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Nustebinti galima tik kokybe ir profesionalumu
Daiva GOŠTAUTAITĖ-

OŠKELIŪNIENĖ

Šiemet Troškūnuose jau dvidešimtąjį kartą vyko festivalis-
edukacinė stovykla „Troškimai“. Pasak šio renginio sumany-
tojos, organizatorės, Anykščių kultūros centro Troškūnų pa-
dalinio vadovės, režisierės Jolantos PUPKIENĖS, tokio masto 
renginio organizavimas užtrunka ne vieną mėnesį ir pareika-
lauja ne vienos bemiegės nakties.

Jau tapo įprasta, kad „Troškimuose“ žiūrovai gali išvysti 
garsiausius Lietuvos atlikėjus, o stovykloje meistriškumo pa-
mokas vaikams veda profesionalūs aktoriai, dainininkai, kū-
rybininkai. 

Ką reiškia dvidešimt metų organizuoti festivalį-edukacinę 
stovyklą, kuri jau seniai peržengusi Anykščių rajono ribas, 
„Anykštai“ pasakojo šio renginio siela J. Pupkienė.

Vyko vilkiukų mokymai

- Prisiminkite patį pirmąjį 
„Troškimų“ festivalį... Kokiomis 
nuotaikomis tada gyvenote?

- Tuo metu, kai gimė idėja or-
ganizuoti pirmąjį festivalį, Lietu-
voje buvo organizuojami vos keli 
vaikų ir jaunimo teatro festivaliai 

didžiuosiuose miestuose. Tada pa-
galvojau: „Kodėl ne mes, kodėl ne 
Troškūnuose?“ 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį savaitgalį ir šios sa-
vaitės pradžioje Anykščių rajo-
ne siautėjo vilkai. Fiksuoti net 
keturi vilkų išpuoliai trijose 
rajono seniūnijose, per kuriuos 
išskerstos net 28 avys. Tokio 
masto ,,žygių“ vilkai Anykščių 
rajone nebuvo atlikę nuo metų 
pradžios. 

Iki tol buvo fiksuoti keturi 
išpuoliai, per kuriuos papjauta 
12 avių ir telyčaitė. 

Praėjusį savaitgalį ir savaitės pradžioje vilkai išpjovė 28 Anykščių rajono ūkininkų avis.

Prasidėjo praktiniai 
užsiėmimai

Šiomis dienomis Viešintų seniū-
nijos ūkininkas neteko 12, Kurklių 
seniūnijos  ūkininkas - 4, o į Svė-
dasų seniūnijos ūkininko ūkį vilkai 
ėjo dvi naktis iš eilės. Vieną rytą 
rastos 4, kitą - 8 negyvos avys. Pas-
tarąjį ūkį valdo ūkininkai Pikčiūnai. 
2015-ųjų metų vasarą šių ūkininkų 
ūkyje vilkai pasiekė rekordą - tada 
per du išpuolius plėšrūnai išpjovė 
per 60 Pikčiūnų avių.

Režisierė Jolanta Pupkienė už kūrybines iniciatyvas yra gavu-
si ne vieną apdovanojimą. „Aukso paukštė“, Lietuvos liaudies 
kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo aukš-
čiausias apdovanojimas, - vienas iš tokių.

Koronavirusas 
rajonui brangiai 
kainavo

Anykštėnas: 
Baltarusijos 
valdžia pati 
išprovokavo 
tautą

Profesorius: 
kova su COVID 
atnešė daugiau 
žalos nei pati 
liga

,,Lengva“ 
sodininko ranka 
dažniausiai 
būna susijusi su 
galva

,,Anykščių 
vynas“ kitą 
savaitę pradės 
supirkti 
obuolius

Sveikata. Anykščių rajono ugdy-
mo įstaigos praneša, kad Sveikatos 
apsaugos ministerija pratęsė moki-
nių, kurie mokslus tęs toje pačioje 
ugdymo ar mokymo įstaigoje ir ku-
rių sveikata nuo paskutinio patikri-
nimo nepasikeitė, sveikatos pažy-
mėjimų galiojimo laiką – jie galios 
iki metų pabaigos. Kitais atvejais 
mokinių sveikata turi būti patikrinta 
iki mokslo metų pradžios.

Gaisras. Rugpjūčio 18 dieną, 
apie 17 val., Kavarsko sen., Sabulių 
k., degė atvira teritorija. Išdegė  apie 
20 arų ražienų.

Širšės. Rugpjūčio 17-ąją 21 val. 
01 min. Anykščių r. sav., Anykš-
čiai, Ramybės g., atvykę ugnia-
gesiai gelbėtojai užlipo ištraukia-
mosiomis kopėčiomis, panaudojo 
putas „Macroflex“ ir užsandarino 
mūrinėje pastato sienoje, 7 metrų 
aukštyje, buvusią skylutę, pro ku-
rią patekdavo širšės.

Pagalba. Rugpjūčio 17-ąją 13 
val.19 min. Anykščių r. sav., Kurklių 
sen., Kurklių II k., ugniagesiai gelbė-
tojai suteikė pagalbą policijai ir me-
dikams patekti į namą. Parankinėmis 
priemonėmis atidarytos durys, įleisti 
policijos pareigūnai ir medikai.

Smurtas. Rugpjūčio 17-ąją 
Anykščių rajono policijos komisari-
ato pareigūnai į Utenos VPK areštinę 
iš Kurklių nugabeno 1976 m. gimusį 
vyrą ir 1973 m. gimusią moterį. Vy-
rui nustatytas 3,19 prom. girtumas, 
moteriai - 2,95 prom. girtumas. Abu 
jie policijai įteikė pareiškimus, nuro-
dę, kad yra aukos. Neva girtas vyras 
smurtavo prieš girtą moterį, o girta 
moteris - prieš girtą vyrą. 

Įtaka. Portalas ,,Delfi“ skelbia 
įtakingiausių popkultūros asmenų 
sąrašus. Visuomenės nuomone, įta-
kingiausias popkultūros žmogus yra 
Arūnas Valinskas, po jo - Marijonas 
Mikutavičius ir Andrius Mamonto-
vas. Pačių įtakingiausiųjų apklauso-
je nugalėjo A.Mamontovas. Anykš-
čiuose restoraną ,,Basi Basi“ turinti 
dainininkė Justė Arlauskaitė - Jazzu 
visuomenės apklausoje užėmė 9-ąją, 
įtakingiausiųjų apklausoje - 7 vietą. 
Troškūnietis ,,youtube“- ris Vaidotas 
Grincevičius - Whydotas atitinkamai 
užėmė 48-ąją ir 64-ąją vietas.
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,,Anykščių vynas“ kitą savaitę pradės supirkti 
obuolius

Pranešime spaudai nurodoma, 
jog, pasak „Anykščių vyno“ gamy-
bos direktorės Liubovės Rebiatni-
kovos, parduoti obuolius kviečia-
mi tiek didesnių sodų savininkai, 
tiek pavieniai augintojai. Vežėjų 
patogumui, prieš atvykdami parda-
vėjai raginami registruotis pernai 
įdiegtoje ir jau smarkiai pasiteisi-
nusioje elektroninėje eilių valdy-
mo sistemoje.

„Mūsų gamykla įsikūrusi pa-
čiame Anykščių centre, todėl jei 
vežėjai priduoti obuolius atvyksta 
anksčiau ar ne sau paskirtu laiku, 
kartais mieste nusidriekia eilės. 
Tam, kad išvengtume tokių spūs-
čių, šįmet vežėjus kviesime savo 
transporto priemones pasistatyti 
specialiai jiems skirtoje aikštelėje, 
taip suteikdami daugiau patogumo 
tiek pardavėjams, tiek miesto gy-

Anykščiuose įsikūrusi „Anykščių vyno“ gamykla ruošiasi 
obuolių derliaus supirkimo sezonui, kurį pradėti ketina jau pir-
madienį, rugpjūčio 24-ąją. 

Iš viso šiais metais „Anykščių vynas“ tikisi supirkti apie 20 
tūkst. tonų įvairių rūšių obuolių, iš kurių gamykloje gamina-
mos sultys, sulčių koncentratai, natūralūs vynai, sidras ir kiti 
produktai.

ventojams“, – sako L. Rebiatniko-
va“, - rašoma pranešime spaudai.

Iš obuolių „Anykščių vyno“ 
gamykloje gaminama daugiau nei 
100 skirtingų produktų, tarp ku-
rių – ne tik vartotojams Lietuvoje 
puikiai pažįstami natūralūs vynai 
ar sidrai, bet ir sultys, sulčių kon-
centratas ir natūralios aromatinės 
medžiagos, naudojamos maisto 
pramonėje.

30 proc. gamyklos pagamintų 
gėrimų yra eksportuojama – iš viso 
„Anykščių vyno“ gaminių galima 
įsigyti kone 20 pasaulio valstybių. 
Bene populiariausias gamyklos 
produktas užsienyje yra sulčių 
koncentratai – jų svetur eksportuo-
jama net apie 95 proc.

Daugiausia sulčių koncentrato iš 

„Anykščių vyno“ nuperkama Vo-
kietijoje, kur keliauja apie 70 proc. 
šios eksportuojamos produkcijos. 
Likusi eksportuojamo sulčių kon-
centrato dalis keliauja į Austriją, 
Vengriją, Lenkiją, Estiją.

Obuolių supirkimo sezoną 
„Anykščių vyno“ gamykla planuo-
ja užbaigti lapkričio viduryje.

„Anykščių vyno“ gamyklą valdo 
AB „MV Group Production“. Šiuo 
metu gamykloje dirba 79 darbuo-
tojai. „Anykščių vyno“ gamina-
mų gėrimų krepšelyje – natūralūs 
uogų-vaisių vynai, sidras, sultys, 
trauktinės.  „Anykščių vynas“ kas-
met superka daugiau kaip 22 tūks-
tančius tonų derliaus iš Lietuvos ir 
kaimyninių valstybių.

-ANyKŠTA

Koronavirusas rajonui brangiai 
kainavo

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybės administracija suskaičiavo, jog ra-
jonui kova su koronavirusu jau kainavo 160 tūkst. eurų. 

Pasak rajono vicemero Dainiaus Žiogelio, šalies valdžia žadėjo šias 
išlaidas kompensuoti, tačiau iki šiol kompensacijos nesulaukta.

Savivaldybė išlaidas patyrė 
vežiodama, apgyvendindama, 
maitindama, saugodama ir kitaip 
rūpindamasi grįžusiais iš užsie-
nio anykštėnais bei koronavirusu 
užsikrėtusiais asmenimis. Koro-
navirusu sirgo 8 mūsų rajono gy-
ventojai. 

Pavasarį iš užsienio grįžę 
anykštėnai dviejų savaičių izolia-

cijai gaudavo nemokamą apgy-
vendinimą Alantos technologijų ir 
verslo mokyklos Anykščių filialo 
bendrabutyje bei viešbutyje ,,Pun-
tukas“.  Jiems tris kartus per dieną 
buvo pristatomas kavinės maistas. 
Ir šiuo metu galioja tvarka, pagal 
kurią savivaldybės privalo savo 
gyventojams suteikti patalpas izo-
liacijai. ,,Yra skambinančių, be-

sidominčių, kur galėtų izoliuotis. 
Bet kai pasakome, kad izoliacijai 
skirtas bendrabutis – nebeskambi-
na“, -  ,,Anykštai“ kalbėjo rajono 
vicemeras, ekstremalių situacijų 
valdymo komisijos Operacijų va-
dovas D.Žiogelis. 

Pastaruoju metu Anykščių rajo-
nas koronaviruso išvengė. Tiesa, 
skelbta, kad du kitų miestų gyven-
tojai, kuriems vėliau diagnozuoti 
susirgimai koronavirusu, lankėsi 
Anykščių miesto šventėje. 

Pastarosiomis dienomis  Na-
cionalinis visuomenės sveikatos 
centras paskelbė, kad asmuo, 

kuriam susirgimas diagnozuotas 
Panevėžyje, lankėsi ir Anykš-
čiuose. Rugpjūčio 10 dieną apie 
19 valandą jis buvo restorane 
„BasiBasi“, kuriame praleido 
apie 2 valandas.

Beje, apie šį atvejį lankydama-
sis Anykščiuose kalbėjo ir Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centro direk-
torius, MRU profesorius Saulius 
Čaplinskas. Pasak profesoriaus, 
jeigu sergantis kavinės lankyto-
jas ką nors kavinėje ir galėjo už-
krėsti koronavirusu, tai nebent tą 
žmogų, su kuriuo prie vieno stalo 
vakarieniavo.  

Anykščiai - istorikų kraštas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, rugpjūčio 20-ąją, Anykščių L. ir S.Didžiulių bi-
bliotekoje istorijos mokslų daktaras Tomas Baranauskas pristatė 
savo knygą ,,Pabaisko mūšis: šaltiniai ir interpretacijos“. Knygą 
mokslininkui pristatyti padėjo Vilniaus Užupio gimnazijos istori-
jos mokytojas Robertas Ramanauskas. 

Dr. T.Baranausko knygą išleido 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centras. Šios leidyklos atstovė su-
sitikime Anykščiuose sakė, kad ,,T.
Baranauskas - vienas iš nedaugelio 
viduramžių specialistų ir jeigu jis 
parengia knygą - leidyklai abejo-
nių nekyla“.

O renginį pradėjusi Anykščių 
L. ir S.Didžiulių bibliotekos dar-
buotoja Judita Skačkauskienė 
pristatydama svečius sakė, kad 
Anykščiai tapo ne tik rašytojų, bet 
ir istorikų kraštu. Mat iš Anykščių 
kilęs ne tik dr.T.Baranauskas, bet 
ir jauni istorijos mokslų daktarai 
Norbertas Černiauskas ir Mindau-
gas Nefas.

Dr.T.Baranauskas knygos pri-
statyme sakė, kad ją rengti pradė-
jo 2006-aisiais, kai su kraštiečiu 
dr.Gintautu Zabiela atliko Pa-
baisko mūšio vietos tyrinėjimą. 
Dr.T.Baranausko daktarinės diser-
tacijos tema - taip pat  Pabaisko 
mūšis.

R.Ramanauskas knygos auto-
riaus klausė, kokia Pabaisko mū-
šio reikšmė Lietuvai. ,,Pabaisko 
mūšis lyg ir turėtų būti vienas 
Lietuvos karo epizodas. Bet po-
litikos ten daugiau“, - kalbėjo 
R.Ramanauskas. Dr.T.Baranauskas 
sakė, kad knygoje analizavo ne tik 

Pabaisko mūšį, bet  apžvelgęs Lie-
tuvos politinę situaciją nuo 1429 
iki 1440 metų. ,,Jogailaičių pavel-
dėjimo problema Lietuvoje - to-
kia platesnė knygos tema“, - sakė 
dr.T.Baranauskas.    

Pabaisko mūšis vyko 1435 metų 
rugsėjo 1 dieną, dabartinio Ukmer-
gės rajono teritorijoje. Mūšio vieto-
je stovi Pabaisko bažnyčia. Pabais-
ko mūšyje susikovė Jogailos brolio 
Švitrigailos ir Kęstučio sūnaus Žy-
gimanto pulkai. Dr.T.Baranauskas 
dėstė, kad kariuomenės susitiko 
prie Žirnajos upės ir dvi dienas 
stovėjo viena priešais kitą, nes 
puolantieji būtų atsidūrę prastoje 
situacijoje. Mūšis prasidėjo, kai 
Švitrigaila nusprendė perrikiuoti 
pulkus ir trauktis į patogesnę pozi-
ciją. Perrikiavimo sumaištimi pa-
sinaudojęs Žygimantas Kęstutaitis 
pradėjo puolimą ir pasiekė pergalę. 
Beje, ne tik Pabaisko mūšis -  ir kiti 
viduramžių mūšiai truko tik vieną 
dieną. 

Pasak dr.T.Baranausko, Švitri-
gaila ir ankstesniuose mūšiuose 
darė daug klaidų.

,,Šviesios atminties profeso-
rius Edvardas Gudavičius yra sa-
kęs - ,,Vytautas niekšas, bet savas 
niekšas“.  Kieno pusėje jūs kau-
tumėtės - Žygimanto ar Švitrigai-

los?“ - dr.T.Baranausko klausė 
R.Ramanauskas.  Bet knygos auto-
rius tiesmuko atsakymo išvengė.

Dr.T.Baranauskas kalbėjo, jog 
Pabaisko mūšis - didžiausias da-
bartinės Lietuvos teritorijoje vykęs 
mūšis. Ir bene vienintelis mūšis, 
kurio vieta yra tiksliai žinoma. 
Garsiojo Žalgirio mūšio laukas, 
esantis Lenkijoje,  gausiai lanko-
mas turistų, aplink jį išvystyta inf-
rastruktūra, tačiau to mūšio vieta 
yra žinoma tik apytiksliai.

Bibliotekininkė Audronė Be-
rezauskienė svečių klausė, ,,kas 
parašys Okuličiūtės dvarelio isto-
riją“. Po šio klausimo diskutuota-
apie tai, jog keista, kad apie XIX 
amžiuje statytą dvarelį nėra rimtes-

nių žinių, kai istorikai geba ištirti 
viduramžių įvykius.          

Atsakydamas į auditorijos klau-
simus, R.Ramanauskas sakė, jog 
mitas, kad viduramžiais šarvai 
buvę tokie sunkūs, jog karius ant 
žirgo keldavo keltuvais, o nuvir-
tę ant žemės jie patys negalėdavę 
atsikelti. Pasak istoriko, šarvuotas 
raitelis ant žirgo užlipdavo pade-
damas vieno žmogaus, o ant žemės 
kariai voliodavosi ne dėl sunkių 
šarvų, bet dėl traumų. Pasak sve-
čio, raitelių kojos būdavusios tvir-
tai įveržtos balnakilpėmis, todėl 
po priešinko smūgio dažnai suby-
rėdavo kelio girnelė. ,,Kam pasi-
sekdavo, tas iššliauždavo iš mūšio 
lauko“, - sakė istorikas.   

Istorijos mokslų daktarui  Tomui Baranauskui knygą ,,Pabais-
ko mūšis: šaltiniai ir interpretacijos“ padėjo pristatyti Vilniaus 
Užupio gimnazijos istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas.

Studijos. Penktadienį Vyriausy-
bėje įvyko valstybės finansuojamų 
stipendijų, skirtų studijuoti geriau-
siuose pasaulio universitetuose, 
konkurso „Kitas šimtas“ nugalėtojų 
pagerbimo ceremonija. Trečią kartą 
kartą organizuojamame konkurse 
stipendijas gavo 35 studentai. Jie 
studijuos į geriausių pasaulio aukš-
tųjų mokyklų 50-tuką patenkančiuo-
se universitetuose. Šių metų laimė-
tojams Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija skyrė daugiau nei 500 
tūkst. eurų, vieną stipendiją įsteigė 
„Mariaus Jakulio Jason fondas“. Per 
metus vienam studentui gali būti 
skiriama kiek daugiau nei 20 tūkst. 
eurų, juos galima panaudoti studijų 
kainai sumokėti ir gyvenimo išlai-
doms užsienyje padengti. Stipendi-
jas gavę studentai įsipareigoja baigę 
mokslus grįžti į Lietuvą ir dirbti čia 
bent trejus metus. Vyriausybės teigi-
mu, iš 34 ankstesniais metais stipen-
dijas laimėjusių jaunuolių, dešimt 
jau baigė studijas – penki iš jų jau 
įsidarbino Lietuvoje, du – tarptau-
tinėse organizacijose, tokiose kaip 
NATO, trys tęsia studijas aukštesnė-
je pakopoje. Šiais metais prašymus 
dalyvauti konkurse pateikė daugiau 
nei 60 studijas užsienio valstybėse 
pasirinkusių studentų. Daugiausiai 
jų siekė mokytis Jungtinėje Karalys-
tėje, sulaukta prašymų dėl paramos 
studijoms Nyderlandų, JAV, Šveica-
rijos, Austrijos, Švedijos ir Australi-
jos aukštosiose mokyklose.

Įtakingiausi. Lietuvos ekspertai 
įtakingiausiais šalies tarnautojais 
laiko Valstybės saugumo depar-
tamento vadovą Darių Jauniškį, 
Specialiųjų tyrimų tarnybos va-
dovą Žydrūną Bartkų ir Lietuvos 
banko valdybos pirmininką Vitą 
Vasiliauską. Toliau šių metų reitin-
ge – Konstitucinio Teismo pirmi-
ninkas Dainius Žalimas, Vyriausy-
bės kancleris Algirdas Stončaitis, 
generalinis prokuroras Edvardas 
Pašilis, Užkrečiamų ligų ir AIDS 
centro vadovas Saulius Čaplins-
kas, Policijos generalinis komisaras 
Renatas Požėla, Europos Žmogaus 
Teisių Teismo teisėjas Egidijus Kū-
ris ir Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranc-
kevičius. Apklausą atliko žurnalas 
„Reitingai“. Vadinamajame elito 
nuomonės tyrime gegužės – birže-
lio mėnesiais apklausti 893 žmo-
nės, įskaitant politikus, žurnalistus, 
verslininkus ir kultūros atstovus. 
Pernai įtakingiausiais tarnautojais 
buvo V. Vasiliauskas, D. Žalimas ir 
D. Jauniškis.

Kandidatas. JAV demokratas 
Joe Bidenas oficialiai sutiko tapti 
savo partijos kandidatu į preziden-
tus, pažadėjęs „įveikti šį tamsos 
sezoną“, jei įveiks konkurentą Do-
naldą Trumpą. „Aš su didele garbe 
ir nuolankumu priimu šią nomi-
naciją [būti kandidatu] į Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentus“, 
– sakė buvęs viceprezidentas De-
mokratų nacionalinio suvažiavimo 
uždarymo vakarą. „Ir nesuklyskite, 
būdami vieningi mes galime įveikti 
ir įveiksime šį tamsos sezoną Ame-
rikoje“, – pridūrė jis. „Dabartinis 
prezidentas per ilgai laikė apgau-
bęs Ameriką tamsoje. Per daug 
pykčio, per daug baimės, per daug 
susiskaldymo“, – sakė J. Bidenas. 
„Jei patikėsite man prezidentavimą, 
pasitelksiu geriausia iš mūsų, o ne 
blogiausia. Aš būsiu šviesos, o ne 
tamsos sąjungininkas“, – sakė jis. 
„Mums, žmonėms, atėjo laikas su-
siburti“, – pridūrė kandidatas.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.)

Anykštėnas: Baltarusijos 
valdžia pati išprovokavo tautą

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

,,Anykštai“ kalbinome ką tik iš Baltarusijos grįžusį, verslą šioje 
šalyje turintį anykštėną, kuris paskutines savaites leido Minske ir 
iš arti stebėjo Baltarusijos prezidento rinkimus bei įvykius po jų.

Pradžioje vyras buvo nusprendęs ,,Anykštos“ skaitytojams pri-
sistatyti pavarde, bet vėliau, pasikalbėjęs su partneriais iš Balta-
rusijos, dėl visa pikta nutarė likti anonimiškas.  

Į gatves Baltrusijoje išėjo šimtai tūkstančių žmonių.

Atrodė, kad baltarusių niekas 
neišjudins...

Anykštėnas Baltarusijoje jau 
ne pirmus metus praleidžia daug 
laiko. Ankstesniais metais jis ne-
girdėjo baltarusių politikuojančių, 
nebent kas pasvarstydavo, jog 
prezidentas Aleksandras Luko-
šenka gal ir nėra pats geriausias 
valstybės vadovas, bet tuoj pat 
pridurdavo, jog geresnės pamai-
nos taip pat nesą. 

,,Apolitiška tauta. Netikėjau, 
kad prasidės tokie rimti judesiai“, 
- kalbėjo vyriškis.

Verslininko nuomone, į gatves 
baltarusiai išėjo todėl, kad šalies 
valdžia padarė daug klaidų, pati 
lyg ir provokuodama tautą. ,,Jau 
prieš rinkimus keitėsi nuotaikos 
- baltarusiai pyko, kad sulaikomi 
opozicijos lyderiai, taip atimant 
iš tautos galimybę rinktis daugiau 
nei iš vieno kandidato. Ir valdžios 
pozą dėl koronaviruso daugelis 
vertino skeptiškiai, galvojo - sle-
pia, meluoja. Nesutikau nė vie-
no žmogaus, kuris būtų sakęs, 
kad balsavo už A.Lukašenką, o 
jis rinkimus neva laimėjo triuš-
kinamu rezultatu. Išgirdę, kad 
A.Lukašenka surinko 80 proc. 
balsų, žmonės pasijuto apspjau-
ti. Po pirmųjų mitingų prasidėję 
protestuotojų suėmimai dar labiau 
įelektrino baltarusius. Manau, kad 
jeigu valdžia būtų priėmusi išmin-
tingesnius sprendimus, baltarusiai 
ir toliau būtų kentėję“, -  dėstė 
anykštėnas. Pasak jo, Baltarusijos 
rublio kursas per pastaruosius tris 
mėnesius krito nuo 2,3 iki 2,9 ru-
blio už eurą. Rublio kurso smuki-
mas mažino gyventojų perkamąją 
galią ir, aišku, jų pasitikėjimo val-
džia  nepadidino.   

Rusijos korta neminima

Anykštėnui susidarė įspūdis, 
kad pačioje Baltarusijoje Rusijos 
dalyvavimas jų šalies politikoje 

nėra įdomus. ,,Rusijos temos ten 
nėra. Protestuotojai kalba tik apie 
blogą savo šalies valdžią, nori per-
mainų. Niekur negirdėjau minint 
Putino pavardę. Man atrodo, nėra 
ten nei prorusiškų, nei antirusiškų 
nuotaikų“, -  dėstė verslininkas. 

Vyriškis gyveno pačiame Mins-
ko centre, todėl puikiai matė pro-
testo mitingus, jautė jų nuotaiką. 
Jis sakė, kad pirmosios akcijos 
buvo agresyvesnės, bet paskui jos 
išsirutuliojo tarytum į kokią šven-
tę. ,,Gražiai atrodė. Įspūdingos 
masės, visi geranoriški, draugiš-
ki. Jaunimas nešiojo vandenį, vi-
siems dalijo. Jokios agresijos. Sti-
prus bendruomeniškumo jausmas. 
Gal tarp kartų yra susiskaldymo 
- girdėjau, kaip močiutės jaunuo-
lius fašistais vadina“, - įspūdžiais 
dalijosi anykštėnas. 

Pasak jo, protestai įgavo pagrei-
tį, kai į gatves išėjo inteligentija, 
o prisijungus darbininkijai, ke-
lias atgal jau sunkiai įmanomas. 
,,Gamybiniai kolektyvai eina 
,,vabank“. Jiems juk kelio atgal 
nebėra. Iš studentų nėra ką atimti, 
o valstybinės gamyklos darbuoto-
jas gali prarasti viską“, - aiškino 
verslininkas.

Baltarusijoje nebus tokios 
netvarkos kaip Ukrainoje

Anykštėno įsitikinimu, Baltaru-
sijos protestuotojai nesiims smur-
to ir agresijos, o jeigu pavyks iš 
valdžios pašalinti A.Lukašenką, 
tokios netvarkos, kokia yra Ukrai-
noje, nebus. Jo nuomone, balta-
rusiai, mentaliteto požiūriu, yra 
kitokie nei kaimynai ukrainiečiai. 
,,Ten tvarka. Graži aplinka, kva-
pai... Daug ko Lietuvai yra ko pa-
vydėti Baltarusijai.  Ir tai yra ne 
tik valdžios, bet ir pačios tautos 
nuopelnas“, - sakė anykštėnas.  

Tiesa, pragyvenimo lygis Bal-
tarusijoje yra žiaurokas: 300 eurų 
alga darbininkui laikoma geru at-
lygiu už darbą. O maisto produk-

tai, pasak lietuvio, jei ir pigesni 
nei Lietuvoje, tai nežymiai, gal 
kokiu ketvirtadaliu. ,,Pigios ciga-
retės, alkoholis, benzinas“, - var-
dijo anykštėnas. Tačiau, pasak jo, 
net ir kalbant apie alkoholio kainą, 
negalima jos vertinti vienareikš-
miškai - vietinis alus kainuoja 
tik 50-60 centų, bet importiniam 
taikomi dižiuliai muitai, todėl už 
čekiško alaus skardinę jau mokėsi 
1,50 euro.    

Baltarusių perkamoji galia 
A.Lukošenkos pozicijų taip pat 
anaiptol nestiprina. Jie važiuoja į 
Lenkiją ir Lietuvą, žino, kiek šių 
šalių piliečiai uždirba, ir mato, 
kiek ten prekės kainuoja. 

,,Baltarusijoje yra dvi klasės 
- gyvenantys nuo algos iki algos 
bei labai turtingi žmonės, kurių 
yra nedaug. Vidurinės klasės ten 
nėra. Pas mus tokia klasė bent jau 
formuojasi“, - kalbėjo ,,Anykštos“ 
pašnekovas. 

,,Viskas tvarkoje toje Baltaru-
sijoje, tik smulkmena - žmonės 
pinigų neturi“, - ironizavo versli-
ninkas. 

Patogios išeities nematyti

Kaip rutuliosis situacija Balta-
rusijoje, sunku progozuoti. Bent 
jau trečiadienį, kai ,,Anykšta“ 
kalbėjosi su iš Baltarusijos ką tik 
grįžusiu anykštėnu, jis  elegan-
tiškų problemos sprendimo būdų 
nematė. ,,Rusija, kiek jai tai be-
kainuotų, nepaleis Baltarusijos iš 
savo įtakos zonos. Tad tikėtina, 
kad jeigu A.Lukašenka bus kei-
čiamas kitu vadovu, ateis naujas, 
Rusijai artimas prezidentas. Su-
vaidins demokratiją, o žmonės 
jausis pasiekę tikslą. Baisu, kad 
nebūtų karinių veiksmų imitaci-
jos. O toks problemos sprendimo 
būdas, žvelgiant iš Rusijos pozici-
jos, atrodo visai logiškas“, - svars-
tė pašnekovas.

Dirba kitaip nei lietuviai

Anykštėnas į verslą Baltarusijo-
je investavo todėl, kad šioje šalyje 
gyvenantys jo verslo partneriai 
pasiūlė jam patrauklią idėją. Pasak 
vyro, gamybinė veikla šioje šalyje 
turi ir privalumų, ir trūkumų. Ten 
pigesnės žaliavos, sąlyginai pi-
gesnė darbo jėga. ,,Darbininkams 
mokame mažiau nei mokėtume 
Lietuvoje, bet jie ir dirba kitaip. 
Darbo efektyvumas, darbo draus-
mė ten kitokia. Žmogus, dirbantis 
prie gamybinės linijos, gali išeiti 
išgerti kavos. Dėl to stoja visa li-
nija -  ir visiems tai yra normalu“, 
- sakė verslininkas.

Baltarusijos įmonės atstovams 
ieškoti rinkų Vakaruose yra sudė-
tingiau, sunkiau įtikinti potencia-
lius užsakovus, jog būsi patikimas 
partneris, nei, tarkim, Lietuvos 
įmonėms.  O dabartinė situacija 
Baltarusijoje, aišku, verslui ypač 
nepalanki. ,,Verslui geriausia, kai 
valstybėje yra stabilumas. Per-
mainos, net ir geros, verslui kelia 
papildomų įtampų“, - džiaugsmu 
dėl įvykių Baltarusijoje netryško 
anykštėnas.       

Kokių turite 
pastabų 
Anykščiuose 
esančioms 
maitinimo 
įstaigoms?

Simona STASIŪNIENĖ:

- Yra tokių maitinimo įstaigų, 
kur atsiskaitymas galimas vis dar 
tik grynaisiais... Jokios informa-
cinės iškabos apie tai nėra. Kartą 
pavalgius teko važiuoti iki banko-
mato, buvo labai nemalonu...

Virginija BARAUSKAITĖ:

- „Pasagėlė“ kavinė, ten niekada 
nebenorėsiu lankytis, nes aptarna-
vimo lygis - nėr baisiau..... Šven-
tinę nuotaiką sugadino, pasigai-
lėjau, kad ten nuvykau. Parašiau 
savininkei žinutę, bet jokio atsaky-
mo. Jiems klientai neįdomūs, kaip 
supratau.... Susikaupę ties pinigų 
kiekiu.... Ir kitiems nesiūlau ten 
važiuot.

Erika VAITKIENĖ:

- O aš noriu pagirti Roko virtu-
vę, niekada nenuvylė nei maistas, 
nei aptarnavimas. Teko lankytis ir 
,,Puntuke“, ir Istorijų dvarelyje, 
ir Taujėnuose, ir ,,Domi“. Visur 
110% patiko.

Teologija pagal gamtininką

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, gamti-
ninkas, apie Traupio botanikos 
sodo įkūrimą:

„Iš tiesų, pradžioje buvo dar-
žas... “

Nebent statybininkus 
priskirsi menininkams 

Alvydas GERVINSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono meras, 
apie problemas dėl statybos 
darbų kokybės: 

„Nuo pirmosios plytos, nuo 
pamato turi būti griežta kontro-
lė...“

Atsainus dalijimasis 
pinigais...

Eugenijus ANDRIEJAUS-
KAS, AB „Anykščių kvarcas“ 
direktorius, apie valdiškus 
projektus:

„Atsainus projektavimas, at-
sainūs pirkimai, atsainūs staty-
bos darbai...“

Jeigu vieno ligonio 10, o 
kito 40, antras irgi beveik 
pas pirmąjį

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas, 
apie tai, kad suskaičiuoti, ko-
kią išmoką ūkininkas gaus už 
vilko paskerstą avį, sudėtinga:

„Čia kaip paskaičiuoti, kokia 
vidutinė ligoninėje gulinčio li-
gonio temperatūra. Paskaičiavus 
vidutiniškai, išeis normali“.

Va, kitas ir smegenų turi, o 
protingu nepavadinsi

Saulius ČAPLINSKAS, Už-
krečiamųjų ligų ir AIDS centro 
direktorius, MRU profesorius, 
apie COVID-19:

„Virusas nekvailas: kas, kad 
jis neturi smegenų“.

Pagrindinis pastatas skirtas 
svečiams priimti

Petras BANIULIS, Anykščių 
klebonas, dekanas, apie griū-
vančios senosios Anykščių li-
goninės pastatus:

„Gerai nors tiek, kad benamiai 
glaudžiasi ne pagrindiniame pas-
tate, o atokiau...“

Džiaukitės, kad dar patarė...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
senąją Anykščių ligoninę:

„Rašiau raštą prokuratūrai, o ji 
pateikė atsakymą, kurio esmė – 
„nesikišk, ne tavo reikalas“.
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Rytis KULBOKAS

Nors žengiame naujus žings-
nius įsisavindami kosmosą, nors 
mokomės kurti genų derinius ir net 
atskleidžiame neuronų paslaptis, 
mes, kaip žmonija, esame kur kas 
pažeidžiamesni nei mūsų protėviai, 
gyvenę akmens amžiuje. O jei pa-
saulis ir toliau vystysis be didelių 
sukrėtimų, po dar kokių poros – 
trejeto dešimtmečių kur nors nukri-
tęs milžiniškas asteroidas ar saulės 
pliūpsnis iš mūsų kultūros ateities 
kartoms paliktų neką daugiau nei 
mes dabar randame milijonus 
metų egzistuojančiuose urvuose. 

Ne dėl visų pirma socialiniuose 
tinkluose eskaluoto koronaviruso, 
kai plito vienas už kitą baisesni 
gandai, kai internautai į savo 
paskyras kėlė vaizdus, kaip Uhane 
žmonės, paliesti viruso, tiesiog 
krenta gatvėse, vėliau tuos pačius 
vaizdo siužetus iš socialinių 
paskyrų pasigriebė televizijos, net 
pasaulinio lygio transliuotojai 
(ir visai nesvarbu, kad paaiškėjo, 
jog tai buvo kadrai iš su realybe 
nieko bendra neturinčio filmo – 
gąsdinimo kabliukas suveikė), bet 
dėl pačio skaitmeninio pasaulio 
kaip tokio, kuris jau tapo daiktu 
savaime, skleidžiančiu ir kuriančiu 
save. Dirbtiniu intelektu, kuriuo 
taip mėgo gąsdinti fantastai. 

Dirbtinis intelektas jau čia, 
tik ne toks tiesmukas, kaip kad 
vaizduoja fantastai, kuris pats save 
kuria ir tobulina - žymiai subti-
lesnis, jį plėtoti priverčia pačius 
žmones. 

Neabejotinai – skaitmeninis 
pasaulis jau yra metakultūra, tai, 

kas jau nebe tarnauja, bet lemia 
kitas veiklas ir kūrybos apraiškas, 
jų kryptis. Skaitmeninis pasaulis 
nebėra tik pagalbinis pasaulis: 
tai jau save vystantis intelektas. 
Kaip posakyje „uodega vizgina 
šunį“, skaitmenizacija jau vizgina 
žmones. 

Panašu, kad greitai, ypač jei 
globalizacijos „dovana“ – virusas 
tęsis, išgirsime naujas Maiklo 
Džeksono ar Fredžio Merkurio 
dainas – jau dabar dirbama anali-
zuojant muziką, kad ją būtų galima 
kurti ir dainas įdainuoti be gyvų 
muzikantų ir dainininkų. Juos nuo 
pirmos natos iki paskutinės pakeis 
kompiuterių sukurti garsai. 

Net nekalbu apie jau pasitel-
kiamas vaizdo įrašų klastotes, kai 
sukuriamas realiai neegzistuo-
jantis įrašas ar į žmogaus lūpas 
įdedami žodžiai, kurių jis niekada 
nėra sakęs, ir tai padaroma taip, 
kad klastotės neatskirsi nuo realy-
bės. Tai vyksta jau dabar. Tinkamai 
panaudojus tuos vadinamuosius 
„dypfeikus“, jau 
dabar galima sukel-
ti neramumus ir 
net pasaulinį karą. 
Tai jau įmanoma. 
Tai jau naujos 
karo technologijos. 
Uodega jau vizgina 
šunį, o didžiosios valstybės tik ban-
do vytis ir kaip nors neatsilikti nuo 
vis mažiau valdomų technologijų.

Ne veltui didžiosios pasau-
lio valstybės kovoja dėl, regis, 
nereikšmingų dalykų – populiarios 
programėlės, kuri galbūt renka 
duomenis, dėl greitojo interneto 
tinklo technologijų, nepaisyda-
mi astronomų prieštaravimų, 
duoda leidimus į kosmosą iškelti 
tūkstančius mažų palydovų, kurie 
turi visame pasaulyje užtikrinti 
interneto ryšį. Tai – strateginiai 
resursai, kaip koks uranas atomi-
niams projektams, kaip nafta XX 
amžiuje. 

Paradoksas, tačiau viešojoje, 
ypač skaitmeninėje erdvėje jau 
tam tikrą laiką buvo juntamas 
ažiotažas, kad bus sulaukta globa-
lių nelaimių. „Skaitmena“ buvo 
tiesiog „permirkusi“ žaidimais ir 
filmais apie zombius (kurie tokiais 

tapo dažnu atveju nuo viruso). 
Jie dažniausiai pavadinime buvo 
žymimi Z raide ir itin mėgstami 
taip vadinamos Z kartos. Vėl 
paradoksas, bet  skaitmeninė 
industrija tiesiogiai suinteresuota 
kuo didesniu viruso krizės burbulo 
pūtimu. Žaidimų kūrimo kompa-
nijos per karantiną į rinką metė 
naujus žaidimus, kai kurie jų net 
neišbandyti iki galo, su klaidomis, 
bet juk tai galimybė gerai uždirbti, 
kol visi sėdi uždaryti namuose ir 
neturi ką veikti, imituodami darbą. 
Rezultatas - daugelio IT sektorių 
kompanijų vertė per viruso krizę 
auga stulbinamai.

Socialiniai tinklai taip pat 
nepraleido progos sustiprinti savo 
įtakos. Jų politika priėjo iki tokio 
lygmens, kad kai kurie jų net ėmė 
šalinti galingiausios pasaulio 
šalies JAV prezidento Donaldo 
Trampo įrašus, kurie „neatitiko jų 
politikos“. O politika tokia, kad 
prezidentas rašė, jog vaikai beveik 
atsparūs virusui (kažin, kai ir pas 

mus žada mokslo 
metus pradėti 
mokyklose, kurio-
se net teoriškai 
neįmanoma užti-
krinti apsaugos 
nuo viruso – gal ir 
mūsų valdžia kaž-

ką panašaus žino, juk negalėtume 
patikėti, jog ji taip lengvai imtų ri-
zikuoti piliečių saugumu ir paleistų 
nevaldomas viruso grandines). Juk 
prezidento žinia tikrai neatitinka 
socialinių tinklų politikos – virusas 
skaitmeninei industrijai – istori-
nė proga uždirbti ir, tai kur kas 
svarbiau – dar labiau sustiprinti 
savo įtaką masiniam vartotojui. 
O drauge ir dar daugiau uždirbti 
iš reklamų ar kokių nors renkamų 
duomenų apie tinklų vartotojų 
duomenų pardavimą, kaip jau 
buvo su „kembridžo analytiko“ 
skandalu. Beje, tas skandalas 
nebuvo kažkuo ypatingas, gal tik 
duomenimis pasinaudojo ne tie, 
kuriems „galima“. 

Beveik kiekviena programėlė 
išmaniuosiuose telefonuose renka 
duomenis apie vartotojus. Kai 
kurios programėlės akivaizdžiai 
sukurtos tik tam. Kai matai teterį, 

kuris reklamuojamas (t.y. investuo-
jama, kad vartotojas jį atsisiųstų ir 
įsidiegtų į telefoną), bet kūrėjai tie-
siogiai negali gauti jokios naudos 
iš jo – kyla įtarimas. Pažiūri - ir 
matai, kad naudos kūrėju tampi 
pats. Programėlė prašo priėjimų 
tiek prie kontaktų telefone, tiek prie 
žinučių, tiek prie kameros. Kam to 
reikia? Ir čia jau uodega vizgina 
šunį. Industrija klesti. 

Tačiau nėra nieko nepatiki-
mesnio nei skaitmenizacija. Jos 
produktais naudotis labai patogu, 
bet kokį nesaugumą mums siūlo 
IT sritis, leido įsitikinti net nesena 
avarija Registrų centro serveryje. 
Nors, iš esmės, nieko globalaus 
neįvyko. Gal net ir jokie duo-
menys nebuvo prarasti. Tačiau 
taip amžinai nebus. Kai net visi 
mūsų turto ir sveikatos duomenys 
perkelti į neegzistuojantį pasaulį – 
nemalonumai neišvengiami. Kaip 
ir nuostoliai. Tik laiko ir sėkmės 
klausimas. Įsivaizduokit, kas būtų 
(ir kada nors realiai gali atsitikti), 
kai dėl kokios nors superatakos 
prieš bankus staiga būtų prarasti 
visi duomenys apie jūsų santaupas. 
Juk popierinių santaupų knygučių 
nebėra, tai niekaip neįrodysi, kiek 
sąskaitoje turėjote skaičiukų – 
dešimt ar milijoną. Žinoma, bankai 
taiko daugialypes apsaugas, bet 
teorinė galimybė išlieka.

Manau, teisūs tie, kurie nepa-
sitiki tik skaitmeniniais dokumen-
tais ir svarbiausius jų stengiasi 
turėti popieriniu pavidalu. Kol 
kas duomenis apie mūsų sveikatą, 
be visų skaitmenų, gydytojai vis 
dar klijuoja į ligos istoriją, tačiau 
nenustebčiau, jei kuri nors partija 
ar ministerija pasiūlytų „racio-
nalizuoti“ darbą ir už kokius 50 
milijonų sukurti sistemą, kurioje 
jokių popieriukų nebeliks. 

Nors net materialioji kultūra 
nėra amžina, bet tai vis tiek ne 
elektros impulsai, kurie, įvykus bet 
kokiam rimtam kataklizmui, gali 
taip niekada ir nebeatsikurti, o 
žmonijai gresia prarasti gebėji-
mą jais naudotis. Ir po daugybės 
amžių ateities archeologai atkastų 
atmintukus, kurie jiems pasakytų 
mažiau nei mamuto kaulas kokioje 
nors oloje.

...Vėl paradoksas, bet  
skaitmeninė industrija 
tiesiogiai suinteresuota 
kuo didesniu viruso kri-
zės burbulo pūtimu...

Vyko vilkiukų mokymai

(Atkelta iš 1 psl.)

Šiais metais Anykščių ūkinin-
kai nuo vilkų pirmą kartą nuken-
tėjo žiemą, vasario mėnesį, kai 
Storių kaimo ūkininkas neteko 

penkių avių. Šis ūkininkas avis 
laikė aptvare, šalia tvarto. Veles-
ni mėnesiai mūsų rajone buvo ra-
mūs, tačiau, panašu, kad ramybė 
baigėsi.

Beje, rugpjūčio pradžioje 

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
,,Anykštai“ sakė, kad ūkininkai 
neturėtų atsipalaiduoti, nes tuoj 
prasidės vilkiukų mokymai. 

Panašu, kad kaip tik sekmadie-
nį ir prasidėjo praktiniai užsiėmi-
mai.   

Paskerstos avys laukia eilės

Gyvulių maitą utilizuoja vie-
nintelė Lietuvos įmonė – UAB 
,,Rietavo veterinarinė sanitarija“. 
Paskerstos anykštėnų ūkininkų 
avys kelias dienas buvo ,,šarvoja-
mos“: laukta, kol atvažiuos sun-
kvežimis iš Žemaitijos. Kokios 
tokio ilgo  avių pūdymo priežas-
tys - nėra žinoma. 

Galimas dalykas, jog Rietavo 
įmonė pastarosiomis dienomis 
sulaukia daug užsakymų iš visos 
Lietuvos. Tačiau, matyt, įmonės 
veiklai teigiamos įtakos nedaro ir 
ARVI koncerno įkūrėjo Vidman-
to Kučinsko sulaikymas. 

UAB,,Rietavo veterinarinė sa-

nitarija“ yra ARVI koncerno da-
lis. V.Kučinskas liepos mėnesį 
sulaikytas Slovėnijoje, jis įtaria-
mas sukčiavimu Rusijoje.

Pinigų kompensacijoms 
užteks

Nuo pernai metų ūkininkams 
už laukinių gyvūnų padarytą žalą 
kompensuojama tiesiai iš valsty-
bės biudžeto. Pasak V.Velikonio, 
lėšų suma, kurią šiais metais pla-
nuojama išmokėti ūkininkams, 
nėra apibrėžta, taigi, pinigų už-
teks visiems nukentėjusiems.

Savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio skyriaus vedėjo tei-
gimu, žala ūkininkams gali būti 
apskaičiuojama trimis būdais, re-
miantis skirtingais atskaitos taš-
kais, todėl, pasak jo, suskaičiuo-
ti, kiek ūkininkas gauna pinigų 
už vilko paskerstą avį, yra sudė-
tinga. „Čia kaip apskaičiuoti, ko-
kia vidutinė ligoninėje gulinčio 
ligonio temperatūra. Suskaičia-
vus vidutiniškai, išeis normali“, 
- juokėsi V.Velikonis.   

Šiais metais Anykščių rajone fiksuoti aštuoni vilkų išpuoliai. 
Pexels.com nuotr.

Panaikino. Sveikatos apsaugos 
ministerija panaikino įpareigojimą 
ugdymo įstaigoms neįsileisti karš-
čiuojančių asmenų, tačiau pabrėžia, 
kad jie į mokyklas ar universitetus 
turėtų neiti patys. Tą numato ketvir-
tadienio vakarą sveikatos apsaugos 
ministro, operacijų vadovo Aureli-
jaus Verygos pasirašyti sprendimai. 
„Šis pakeitimas atliktas universite-
tų ir ugdymo įstaigų prašymu, nes 
ugdymo įstaigos neturi galimybės 
visiems ateinantiems matuoti tem-
peratūrą dėl labai didelių srautų. Ži-
noma, reikalavimas stebėti vaikų ir 
studentų sveikatą ir toliau išlieka“, 
– BNS atsiųstame komentare teigė 
ministro patarėja Lina Bušinskaitė.  
Siekiant suvaldyti koronaviruso pli-
timą šalyje, nuo penktadienio įves-
tas privalomas kaukių dėvėjimas 
renginiuose lauke ir uždarose pa-
talpose, taip pat kavinėse, kai nėra 
valgoma ar geriama.

Kariai. JAV prezidentas Donal-
das Trumpas ketvirtadienį pirmą 
kartą Vašingtone susitikęs su ira-
kiečių premjeru Mustafa al Kad-
hemi sakė, kad amerikiečių kariai 
išvyks iš Irako, bet jų išvedimo 
termino nenurodė. JAV preziden-
to ir Irako premjero susitikimas 
surengtas padaugėjus proiranietiš-
kų kovotojų rengiamų atakų prieš 
amerikiečių taikinius ir – Teheranui 
bei Vašingtonui varžantis dėl įtakos 
Irake – augant prarajai tarp šios ša-
lies proiranietiškų grupių bei proa-
merikietiško M. al Kadhemi, kurio 
vyriausybė raginama išprašyti maž-
daug 5 tūkst. JAV karių, dislokuotų 
šalyje kovojant su džihadistais. Pa-
sak D. Trumpo, kariniai sumetimai 
buvo įtraukti į jo ir nuo gegužės dir-
bančio M. al Kadhemi susitikimo 
darbotvarkę.

Kelias. Magistralė nuo Vilniaus 
iki Latvijos sienos „Google“ žemė-
lapyje nuo šiol bus žymima kaip 
„Baltijos kelias“, penktadienį prane-
šė Vyriausybės kanceliarija.  Baltijos 
kelio vardą magistralei nuo Vilniaus 
iki Panevėžio, taip pat kelio Panevė-
žys-Pasvalys-Ryga ruožui iki Latvi-
jos sienos vasarį suteikė Vyriausybė. 
Vyriausybės kanceliarijai bendra-
biaujant su „Google“ pasiekta, kad 
A2 ir A10 keliai nuo šiol taip žymi-
mi bus ir šios kompanijos žemėla-
piuose. Vyriausybė taip pat pranešė, 
kad Nacionalinė turizmo skatinimo 
agentūra „Keliauk Lietuvoje“ savo 
internetiniame puslapyje sukūrė 
specialų „Baltijos kelio“ maršrutą, 
jame pažymėta 14 istoriškai svarbių 
objektų. Maršrutas prasideda prie 
Gedimino pilies bokšto Vilniuje, 
jame taip pat pažymėti objektai Kau-
ne, Kupiškyje, Pasvalio ir Ukmergės 
rajonuose bei kitur. 1989 metų rug-
pjūčio 23-iąją Baltijos kelio akcijo-
je į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki 
Talino susikibo daugiau kaip milijo-
nas žmonių. Ši akcija pasiuntė žinią 
pasauliui apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos siekį nutraukti sovietinę oku-
paciją ir atkurti nepriklausomybę. 
Baltijos kelias tapo sėkmingo nes-
murtinio pasipriešinimo simboliu. 
2004 metais į gyvąją grandinę pro-
testuoti prieš Kinijos karinius grasi-
nimus susikibo Taivano gyventojai, 
o 2013 metais tokią akciją pakartojo 
nuo Ispanijos siekiantys atsiskirti 
katalonai. Pernai tūkstančių žmonių 
40 kilometrų ilgio gyva grandinė 
nusidriekė Honkonge, kur vietos 
gyventojai protestuoja prieš Kinijos 
kišimąsi.

-BNS
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,,Lengva“ sodininko ranka dažniausiai 
būna susijusi su galva Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Sigutis OBELEVIČIUS, nors Anykščių rajono meru išrinktas 
jau trečią kartą, už rajono ribų labiau yra žinomas ne kaip poli-
tikas, o kaip gamtininkas. Jis kelių knygų apie augalus autorius, 
Traupio botanikos daržo, dabar pervadinto sodu, įkūrėjas, biolo-
gijos mokytojas – ekspertas. 

Vakarais S. Obelevičius prie Traupio mokyklos pats sodina, 
ravi, laisto augalus, veda ekskursijas jo surinktos augalų kolekci-
jos į Traupį atvykusiems pasižiūrėti žmonėms.

- Ar prisimenate, kada paso-
dinote pirmąjį augalą Traupio 
botanikos darže? Koks tai buvo 
augalas? Koks buvo laikas? Ar 
tą dieną lijo? Ar pirmasis au-
galas auga iki šiol? Gal jis kaip 
ypatingai pažymėtas?

- Į Traupį atsikraustėme 1988 
metų vasaros pabaigoje. Rugsėjo 
mėnesį tuometiniame bandymų 
sklype buvo pasodinti ir pirmieji 
augalai. Neprisimenu, ar tai buvo 
pirmas augalas, bet tikrai vienas iš 
pirmųjų buvo iš Dapkūniškių at-
vežta baltijinė gegūnė, kurią buvau 
iškasęs iš užlietos pievos ir taip iš-
gelbėjęs jai gyvybę. Gegūnė kelio-
lika metų žydėjo Traupio botanikos 
sode, galiausiai nuseno ir žuvo, bet 
ir šiandien sode tai šen, tai ten iš-

dygsta gegūnės vaikai. Tais pačiais 
metais pasodinau Lietuvos medžių 
ir krūmų bei prieskoninių augalų 
kolekcijas. Kai kurie medžiai jau 
storesni už sodintoją.

- Kada Jums šovė mintis mies-
telyje, į kurį gavote paskyrimą 
dirbti mokyklos direktoriumi, 
veisti sodą ir gėlyną?

- Kad turėsiu augalų kolekcijas, 
tapo aišku 4 kurse, kai jaunąjį en-
tomologą augalais, jų kolekciona-
vimu sudomino šviesios atminties 
profesorė Elena Šapokienė. Nedi-
deles augalų kolekcijas turėjau jau 
Dapkūniškyje, kur buvau gavęs pa-
skyrimą. O pirmą kartą apsilankius 
Traupyje, pirma mintis buvo tokia, 
kad čia tikrai puiki vieta augalų 

kolekcijoms, nes plotas aplink mo-
kyklą didelis, lygus, žemės geros.

- Kodėl savo botanikos sodą 
pavadinote daržu? Juk jame 
esama ir medžių, ir krūmų, ir 
vaismedžių.

- Iš tiesų, pradžioje buvo daržas, 
nes buvo pradėtas kurti mokykli-
nio bandymų sklypo vietoje. Antra 
vertus, ir pirmieji botanikos sodai 
Lietuvoje buvo vadinami daržais, 
o kai kuriose kalbose (lenkų, la-
tvių) išliko iki šiol (ogrod, darzs), 
tačiau kai kolekcijos išsiplėtė į 
kelių hektarų plotą ir jose didžiąją 
dalį ploto užima sumedėję augalai, 
teko pervadinti į sodą.

- Kodėl augalus pradėjote so-
dinti prie mokyklos, o ne prie 
namų, kaip paprastai daro sodi-
ninkai ir gėlininkai? Juk žmona 
būtų padėjusi ravėti, gyvenamoji 
aplinka pagražėjusi, o  alytnamio 
vertė išaugusi. 

- Taip išėjo savaime, nes iš pra-
džių kaip ir laikiną pastogę gavo-
me, vėliau persikraustėme į vieną 
iš alytnamių, tarp kurių mažokai 
vietos, o žemė - žvyras, kuriame 
nelabai kas ir auga. Nors ir prie 
namų augalų užtenka.

- Jūs, Jūsų brolis Kęstutis ir se-
suo Virga esate biologai. Kęstutis 
studijuoja apynių gyvenimus, fo-
tografuoja voveres. Jūsų sūnus 

Žygimantas taip pat biologas,  
Vilniaus universiteto doktoran-
tas. Ir Jūsų tėtis buvo eigulys...
Gal tai užkrečiama? Gal žinote, 
ką sako  mokslas apie perduoda-
mus polinkius ir gabumus?

- Matyt, iš tiesų asmenybes for-
muoja aplinka ir genai. Jau mūsų 
prosenelis iš tėtės pusės buvo miš-
kininkas, tėtė – eigulys, augome 
tarp miškų, tad polinkis į gamtą, 
manau, natūralus. Ir vyriausias 
brolis Gintas studijavo miškinin-
kystę, bet vėliau jį paviliojo spor-
tas. Iš mūsų 4 vaikų tik jauniausias 
Žygimantas pasuko į biologiją, 

studijuoja doktorantūroje (diser-
tacijos tema - gluosnių kenkėjai), 
dirba saugomų teritorijų tarnyboje. 
Sodu, augalais labai domisi anū-
kai.

- Gimėte Kaišiadorių rajone, 
kaime, tarp miškų, egzotišku pa-
vadinimu Kaukinys. Ar niekuo-
met nesvajojote gyventi atokia-
me vienkiemyje?

- Apie gyvenimo vienkiemyje 
privalumus ir laisvę auginti ne tik 
augalus - ir gyvūnus galima tik pa-
svajoti. Sigutis Obelevičius sako, kad reikia ypatingo savybių derinio, 

kad sektųsi auginti augalus: ,,Būtinas darbštumas, atsakomy-
bė, kantrybė. Be šių savybių žmogus nebus nei sodininku, nei 
gėlininku“.

Želdynuose skendinti Traupio mokykla.

Alyva „Sensation“. Puošniojo vėlyvio veislė „Waterlily“. Triskiautės žibuoklės rožinė pilnavidurė (Rosea plena) 
veislė.

Sumedėjęs bijūnas.

(Nukelta į 12 psl.)
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Profesorius: kova su COVID atnešė 
daugiau žalos nei pati liga Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, rugjūčio 19-ąją, su anykštėnais bendravo Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, MRU profesorius Sau-
lius Čaplinskas. Renginio tema - ,,COVID-19. Kasdienybės reali-
jos pandemijos akivaizdoje.“ 

Paklausyti mokslininko susirinko keliasdešimt anykštėnų. Su-
sitikimas prasidėjo prie Anykščių kultūros centro, o užėjus lietui 
buvo persikelta į pastato vidų. 

Svarbiausia laikytis taisyklių

Profesorius anykštėnamas aiški-
no, jog ,,kova su liga atnešė daugiau 
žalos nei pati liga. Gavome kolapsą 
dėl noro išvengti cOVID-o. Daug 
užleistų ligų“, - Anykščiuose kalbė-
jo mokslininkas. 

Jis dėstė, jog ,,medicinoje nie-
kuomet nebūna 100 procentų - me-
dikai vertina žalos ir naudos san-
tykį“. Pasak profesoriaus, visose 
šalyse mirtingumas išaugo ne dėl 
cOVID-o, o dėl atsako į cOVID-ą. 
Gal tik išskyrus Italiją, kur būtent ši 
liga nusinešė daug gyvybių.

Kalbėdamas apie tai, kaip išveng-
ti susirgimo koronavirusu, prof. 
S.Čaplinskas sakė, jog principas yra 
tas pats, kaip važiuojant automobiliu 
- visiems reikia laikytis taisyklių. Jis 

išvardijo ir esmines cOVID preven-
cijos taisykles - laikytis distancijos, 
trumpinti buvimo tarp žmonių laiką, 
naudoti barjerą - kaukę,  dezinfekuo-
ti rankas ir paviršius bei laiku atlikti 
diagnostiką. Beje, pasak jo, per ran-
kas ir paviršius cOVID užsikrečia 
tik 5 proc. visų susirgusių. 

,,Kaip pasakyta - taip ir reikia 
elgtis. Kai buvo pasakyta, kad vie-
nas lauke turi vaikščioti dėvėdamas 
kaukę - taip ir dariau, nors supratau, 
jog tai yra nesąmonė“, - sakė prof. 
S.Čaplinskas. 

Švedai nepagalvojo apie 
emigrantus

Prof. S.Čaplinskas atkreipė dėme-
sį į Švedijos valdžios elgesį korona-
viruso epidemijos metu, kai nebuvo 

imtasi griežtų varžymų. ,,Švedų 
visuomenė pavyzdinga: kaip pasa-
kyta, taip jie ir darys. Bet nebuvo 
skaičiuota, jog Švedijoje daug emi-
grantų. Ir emigrantai iš Somalio kai 
pavarė... O jie dirba paslaugų srityje, 
daugelis - senelių namuose“, - kodėl 
drausmingojoje Švedijoje išplito ko-
ronavirusas, atskleidė profesorius. 

Na o mūsų valdžios taiky-
tos prevencinės priemonės, prof. 
S.Čaplinsko nuomone, daugeliu 
atvejų buvę perteklinės. Jam nesu-
prantama, kam reikėjo medikus, ku-
rie tik turėjo kontaktą su sergančiais 
koronavirusu, izoliuoti dviem savai-
tėms. ,,Lik ir dirbk, tik dėvėdamas 
specialią aprangą. Ar žinote kitą šalį, 
kurioje taip buvo elgiamasi?“ - reto-
riškai klausė svečias. 

Karantinas - trumpalaikė 
priemonė

Prof. S.Čaplinskas dėstė, kad ka-
rantinas yra naudingas tik trumpu 
laikotarpiu: tai priemonė, kuria mo-
bilizuojami žmonės. Tačiau  stabdyti  
valstybių ekonomikas mėnesiams, 
jo įsitikinimu, nėra logiška. Profe-
soriaus nuomone, kalbėti apie naują 
karantiną būtų didelė klaida. ,,Viru-
sas nekvailas: kas, kad jis neturi sme-
genų. Jis plis, kol nesustabdysim, o 
sustabdyti galima išradus vakciną. 
/.../Jei virusas nori mus susargdinti, 
jo į organizmą turi patekti tam tikras 
kiekis ir žmogus turi neturėti imuni-
teto. Dažniausiai užsikrečiama, kai 
įkvepiama daug viruso“, - aiškino 
mokslininkas. 

Jis prognozavo, kad žiemą ser-
gamumas koronavirusu išaugs, nes 
daugiau laiko praleisime uždarose 
šildomose patalpose, kuriose išdžiū-
va gleivinė. O lauke, šaltyje, gleivinė 
taip pat išdžiūsta. 

Mokslininkas savotiškai reabi-
litavo Palangą, kurioje vasaros sa-
vaitgaliais paplūdimiai buvo sausa-
kimši. ,,Vėjelis, ultravioletas veikia. 
Pliaže mažesnė tikimybė užsikrėsti. 
Užsikrečia tie, kurie kartu gyvena, 
ir tie, kurie kartu dirba“, - sakė prof. 
S.Čaplinskas

Mokslininkas sakė, kad stambūs 
lašeliai žmogui kvėpuojant lekia iki 
1,8 m, todėl dviejų metrų atstumas 
tarp žmonių yra saugus.    

Lėmė ir geografinė padėtis

Seimo narys Sergejus Jovaiša 
svečio klausė, kas lėmė, kad Lie-
tuva sėkmingai susitvarkė su ko-

ronavirusu. ,,Ar mes susitvarkėme 
visų mūsų dėka, ar mums papras-
čiausiai pasisekė?“ - svečio klausė 
politikas. Pasak prof. S.Čaplinsko, 
įtakos turėjo ir lietuvių drausmin-
gumas, tačiau gelbėjo ir pašaliniai 
veiksniai. Mat Ryga jau vien dėl 
gerokai solidesnį keleivių srautą 
generuojančio oro uosto atsidūrė 
didesnės rizikos zonoje nei Vil-
nius.

Anykštėnė Birutė Lukoševi-
čienė atkreipė svečio dėmesį, jog 
dabartinių medikų įpročiai yra ki-
tokie nei buvo prieš dešimtmečius. 
Pasak moters, jos uošvis, garsus 
gydytojas Alfonsas Lukoševičius, 
po kiekvieno paciento priėmimo 
dezinfekuodavo savo darbo kabi-
netą, o dabartiniai gydytojai seniai 
to nedaro. Prof. S.Čaplinskas, dis-
kutuodamas su pašnekove, ir vė-
lesnėse renginio dalyse akcentavo 
atsainų visuomenės požiūrį į savo 
sveikatą. Pasak jo, karščiuojantys 
vaikai eilėse poliklinikoje sėdė-
davo kartu su nekarčiuojančiais, 
lietuvių požiūris į skiepus buvęs 
kūrybiškas ir t.t. 

,,Lengvai sergantys - be ligoni-
nės praserga. O iš tų, kurie patenka 
į ligoninę, kas antras iškeliauja į 
dausas“, - apie koronoviruso sta-
tistiką sakė svečias. ,,Vaikai suda-
ro tik 5 proc. sergančiųjų. Vaikai 

serga lengva forma, tačiau yra ir 
mirusių. Be simptomų sergantys 
vaikai išskiria tiek pat viruso, kiek 
ir sergantys suaugusieji“, - sakė 
mokslininkas.

,,Labai įdomi liga, bet geriau 
nereikia“, -  koronavirusą įvertino 
profesorius.  

Lietuviai neišveža pinigų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cen-
tro direktorius šyptelėjo, jog koro-
naviruso plitimas turėjo ir privalu-
mų:  lietuviai šią vasarą nebeišveža 
pinigų į užsienį ir juos palieka savo 
šalyje. ,,Ir tai gelbsti mūsų ekono-
miką“, - sakė svečias. Jis tvirtino, 
kad Anykščių ,,Nykščio namų“ 
viešbutis yra apgyvendintas 100 
procentų, laisvų vietų jame nėra.

,,Jūs kaip Leninas. Vienintelis 
Lietuvoje klaidų nedarote!” -  prof. 
S.Čaplinskui replikavo vienas 
anykštėnas. Pasibaigus renginiui, 
tam pačiam žmogui svečias aiški-
nosi, kas finansuoja jo išvykas po 
Lietuvos miestus.

O Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis, dėkodamas prof. 
S.Čaplinskui už renginį, atskleidė, 
kad svečias Anykščiuose gyveno 
kelias dienas: jis mūsų mieste vedė 
seminarą gydytojams ir visuome-
nės sveikatos specialistams.  

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, MRU profesorius 
Saulius Čaplinskas anykštėnams sakė, kad, vengiant užsikrėsti 
koronavirusu, pirmiausia reikia laikytis taisyklių.

Klausimų prof. S.Čaplinskui buvo paruošęs ir Seimo narys Ser-
gejus Jovaiša.Anykštėnai svečiui turėjo aibę klausmų, todėl renginys labiau priminė diskusiją nei į paskaitą.

Renginyje dalyvavo ir Anykščių rajono vicemeras, Ekstremalių 
situacijų valdymo komisijos Operacijų vadovas Dainas Žiogelis 
(antras iš dešinės).



2020 m. rugpjūčio 22 d.

pirmadienis 2020 08 24

sekmadienis 2020 08 23

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą!. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus 100.
13:20 Nepakartojamas 
Baltijos kelias. 
13:50 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Rojus’89..
23:05 Senekos diena. 
00:50 Paskutinė sutuokti-
nių pora Amerikoje N-14. 
(kart.).

06:45 St ivenas Visata.
07:30 Nepaprastas 

Gumul iuko gyvenimas.
07:55 Ogis i r  tarakonai.
08:20 Monstrai  pr ieš atei-
vius.
08:45 Tomo ir  Džerio šou.
09:10 Neramūs ir  t r iukš-
mingi.
09:35 Tinginių miestel is.
10:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
11:45 Gražuolė i r  pabai-
sa.
13:55 Atsarginių suolel is 
N-7. 
15:40 Provincialai 
Niujorke N-7. 
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 Nepaprastas 
Žmogus-Voras 2 N-7. 
22:15 Neįmanoma misi ja. 
N-7. 
00:50 Kitoks parodi jų f i l-
mas N14.

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas N-7.
07:30 I lgo plauko istor i ja.
08:00 Gal ingasis 6  N-7.
08:30 Kitsy.
09:00 Ūkio šefas.
10:00 Pasaul is pagal 
moter is.
11:00 Žal io j i  byla.
11:30 Riešutėl ių f i lmas.
13:05 Heida.
15:15 Šaunus tėtukas 
N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Grei t is N-7.
21:55 Matau t ik tave 

N-14.
00:05 Aš – ketvir tas N-7.

06:30 Galiūnų varžybos 
(k). 
07:30 Juodasis sąrašas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas. 
10:00 Geriausi šuns drau-
gai.
10:30 Arabijoje su 
Levisonu Vudu.
11:30 Pričiupom! (k).
12:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
13:00 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai..
14:00 Pragaro virtuvė N-7. 
15:00 Reali mistika N-7. 
16:05 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
18:20 Lemtingi skambučiai 
N-7. 
19:30 Jūrų pėstininkai N-7. 
20:30 Juodasis 
sąrašas.N-7. 
21:30 Narkotikų prekeiviai. 
N14. 
23:00 Sūnus paklydėlis 
N14. 
23:55 Fargo N14
01:45 Skubi siunta (k) N-7. 

 

06:15 Akloj i  (k) .
07:45 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus 
N-7. 
11:00 Džeimo klasik iniai 

šeimos pat iekalai .
12:00 Mylėk savo sodą.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Amžinos mei lės 
la iškai  N14. 
23:25 Kelyje N14. 
01:15 Fort i tudas (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Eduardo Balsio 
dainų koncertas (kart . ) .
07:05 Kauno Petrašiūnų 
Panteonas.(kart . ) .
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Pris ikėl imo l iudy-
to jai . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
09:55 Pirmą kartą. 
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Juozapas Albinas 
Herbačiauskas. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacional in is turtas. 
12:20 Kauno bažnyčios 
(kart . ) .
12:30 Mokslo sr iuba. 
13:00 Šventadienio min-
tys. 
13:30 St i l ius.
14:25 Pirmą kartą.(kart . ) .
14:30 Euromaxx. 
15:00 Šventės i r  t radici-
jos. 
15:30 Erdvės menas.
16:00 Muzikos talentų 
lyga 2016. 
17:30 Veranda. 

17:55 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:50. Bronius 
Kutavič ius. 
19:40 Ten, kur namai. 
N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Istor inės futbo-
lo rungtynės. 1998 m. 
Europos futbolo čempi-
onato atrankos rungty-
nės. Lietuva – Bosni ja i r 
Hercegovina.
22:45 Vi lhelmo Čepinskio 
i r  „Senosios Cameratos“ 
koncertas.
00:20 Aš už tave pakalbė-
siu.  N-7. (kart . ) .
01:30 Rojus’89 (kart . ) .

06:30 Žvejo nuotykiai 
(kart . )  N-7.
07:30 Jukono auksas  
(kart . )  N-7.
08:30 Žvejo nuotykiai 
N-7.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Kietuol ia i .
10:30 Pavojus migraci-
joms.
11:35 Turtuol is vargšas 
N-7.
13:00 Kova dėl  valdžios 
N-7.
14:00 Iš l ik imas. N-7.
16:00 Jukono auksas N-7.
17:00 Sandėl ių karai  N-7.
18:00 Bearas Gryl lsas 
N-7.
19:00 Pasaul inis muzikos 
šou , ,Kaukės“.
20:00 Naša Raša N-7.
21:00 Žinios.

21:35 Sportas.Orai .
21:45 TIESIOGIAI UEFA 
čempionų lygos rungty-
nės. Finalas.
00:10 NBA Act ion.
00:45 Universal io j i  korta 
N-14 (kart . . )

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas N-7.
08.00 Pagal iau savait-
gal is. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Kryptys LT 1/8. 
09.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vi ln iuje. 
09.45 Kel iauk su 
Reporter iu.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Part izanų kel ia is.
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas.
14.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 24/7.
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 Kryptys LT. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Dekonstrukci jos su 
Edmundu Jaki la ič iu. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Šiandien kimba. 
01.00 Net ikėtas teis ingu-
mas.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Sti l ius (kart.).
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istori jos. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Ekspedici ja „Nuo 
Balt i jos iki Bengali jos“. 
23:00 Kostiumuotiej i  N-7. 
23:45 Čikagos polici ja 4 
N-7. 
00:30 Komunikacija tar-
pukariu.
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 

11:00 Kvail iai šėlsta N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.. . . 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loteri ja 
1634. 
22:30 10 000 metų prieš 
Kristų N-7. 
00:40 Mirt inas ginklas 
N-7. 
01:35 Neįmanoma misi ja 
(k) N-7..

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Pasaulis pagal mo-
teris (kart.).
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Virtuvė N-7.

20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Taksi 5  N-14.
00:05 Majų baikerių klu-
bas N-14.
01:05 Einšteinas N-7.

06:00 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
06:50 Mano virtuvė ge-
r iausia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai t ir ia 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Reali mistika (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai t ir ia 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Kondoras N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Absoliutus blogis. 
N14. 
22:55 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
23:55 Jūrų pėstininkai (k) 
N-7. 
00:50 Narkotikų prekei-
viai. (10) (k) N14. 

07:00 Tėvas Motiejus  

N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski  N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Vakarėlių laivas 
N14. 
22:50 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:45 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Laidotuvių tradici-
jos. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus albumas 
(kart.).
12:40 Čia – kinas (kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).

14:05 Muzikos talentų 
lyga 2016. (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2. 
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvy-
nukės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 
metų..
18:40 Daiktų istori jos. 
19:35 Šaltojo karo istori ja.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Apie Joną. 
22:40 Klausimėlis. (kart.).
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.

19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Taksi N-7.
23:00 Džesabelė S.
00:45 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Šiandien kimba. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Balt i jos kelias. 
08.00 Pinigų karta. 
08.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
09.00 Kaimo akademija. 
09.30 Partizanų keliais. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja. N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Informacinė publi-
cistinė laida.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys N -7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Daiktų istori jos. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Sti l ius. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Burmistras. 
Konstantinas Stašys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotiej i .  N-7. 
23:45 Čikagos polici ja 4 
N-7. 
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį 

N-7..
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis N-7. 
11:00 Nuo... Iki.. .  (k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.. . . 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Domino N14. 
00:20 Mirt inas ginklasN-7. 
01:15 10 000 metų prieš 
Kristų (k) N-7. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Žuvėliokai.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Virtuvė (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje 
N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Virtuvė. N-7.

20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Džiunglės N-14.
00:20 Majų baikerių klu-
bas N-14.
01:30 Einšteinas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:20 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:30 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:30 Ekstrasensai t ir ia 
(k) N-7. 
10:30 Kobra 11 (k) N-7. 
11:30 Kondoras (k) N-7. 
12:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai t ir ia 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Kondoras N-7..
20:30 Pričiupom! 
21:00 Derybininkas N14. 
23:50 Absoliutus blogis. 
(k) N14. 
01:35 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 

13:30 Detektyvė Rizoli 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Polici jos telefonas 
110  N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Mano l ikimas N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Kelionės su 
„Istori jos detektyvais 
(kart.).
06:50 Šoka Lietuva 
(kart.).
07:00 Čia – kinas (kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – 
šauniosios detektyvės 
dvynukės(kart.).
08:20Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis. 
(kart.).
12:40 Atspindžiai. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Daiktų istorijos 
(kart.).

14:55 Šaltojo karo istorija 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 metų. 
18:40 Daiktų istorijos.  
19:35 Aštuntasis dešim-
tmetis.
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija N-7. 
23:10 Žmonės, kurie sukū-
rė Lietuvą. Jonas Žemaitis. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 MakgaiverisN-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.

18:00 Virtuvė N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Taksi 2 N-7.
22:50 Havajai 5.0 N-7.
00:45 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 „Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika .
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika.
01.30 Paslaptys N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gimę tą pačią dieną. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Kelias, nuvilnijęs į 
laisvę. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Čikagos policija 4 
N-7. 
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Iš širdies į širdį N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7...
10:00 Kalnietis N-7. 

11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Itališkas apiplėšimas 
N-7. 
00:45 Mirtinas ginklas N-7. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Virtuvė (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Palaužti sparnai N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Virtuvė N-7.
20:30 Blogoms merginoms 
– viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Aš, kitas aš ir Irena 
N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Aš, kitas aš ir Irena 

N-14.
00:25 Majų baikerių klubas 
N-14.
01:30 Einšteinas N-7.

06:10 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai tiria 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k)). N-7. 
11:35 Kondoras (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai tiria 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 KondorasN-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Apgaulė N14. 
22:50 Derybininkas (k) 
N14..
01:30 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 
13:30 Detektyvė Rizoli N-7. 
14:30 Danė Lovinski (k) 
N-7. 
15:30 Sekliai (k) N-7. 

16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta - meilės spalva 
N-7. 
19:00 Danė Lovinski N-7. 
20:00 Sekliai N-7. 
21:00 Policijos telefonas 
110. N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Mano likimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Šventė Kvėdarnoje 
2014 m. (kart.).
06:55 Kauno bažnyčios.
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart.).
07:55 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės. (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo 
enciklopedija(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudyto-
jai. (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
Simonas Norbutas. (kart.).
14:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:55 Aštuntasis dešim-
tmetis (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Džiunglių knyga..

16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė ir Lotė – šau-
niosios detektyvės dvynu-
kės. 
16:40 Gustavo enciklope-
dija.
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 metų.
18:40 Daiktų istorijos. 
19:35 Saulė. Pragaras 
danguje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mes tikime 
„Amazon“. 
22:25 Kijevas. Lietuvos 
epocha. 
23:00. Laidotuvių tradicijos 
(kart.).
23:30 Erdvės menas 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Virtuvė (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
11:30 Univeras (kart.) N-7.
12:30 Makgaiveris N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.

17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė  N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai N-7.
21:00 Uola N-14.
23:55 Havajai 5.0N-7.
01:40 Svieto lygintojai N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Pone prezidente..
09.30 Kryptys LT. 
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Reali mistika.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika N-7.
21.30 Paslaptys  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.
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06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Labas ry tas, 
L ie tuva. 
09:15 Džesika F lečer 
N-7. 
10:00 Miuncheno kr imi -
nal inė pol ic i ja  N-7. 
10:45 Tarnaut i  i r  g in t i 
N-7. 
11:40 Kas i r  kodėl? 
12:05 Pasaul io  puodai . 
(kar t . ) .
13:00 Įdomios ios atos -
togos. 
13:58 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
14:00 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
14:20 Laba d iena, 
L ie tuva.
16:00 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
16:30 Šoka L ietuva.
16:45 Seselė Bet i .  N-7. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Stambiu p lanu. 
Jekater ina Lavr inec. 
19:25 Pasaul io  te isuol ia i . 
20:25 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:29 Loter i ja  „Jėga“ .
21:30 Kel ionės namo. 
22:30 Dvi rač io  ž in ios. 
23:00 Kost iumuot ie j i  N-7. 
23:45 Čikagos pol ic i ja  4 
N-7. 
00:30 Kauno Petraš iūnų 
Panteonas. 
01:00 LRT radi jo  ž in ios.

06:30 š širdies į  š i rdį  N-7. 
08:00 Volker is,  Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalniet is N-7. 
11:00 Nuo.. .  Ik i . . .  (k) . 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k)N-7.
14:30 Našlai tės N-7.  
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Nuo.. .  Ik i . . . . 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai . 
22:30 Visi  pasaul io pini-
gai N14. 
01:10 I tal iškas apiplėši-
mas (k) N-7.

06:25 Transformeriai . 
N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis .  N-7.
07:55 Vir tuvė.(kart . )  N-7.
08:55 Mei lės sūkuryje 
N-7.
10:00 Palaužt i  sparnai 
N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai .
16:30 TV Pagalba N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai .
19:30 Vir tuvė N-7.
20:00 Blogoms mergi-
noms – viskas N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai .
22:00 Laiko ki lpa N-14.
00:20 Majų baiker ių klu-
bas N-14.
01:35 Einšteinas N-7.

06:25 CSI.  Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai t i r ia 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7..
11:35 Kondoras (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:30 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai t i r ia 
N-7..
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI.  Majamis N-7. 
19:30 Kondoras N-7. 
20:30 Prič iupom!
21:00 Aš -  šnipas N-7. 
22:55 Apgaulė (k) N14. 
00:45 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 

10:10 Akloj i .
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 
13:30 Detektyvė Rizol i 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski  (k) 
N-7. 
15:30 Sekl ia i  (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 
18:00 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski  N-7. 
20:00 Sekl ia i  N-7. 
21:00. Nusikal t imas šiau-
rėje  N14. 
22:55 Aukštakulnių kerš-
tas.
00:50 Mano l ik imas N-7.

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių 
fest ival is 2014 (kart . ) .
07:00 Juozapas Albinas 
Herbačiauskas (kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga. 
(kart . ) .
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2(kart . ) .
07:55 Leksė i r  Lotė – 
šauniosios detektyvės 
dvynukės (kart . ) .
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
di ja (kart . ) .
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Trembita (kart . ) .
12:40 Veranda. (kart . ) .
13:05 Pasaul io Lietuva 
(kart . ) .
14:00 Daiktų istor i jos 
(kart . ) .

14:55 Saulė. Pragaras 
danguje (kart . ) .
15:50 Džiungl ių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė i r  Lotė – 
šauniosios detektyvės 
dvynukės.
16:40 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 
metų. 
18:40 Daiktų istor i jos. 
19:35 Daktaras Jackas i r 
ponas Nicholsonas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Nekaltosios N-14.
23:25 Kel ionės su 
„ Istor i jos detektyvais“. 
00:15 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kr iminal istai 
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Ūkio šefas (kart . ) .
09:30 Vir tuvė (kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai (kart . ) 
N-7.
11:30 Univeras (kart . ) 
N-7.
12:30 Makgaiver is N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Vir tuvė N-7.

19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų 
N-7.
20:00 Gelbėtojai  N-7.
21:00 Nakt inis pasimaty-
mas N-7.
22:50 Havajai  5.0 N-7.
00:40 Svieto lygintojai 
N-7.

05.29 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikyki tės ten. 
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
09.00 Pone prezidente..
09.30 Gri l io skanėstai . 
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7..
11.00 Real i  mist ika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Real i  mist ika.
16.00 Reporter is. 
16.20 Sportas.Orai . 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikyki tės ten. 
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai . 
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikyki tės ten. 
00.30 Real i  mist ika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva. 
09:15 Džesika Flečer N-7. 
10:00 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:45 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:40 Kas ir kodėl? 
12:05 Kelias, nuvilni jęs į 
laisvę. (kart.).
13:00 Įdomiosios atosto-
gos. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva. 
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:45 Seselė Beti. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“ .
20:30 Panorama. 
20:52 Spor tas.  Ora i .
20:59 Loter i ja  „Jėga“ .
21:00 Auksin is  protas. 
22:20 Vi lko lak is  N-14.
24:00 Pin igų l iūnas N-7. 
01:30 Klaus imėl is . 
(kar t . ) .

06:30 Iš š irdies į  š i rdį 
N-7. 
08:00 Volker is,  Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalniet is N-7. 

11:00 Nuo.. .  Ik i . . .  (k) . 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlai tės N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai . 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Stebuklas virš 
Hadsono N-7. 
22:55 Karo menas. 
Atpi ldas N14.
00:45 Džo Purvinis N14. 

06:25 Transformeriai. N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Virtuvė (kart.) N-7.
08:25 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje 
N-7.
10:00 Palaužti sparnai 
N-7.
12:00 Tikroj i  žvaigždė 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ratai 2.
21:45 Enderio žaidimas 
N-7.
00:00 Pajūrio šlaistūnas 
S.
01:45 Laiko ki lpa N-14.

06:10 CSI.  Majamis (k) 
N-7. 
07:05 Mano vir tuvė ge-
r iausia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:35 Ekstrasensai t i r ia 
(k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:35 Kondoras (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano vir tuvė ge-
r iausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Ekstrasensai t i r ia 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI.  Majamis N-7. 
19:30 Amerik iet iškos im-
tynės N-7. 
21:30 Nėra kur  bėgt i 
N14. 
23:25 Aš -  šnipas (k) N-7. 
01:15 Būk ekstremalas 
N-7. 
01:40 Būk ekstremalas 
N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Privatūs detektyvai 
N-7. 
13:30 Detektyvė Rizol i 
N-7. 
14:30 Danė Lovinski  (k) 
N-7. 
15:30 Sekl ia i  (k)  N-7. 
16:30 Būk su manim N-7. 

18:00 Balta -  mei lės spal-
va N-7. 
19:00 Danė Lovinski  N-7. 
20:00 Sekl ia i  N-7. 
21:00 Midsomerio žmog-
žudystės XXI.  N-7. 
23:05 Stela Bloumkvist  
S.
01:00 Mano l ik imas  N-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių 
fest ival is 2014 (kart . ) .
07:00 Mokslo sr iuba 
(kart . ) .
07:30 Džiungl ių knyga 
(kart . ) .
07:40 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2 (kart . ) .
07:55 Leksė i r  Lotė – 
šauniosios detektyvės 
dvynukės (kart . ) .
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
di ja (kart . ) .
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Rusų gatvė (kart . ) .
12:40 Laidotuvių tradici-
jos (kart . ) .
13:05 Legendos. Bronius 
Kutavič ius. (kart . ) .
13:50 Šoka Lietuva.
14:00 Daiktų istor i jos 
(kart . ) .
14:55 Daktaras Jackas 
i r  ponas Nicholsonas 
(kart . ) .
15:50 Džiungl ių knyga. 
16:00 Šervudo padauža 
Robinas Hudas 2.
16:15 Leksė i r  Lotė – 

šauniosios detektyvės 
dvynukės..
16:40 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
17:10 Dvynukės.
17:55 Giminės po 20 
metų. 
18:40 Daiktų istor i jos. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Mano uošvis,  kem-
pingo savininkas N-7.
22:30 Monique: „Virš van-
dens“ su orkestru.
23:55 Kauno bažnyčios 
(kart . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kr iminal istai 
(kart . )  N-7.
07:30 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Vedęs i r  tur i  vaikų 
(kart . )  N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart . ) .
09:30 Vir tuvė (kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai (kart . ) 
N-7.
11:30 Univeras (kart . ) 
N-7.
12:30 Makgaiver is N-7.
13:30 Gelbėtojai  (kart . ) 
N-7.
14:30 Saša i r  Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Vir tuvė N-7.
19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų 
N-7.

20:00 Gelbėtojai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Karibų piratai  N-7.
00:55 Taksi  N-7 (kart . ) .
02:30 Svieto lygintojai . 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikyki tės ten. 
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
09.00 Pone prezidente.
09.30 Gri l io skanėstai . 
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7..
11.00 Real i  mist ika N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pone prezidente..
13.00 Nauja diena. 
14.00 Paslaptys N-7.
15.00 Real i  mist ika.
16.00 Reporter is. 
16.20 Sportas.Orai . 
16.30 Pagal iau savait-
gal is. 
17.00 Laikyki tės ten. 
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai . 
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika N-7.
21.30 Paslaptys N-7.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Nauja diena. 
23.30 Laikyki tės ten. 
00.30 Real i  mist ika N-7.
01.30 Paslaptys N-7.



2020 m. rugpjūčio 22 d.

šeštadienis 2020 08 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

redaktorei nežinantNNN

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, išbraukite 

duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos” puslapyje). 

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Euromaxx .  (kar t . ) .
06 :35  Pasau l io  puoda i . 
(kar t . ) .
07 :30  Lo la  an t  ž i rn io .
09 :00  Labas  ry tas , 
L ie tuva . 
11 :45 .Pr ie  Gangos  su 
Sue Perk ins .
12 :40  Lo tynų  Amer ikos 
p la tybėse .
13 :35  Jaunas is 
Monta lbanas  N-7 . 
15 :28  Lo te r i ja  „Keno 
Lo to “ .
15 :30  Ž in ios .  Ora i .
15 :45  Sve ik in imų kon -
cer tas . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Euromaxx . 
18 :30  Vakaras  su  Ed i ta . 
19 :30  S t i l i us . 
20 :25  Lo te r i jos  „Keno 
Lo to “  i r  „ Jėga“ .
20 :30  Panorama.
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00 .  Nau jo jo  LRT se -
zono pr is ta tymas. 
23 :00  D i lema.  N-14 . 
00 :50  Vi l ko lak is  N-14 . 
(kar t . ) .

06 :50  S t ivenas  Visa ta .
07 :35  Nepapras tas 
Gumul iuko  gyven imas.
08 :00  Og is  i r  ta rakona i . .
08 :20  Monst ra i  p r ieš 
a te iv ius .
08 :45  Tomo i r  Džer io 
šou .

09 :10  Neramūs i r  t r iukš -
ming i .
09 :35  Ting in ių  mies te l i s .
10 :00  Knygų va ldovas .
11 :25  A lv inas  i r  burun -
duka i  2  .
13 :15  Nevykė l i s  N-7 . 
15 :00  Ž iedų  va ldovas 
N-7 . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .Ora i . 
19 :30  Ba le r ina .
21 :20  Ta ip ,  mes  juod i 
N14. 
23 :10  Nevykė l i s  Lar is  - 
sve ika tos  inspek to r ius 
N14. 
00 :50  S tebuk las  v i rš 
Hadsono (k )  N-7 . 
02 :30  Programos paba i -
ga.

06 :30  Kempin iukas 
P lač iake ln is   (kar t . )  N-7 .
07 :00  Bakuganas  N-7 .
07 :30  Supermerga i tės .
08 :00  Ga l ingas is  6   N-7 .
08 :30  K i tsy.
09 :00  Sve ik i  a tvykę .
09 :30  Ma is to  ke l ias .
10 :30  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas .
11 :00  Ter is  i r  užbur ta 
Aušros  kara lys tė  N-7 .
12 :50  S tebuk l inga  ža is lų 
k rau tuvė lė . 
14 :40  Parduotuv ių  ma -
n iakės  i špaž in t i s  N-7 .
16 :45  Eks t rasensų mūš is 
N-7 .
18 :30  TV3 ž in ios .
19 :17  TV3 spor tas .Ora i .
19 :25  Euro jackpot .
19 :30  Namo su  la ik ro -

dž ia is  pas lap t i s  N-7 .
21 :40  P i  gyven imas N-7 .
00 :10  K ie tas  r iešu tė l i s  
N-7 .

06 :00  Ger iaus i  šuns 
d rauga i  (k ) . 
07 :00  Pr ič iupom!   (k ) .
07 :30  Juodas is  sąrašas 
(k )  N-7 . 
08 :30  L i tuanos  Locos . 
N-7 . 
10 :00  Ger iaus i  šuns 
d rauga i .
10 :30  Arab i jo je  su 
Lev isonu Vudu.
11 :30  Pr ič iupom! (k ) .
12 :00  Spec .  būrys  N-7 . 
13 :00  Gordono Ramzio 
v i r tuvės  košmara i .
14 :00  Pragaro  v i r tuvė 
N-7 . 
15 :00  Rea l i  m is t i ka  N-7 . 
16 :05  Eks t rasensa i  t i r ia 
N-7 . 
18 :20  Lemt ing i  skambu -
č ia i  N-7 . 
19 :30  Jūrų  pės t in inka i 
N-7 . 
20 :30  Juodas is  sąrašas 
N-7 . 
21 :30  Įs ib rov imas N14. 
23 :15  Nenormalūs  S . 
01 :05  Nėra  kur  bėg t i  (k ) 
N14. 

06 :15  Ak lo j i  ( k ) . 
07 :45  Anthon is 
Bourda inas  N-7 . 
08 :45  Dak ta ras  Ozas 
N-7 . 
09 :45  Tėvas  Mot ie jus 

N-7 . 
11 :00  Anos  O lson  recep -
ta i .
12 :00  My lėk  savo  sodą.
13 :00  Ak lo j i  ( k ) .
14 :45  Šv iež ias  ma is tas . 
15 :45  Š i rde le  mano N-7 . 
17 :45  Uždraus to  mies to 
in t r igos  N-7 . 
18 :50  Ak lo j i .
19 :50  Būrė ja  (k ) .
21 :00  Vidurnakč io  sau lė 
N14. 
23 :25  For t i tudas  N14. 
01 :20  S te la  B loumkv is t 
(k )  S . 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im garo ! 
(kar t . ) .
07 :30  Auks in is  p ro tas . 
08 :45  K laus imė l i s . 
09 :00  Ku l tū ros  d iena 
(kar t . ) .
10 :00  Č ia  –  k inas . 
10 :30  Tarp  da l ių  (ne)
p lo jama. 
11 :00  Vi ln iaus  a lbumas. 
11 :30  Vi ln iaus  sąs iuv i -
n is . 
12 :00  Trembi ta . 
12 :30  Rusų ga tvė . 
13 :00  Kauno la ip ta i  i r 
ke l tuva i . 
13 :30  Vienuo lynų  ke l ias 
L ie tuvo je . 
14 :00  „Vakarė ja “  su 
Mar tynu  S tarkumi .
15 :35  Ka lban tys  teks ta i . 
Vik to r i ja  Dau jo ty tė .
16 :05  Pasau l io  puoda i . 
17 :00  K lausk i te  dak ta ro .
18 :00  S tambiu  p lanu . 

Va len t inas  Masa lsk is . 
18 :55  Žmonės,  kur ie 
sukūrė  L ie tuvą .  S tasys 
Lozora i t i s . 
19 :40  Ten,  kur  namai 
N-7 . 
20 :52  Spor tas .  Ora i .
21 :00  Apgau lė  N-14 . 
23 :05  Tomo Le iburo  jub i -
l i e j in is  koncer tas .  2014 
m.
00 :45  Dabar  pasau ly je . 
01 :10  P in igų  l iūnas  N-7 . 
(kar t . ) .

06 :30  R iz ik ing iaus i  sk ry -
dž ia i  pasau ly je  (kar t . ) 
N-7 .
07 :30  Jukono auksas 
(kar t . )  N-7 .
08 :30  R iz ik ing iaus i  sk ry -
dž ia i  pasau ly je  N-7 .
09 :30  S ta tybų  g idas .
10 :00  K ie tuo l ia i  N-7 .
10 :30  Kova dė l  va ldž ios 
N-7 .
11 :30  Tur tuo l i s  vargšas 
N-7 .
13 :00  Geparda i .  Krau jo 
b ro l ia i  N-7 .
14 :05  Iš l i k imas  N-7 .
15 :30  K ie tuo l ia i  N-7 .
16 :00  Jukono auksas 
N-7 .
17 :00  Sandė l ių  kara i 
N-7 .
18 :00  Bearas  Gry l l sas 
N-7 .
19 :00  Pasau l in is  muz i -
kos  šou  , ,Kaukės“ .
20 :00  Naša Raša N-7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spor tas .Ora i .
22 :00  Mechan ikas :  su -

gr įž imas  N-14 .
00 :00  Kar ibų  p i ra ta i  N-7 
(kar t . ) .

06 .59  Programa.
07 .00  Pone prez iden te .
07 .20  Vyrų  šešė ly je . 
Mar iana  Korve ly tė  - 
Moravsk ienė . 
07 .55  K i toks  poka lb is  su 
Edvardu  Ž ičkumi .  ž
09 .00  Buš ido  r ingas  N-7 .
09 .30  Ka ip  gyven i? 
09 .45  Ke l iauk  su  repor -
te r iu . 
10 .00  Vantos  lapas  N-7 .
10 .30  Paga l iau  sava i t -
ga l i s .
11 .00  Skon io  re ika las . 
12 .00  Net ikė tas  te is in -
gumas N-7 .
14 .00  Vieno  nus ika l t imo 
is to r i ja  N-7 .
16 .00  Ž in ios .
16 .28  Ora i .
16 .30  P in igų  kar ta . 
17 .00  Gyven imas. 
18 .00  Ž in ios .
18 .28  Ora i .
18 .30  Paga l iau  sava i t -
ga l i s . 
19 .00  K i toks  poka lb is  su 
Edvardu  Ž ičkumi . 
20 .00  Ž in ios .
20 .28  Ora i .
20 .30  „Pasku t inė  a tos to -
gų d iena .
21 .50  La ikyk i tės  ten . 
22 .30  Ž in ios .
22 .58  Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten . 
00 .00  Skon io  re ika las . 
01 .00  Net ikė tas  te is in -
gumasN-7 .

Tikrins maudymukų 
komplektaciją
Anykščių rajono taryba ateinantį 

ketvirtadienį tvirtins saugaus elge-
sio vandenyje ir ant ledo taisykles. 
Įsigaliojus šioms taisyklėms, be-
simaudantieji turės nešiotis mau-
dymukų komplektaciją įrodančius 
dokumentus.

Taisyklėse nurodyta, kad drau-
džiama ,,būti maudymosi vietų 
teritorijoje nuogiems asmenims 
(nedėvintiems maudymosi kostiu-
mų ar dėvintiems tik jų dalį)“. Tai-
syklių sudarytojai, kalbėdami apie 
tik dalies maudymosi kostiumo 
dėvėjimą, matyt, omenyje turėjo 
moterų liemenėles. Tačiau dabar 
maudymukų yra labai įvairių -  ne 
tik iš dviejų, bet netgi iš trijų ar net 
keturių dalių. Tad, bandydamas 
maudymosi vietų prižiūrėtojui įro-
dyti, kad esi gamykliškai susikom-
plektavęs, matyt, turėsi nešiotis 
maudymuko sertifikatą su gaminio 
aprašymu. 

Ir maudynių, ir buvimo ant ledo 
taisyklės draudžia veikla vandeny-
je ir ant vandens užsiimti būnant 
,,neblaiviam ar apsvaigusiam nuo 
narkotinių, psichotropinių ar kitų 
psichiką veikiančių medžiagų“. 
Šiaip jau, regis, narkotikai Anykš-
čiuose nėra įteisinti, todėl apskritai 
jais svaigintis turėtų būti draudžia-
ma. Kodėl tuomet taisyklėse nėra 
punkto, jog besimaudant draudžia-
ma šaudyti į praplaukiančius bai-
darininkus arba varyti naminukę?

Tiesa, taisyklėse nėra reikalavi-
mo ledu vaikščioti tik apirengus. 
Išeitų, jog be liemenėlės pliaže 
gulinti moteris turbūt gaus baudą, 
o ant ledo galima lakstyti ir nuo-
giems. 

Taisyklėse rekomenduojama ne-
šaukti pagalbos, jei jos nereikia. 
Rizikingas punktas. Dažniausiai 
pagalbos šaukimas yra nereika-
lingas - kol rėkausi, žmogus arba 
nuskęs, arba išsikapanos į krantą. 
Abiem atvejais būsi be reikalo su-
drumstęs aplinkinių ramybę.

,,Einant ledu, reikėtų eiti pramin-
tu taku“, - nurodoma taisyklėse. 
Klausimas - o kaip, laikantis tai-
syklių, tą taką praminti? Vaikščioti 
protėvių ant ledo išmintais takais?

Beje, visas taisyklių pavadi-
nimas yra štai toks: ,,Anykščių 
rajono savivaldybės saugaus el-
gesio paviršinių vandens telkinių 
vandenyje ir ant paviršinių van-
dens telkinių ledo taisyklės“.  Pa-
gal santykį su žemės paviršiumi 
vandens telkiniai yra dviejų tipų - 
paviršiniai ir požeminiai. Šį kartą 
taryba tvirtins paviršinių vandenų 
taisykles. Lauksim, kada bus pa-
ruoštos ,,Anykščių rajono savival-
dybės saugaus elgesio požeminių 
vandens telkinių vandenyje ir ant 
požeminių vandens telkinių ledo 
taisyklės“.  Tikėtina, kad į gręžinį 
nuogam ir ,,apsinarkašinusiam“ 
lįsti taip pat bus uždrausta.  
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Nustebinti galima tik kokybe ir 
profesionalumu

(Atkelta iš 1 psl.)

Susikviečiau iš įvairių Lietuvos 
vietų savo kolegas, kurie turi vaikų 
ir jaunimo teatrus, pristatyti Troškū-
nuose spektaklių. Suvažiavo apie 12 
teatrų iš visos Lietuvos ir taip prieš 
20 metų įvyko pirmasis festivalis. 
Buvo rodomi spektakliai Troškūnų 
mokykloje, aktoriai, režisieriai vai-
kams ir jaunimui vedė kūrybines 
dirbtuves. Vakare vyko vienas ar 
du koncertai. Norint suorganizuoti 
ką nors vaikams ir jaunimui, visada 
turi būti geros, kūrybiškos, jauna-
tviškos nuotaikos, kitaip jaunimas 
tavimi netikės. Pirmasis festivalis 
miestelėnams teikė didelį kūrybinį 
džiaugsmą, festivalio dalyviams iš 
visos Lietuvos bendruomenišku-
mo ir kūrybinio bendradarbiavimo 
galimybes. Man pirmasis festivalis 
davė naujų kūrybinių galimybių 
pradėti kurti, tobulėti ir galvoti apie 
galimybes Troškūnuose turėti savo 
kokybišką, rimtą, profesionalų, tei-
kiantį naudą jaunimui ir vaikams 
kūrybinį vyksmą.

 
- Tikriausiai nesuklysiu saky-

dama, kad dabar šį festivalį jau 
žino visoje Lietuvoje? Koks buvo 
šio projekto augimas? Ar nebuvo 
metų, kai nesinorėjo jo organi-
zuoti?  

- Džiaugiuosi, kad šis festivalis 
yra ne kartą skatintas ir apdovano-
tas Lietuvos Nacionalinio kultūros 
centro ir Kultūros ministerijos kaip 
geriausia kūrybinė teatro stovykla, 
kaip geriausias vaikų ir jaunimo 
projektas Lietuvoje. Nors dažnai 
sakau, kad apdovanojimai nieko 
nereiškia, bet tai leidžia manyti, 
kad kūrybinis darbas su jaunimu 
vyksta ne veltui, kad visa tai, ką da-
rome, yra prasminga ir skatina eiti 
pirmyn.

Pirmieji penki festivaliai buvo vi-
sai kitokio formato nei  dabar. Kaip 

jau minėjau, Troškūnų mokyklos 
salėje buvo rodomi spektakliai, per 
pertraukas Lietuvos aktoriai, reži-
sieriai vaikams ir jaunimui vesda-
vo kūrybines dirbtuves. Pirmieji 
festivaliai vykdavo vos dvi dienas. 
Festivalis augo kūrybiškai ir buvo 
pervadintas į Meno terapijos ir 
kūrybinių improvizacijų stovyklą 
– festivalį. Buvo atsisakyta vaikų 
ir jaunimo teatrų pristatymų, bet 
pradėta organizuoti kūrybinė-edu-
kacinė stovykla. Kiek vėliau pagal-
vojau, kad reikia kviestis lektorius, 
edukatorius iš kitų šalių. Taip festi-
valis tapo tarptautinis.

Buvo visko. Buvo net keletas 
metų, kad nebesinorėjo organizuoti 
festivalio. Buvo įvairiausių sunku-
mų, kuriems užklupus norisi viską 
mesti. Bet jeigu taip galvosime ir 
atsisakysime savo idėjų pusiauke-
lėje, tai nieko niekada nepadary-
sime. Juk žiūrovai, dalyviai mato 
tik gražiąsias kūrybos puses. To-
kio lygio festivalio organizavimas 
yra didžiulis techninis ir kūrybinis 
procesas, reikalaujantis fizinių jėgų, 
kūrybinių galių, pažinčių, profesio-
nalių ryšių su Lietuvos menininkais. 
Savo idėjas visada įgyvendinu iki 
galo: tai mano principinis asmeny-
bės tikslas, kurį lemia mano darbas 
su vaikais ir jaunimu. Neturėčiau 
dirbti su vaikais, jeigu nebaigčiau 
darbų ir mesčiau juos vidury kelio, 
nes taip nieko nebūtų įmanoma pa-
siekti. Aš manau, kad jeigu ko nors 
ėmeisi, tai eik iki galo, nesvarbu, 
kas tame kelyje vyktų...

            
- Dabar festivalio koncertai 

pritraukia ryškiausias Lietuvos 
muzikos žvaigždes... Išduokit, ar 
sunku buvo į Troškūnus prisi-
kviesti Marijoną Mikutavičių?

- Mane stebina kai kurių žmonių 
mąstymas apie tokio populiarumo 
atlikėjus. Gana dažnai žmonės gal-
voja, kad techninis įgyvendinimas, 

meninė programa ir visas koncertas 
yra visai skirtingi dalykai, kai tokio 
lygio grupės groja Kaune, Vilniu-
je, bet visai kitaip yra, kai grojama 
Troškūnuose. Visi reikalavimai, 
meniniai  atlikimo aspektai, apmo-
kėjimo sutartys yra visai tokios pat 
panašių grupių, nesvarbu, ar jos 
grotų Troškūnuose, ar Vilniuje. Tai 
yra tam tikro lygio ir kokybės kar-
telė, kuria vadovaujasi kompanijos, 
prodiusuojančios panašaus lygio 
grupes.

Taip, nebuvo lengva. Derybos 
vyko beveik metus. Kai vadybinė 
kompanija atsiuntė techninius rei-
kalavimus, kurie sudarė apie keletą 
lapų, mane ištiko šokas.

Tačiau nusiraminau, viską keletą 
kartų pergalvojau ir sau pasakiau:  
„Viskas yra įmanoma. Kada, jeigu 
ne dabar? Ir kodėl ne Troškūnuo-
se?“ Rezultatas - įvyko puikus, 
profesionalus koncertas, žmonės 
džiaugiasi. 

 
- Paminėkit tuos, kurių pagalba 

didžiausia organizuojant renginį. 
- Didelį darbą padaro mano te-

atro jaunimas, be kurio neįsivaiz-
duoju renginio organizavimo. Jie 
yra mano kūrybiniai pagalbininkai, 
valytojai, darbininkai. Anykščių 
kultūros centro kūrybinė komanda,  
Troškūnų parapijos klebonas Sau-
lius Filipavičius yra patarėjas, žmo-
gus, leidžiantis kūrybiniams suma-
nymams skleistis puikiose erdvėse. 
Taip pat visi Anykščių krašto žmo-
nės, kurie per visą kūrybinio orga-
nizavimo procesą reiškia padėką ir 
džiaugiasi tuo, kas dar  tik vyks.

 
- Koncertai vyksta Troškūnų 

vienuolyno kieme. Ar nesiskun-
džia troškūniečiai, kad tokioje 
sakralioje vietoje vyksta visai ne-
sakralios muzikos koncertai? O 
gal jau užauginote kartą, kuriai 
tai įprasta? 

- Na, visko būna. Kartais žmonės 
visko pasako, bet juk kiekvienas 
galvoja pagal savo būdą, charak-
terį, tuo metu apėmusią nuotaiką. 
Kiekvienas menas turi statyti, o ne 
griauti. Manau, jeigu viskas da-
roma turint tikslą teikti žmonėms 
džiaugsmą, gėrį, bendrystę,  rezul-
tatas turi pasiekti teigiamą emocinį 
tikslą. Juk visų koncertų tikslas yra 
teigiamas įvairaus meno poveikis 
žmogui, išnaudojant esamas puikias 
vietas. Tikslas yra tik teigiamas, ne-
galvojant apie negatyvius procesus, 
galimybę kam nors pakenkti. Taip, 
jaunoji karta yra kitokia. Kitaip, 
plačiau mąstanti jaunoji karta. Dėl 
to man ir patinka dirbti su jaunimu, 
kadangi jie yra laisvi, atviri sau ir 
pasauliui. Dažnas jaunuolis ir mer-
gina mąsto daug giliau negu mes 
galvojame. Ir galvojimas, kad da-
bartinis jaunimas neturi pamatinių 
vertybių, meilės savo kraštui ir pa-
garbos, yra labai klaidingas. Nega-
lima visko absoliutinti.

 
- „Troškimai“ – tai ne tik fes-

tivalis, bet ir edukacinė stovykla. 
Papasakokit apie ją: kas į ją atva-
žiuoja, ką veikiat? 

- Edukacinė stovykla yra pagrin-
dinė festivalio dalis. Stovykloje 
kasmet dalyvauja apie 50 jaunuolių 
ir merginų iš visos Lietuvos. Sto-
vykloje savanoriškais pagrindais 
dirba apie 10 vadovų. Kūrybinių 
dirbtuvių ciklą sudaro teatro, mu-
zikos, šokio, dailės kūrybinės la-
boratorijos. Dirbtuves veda profe-
sionalūs Lietuvos ir užsienio šalių 
menininkai: aktoriai, muzikantai, 
edukatoriai, kuriuos gana dažnai 
galime matyti Lietuvos televizijos 
ekranuose. Per tokį didžiulį lai-
ko tarpą net neįmanoma paminėti 
visų čia dalyvavusių menininkų 
pavardžių. Paminėsiu dažniausius 
ir populiariausius lektorius: Vi-
das Bareikis, Kirilas Glušajevas, 
LMTA docentė Adrija Čepaitė, 
muzikantas Robertas Semeniukas, 
aktoriai Vidmantas Fijalkauskas, 
Gediminas Storpirštis, Vytautas V. 
Landsbergis, bardai Domantas Ra-
zauskas, Andrius Kaniava, Andrius 

Zalieskas ir kiti. 
Dirbtuvių  užsiėmimuose jauni-

mas gilina savo meninius įgūdžius 
žaidybinėmis, vaidybinėmis, dai-
lės, judesio terapijos formomis. 
Edukacinės stovyklos dalyviai 
patys tvarkosi stovyklos aplinką, 
atlieka daugelį pasirengimo kon-
certams darbų, valo Bernardinų 
vienuolyno (vietos, kurioje jie 
penkias dienas gyvena) patalpas 
ir atlieka kitus stovykloje būtinus 
darbus. Tai yra kūrybinė, veiklos, 
savanorystės stovykla, kurioje jau-
nimas tobulina ir bendradarbiavi-
mo, ir darbinius įgūdžius.

 
- Ar šiemet buvo minčių, kad 

dėl koronaviruso jubiliejinis fes-
tivalis gali ir neįvykti? 

- Taip, buvo visokių minčių. Ge-
gužės mėnesį manėme, kad festi-
valis tikrai nevyks, nes negalėsime 
įvykdyti edukacinės stovyklos rei-
kalavimų. Tačiau labai daug prisi-
dėjo su vaikais ir jaunimu dirbantys 
režisieriai iš visos Lietuvos, kurių 
ugdomiems vaikams ši stovykla 
yra didžiausias bendradarbiavimo 
ir bendravimo su draugais  džiaugs-
mas. Vadovai atliko didžiulį įvairių 
dokumentų tvarkymo procesą, kad 
atvežtų savo ugdytinius į Troškimų 
stovyklą -  taip susibūrėme 20 – ta-
jam festivaliui.

 
- Kur semiatės idėjų stovyklos-

festivalio veikloms? Juk dvide-
šimt metų organizuoti renginį 
tikriausiai kainuoja ne vieną be-
miegę naktį, o renginio kartelė 
per šitiek metų gerokai kilsterėta 
į viršų? 

- Festivalio organizavimo proce-
sas prasideda prieš 8 mėnesius, kai 
yra rašomas ir teikiamas projektas. 
Jau tada turi būti apgalvotos dali-
nės festivalio veiklos. Tai kainuoja 
daug bemiegių naktų. Lietuvoje 
vyksta labai daug puikių renginių 
ir projektų. Kažką nustebinti tie-
siog neįmanoma. Atrodo, kad vis-
kas jau matyta, girdėta, jau rodyta, 
jau skambėjo. Galima nustebinti 
tik kokybe ir profesionalumu. Ta 
linkme ir bandoma eiti. 

Festivalyje - edukacinėje stovykloje „Troški-
mai“ kasmet dalyvauja apie 50 jaunuolių iš 
visos Lietuvos.

Šiemet „Troškimų“ festivalyje pasirodė ir atli-
kėjas Marijonas Mikutavičius. Derybos dėl jo 
pasirodymo vyko beveik metus.

Meistriškumo pamokas šiemet vedė (iš kairės) režisierė Asta Si-
monaitė, aktoriai Tomas Kizelis, Gabrielė Kuodytė ir Violeta Mi-
čiulienė.                                           Jolantos PUPKIENĖS nuotr.
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Dabar apie tai svajoja Žygi-
mantas. Mane tenkina gyvenimas 
Traupyje – atokiame, ramiame 
miestelyje. Būtų sunku ištverti 
daugiabutyje.

- Kiek Jūsų darže šiuo metu 
auga augalų? 

- Pavadinimų apie 11 000, eg-
zempliorių suskaičiuoti neįmano-
ma.

- Iš kokių šalių tie augalai? 
Kuriais ypač didžiuojatės ?

- Augalų yra iš visų kontinentų, 
išskyrus Antarktidą. Mažiausiai 
– iš Afrikos, Australijos ir Pietų 
Amerikos. Nes sode nėra oranže-
rijos, visi augalai auga lauke. Ne-
žinau, ar didžiuojuosi, bet man la-
bai įdomu ir smagu, kai kiekvieną 
pavasarį pamatau peržiemojusius 
tokius egzotinius augalus, kaip su-
medėjusi magelaninė fuksija iš Či-
lės, opuncijos iš Meksikos dykumų 
ar mamutmedžiai ir sekvojos.

- Koks procentas Jūsų paso-
dintų augalų prigijo, atlaikė lie-
tuviškas žiemas ir vasaras?

- Didelis procentas, manau, kad 
daugiau nei 90 procentų. Tiesiog 
žinodamas augalų biologiją, ne-
sodinu tropikams būdingų augalų, 
kurie tikrai žūtų pirmą žiemą. Ži-
noma, vienas kitas žūva nuo se-
natvės, ligų ar kenkėjų, nes sode 
nenaudojama jokia chemija.

- Ar tikite, kad yra žmonių, 
kurie, kaip sakoma, turi ,,len-
gvą ranką“? Kad vienų žmonių 
pasodinti augalai geriau prigyja 
nei kitų?

- „Lengva ranka“ dažniausiai 
būna susijusi su galva, t.y. domėji-
musi ir žiniomis. Jeigu pasodinsite 
trešnę į smėliuką ar obelį ten, kur 
aukštas gruntinis vanduo, kad ir 
kaip prižiūrėsite, vargu ar sulauk-
site gero derliaus, bet jeigu vais-
medžius „lengva ranka“ įkišite į 
kalkingą priemolį, be didelės prie-
žiūros skinsite gausų derlių. 

- Ar tiesa, kad vogti augalai ge-
riau auga...

- Kai kalbama apie augalų va-
gystes, kalba eina ne apie vagis, 
kurie su kastuvu rankose išlupa 
brangų spygliuotį ar rododendrą, 
pasodintą prie bažnyčios, o apie 
gėlininkus, sodininkus, kurie ,,nu-
džiauna“ gėlės ar norimo vaisme-
džio, krūmo šakelę, sėklą. O kad 
geriau auga - tiesa, nes tam yra lo-
ginis paaiškinimas. Jeigu žmogus 
ryžtasi  augalo vagystei, vadinasi, 
to augalo jam labai reikia. Logiška, 
kad toks augaliukas bus labiau my-
limas, prižiūrimas ir puikiai bujos.

- Ar esate pastebėjęs kokias 
nors savybes, kurias būtinai turi 
turėti sodininkai ir gėlininkai?

- Gėlininkystė, sodininkystė -  
specifinė veikla. Čia būtinas darbš-
tumas, atsakomybė, kantrybė. Be 
šių savybių žmogus nebus nei so-
dininku, nei gėlininku.

- Ar žinote kitą kolekciją, pa-
našią į jūsiškę?

- Panaši kolekcija, gal ne tokia 
gausi, prie mokyklos yra kažkur 

Portugalijoje. Manau, kad būtent 
tokių kolekcijų greičiausiai nėra, 
nors augalų kolekcionierių Euro-
poje yra labai daug, tačiau daugelis 
kolekcijų yra specializuotos. Kaž-
kas renka tik viendienes, kažkas – 
svogūnines gėles, kažkas – sume-
dėjusius augalus, Lenkijoje žinau 
dendrologų, kurie kolekcionuoja 
vien tik magnolijas arba bukus. O 
Traupio botanikos sodo augalų ko-
lekcijos – pačios įvairiausios.

- Iš kur imate lėšų augalams? 
Juk tai nepigus pomėgis...

- Visi pomėgiai kainuoja: ar tu 
rūkai, ar geri ,,šnapsą“, ar medžio-
ji, žvejoji, keliauji, renki pašto žen-
klus ar alaus skardines. Kolekcio-
nuoti augalus - normalus pomėgis, 
o lėšos yra iš kišenės, kai žmona 
nemato.

- Kiek žmonių Jums padeda 
prižiūrėti daržą? Ar yra tam su-
kurta etatų?

- Visi augalai pasodinti, alpi-
nariumai supilti mano rankomis, 
tačiau prižiūrėti, žinoma, padeda 
mokyklos darbuotojai (kur yra 
mokyklos teritorija) arba seniūnija 
(kur yra valstybinė žemė miestelio 
centre).

- Sakoma, kad sodas gyvas, kol 
gyvas sodininkas. Ar ruošiate 
sau pamainą?

- Dar planuoju pagyventi. Sunku 
pasakyti, ar pomėgį perims kažkas 
iš vaikų, tačiau manau, kad jau 
dabar Traupio botanikos sodą sa-
vastimi laiko daugelis traupiečių. 
Sodininkė Lina veda  ekskursijas, 
apie sodą gali papasakoti ir mo-
kyklos direktorė, ir netgi gabesni 
moksleiviai.

- Kaip daržas Traupyje pavei-
kė vietos bendruomenės gyveni-
mą? Ar dalijatės ,,flianciukais“ 
su traupiečiais, Anykščių savi-
valdybės administracijos dar-
buotojais? 

- Manau, kad sodo suformuotas 

traupietis yra visa galva geresnis 
žmogus už statistinį lietuvį. Nes 
sodas neaptvertas, jame žydi įvai-
riausi augalai, o jų niekas neskina, 
nelaužo, nevagia, neniokoja čia 
sukurtos infrastruktūros, maža to, 
jeigu bandysite tai daryti, budri 
akis pamatys ir sudraus. Žinoma, 
daugelis traupiečių sodą laiko savo 
įžymybe, progai pasitaikius atveda 
čia svečius. Pagaliau sodo želdynai 
integravosi į miestelio želdinius, 
tad oras čia visada vaiskus, nuo-
lat galima užuosti žydinčių augalų 
aromatus, girdėti paukščių, žiogų 
ir varlių koncertus.

Specialiai augalų nedauginu, 
nėra tam laiko. Tačiau atžalomis, 
sėjinukais, kiek spėju – dalijuosi. 

Pavyzdžiui, Traupyje, Klaibūnuo-
se ne vienoje sodyboje auga ir dera 
graikiniai riešutmedžiai „Ideal“, 
gėlynuose galima pamatyti retes-
nių gėlių. 

- Ar konsultuojate traupiečius 
ir Anykščių miesto viešąsias er-
dves prižiūrinčius žmones, ką, 
kaip ir kada reikia sodinti?

- Aš konsultuoju ne tik trau-
piečius, bet ir kone kasdien fb 
draugus, anykštėnus, visus, kurie 
kreipiasi, jeigu tik laikas ir mano 
žinios leidžia padėti.

- Apie kokį augalą dabar sva-
jojate?

- Visada svajoju apie tokius au-

galus, kurių nėra kolekcijose. Pa-
vyzdžiui, tikrąjį ženšenį (Panax 
ginseng), svajoju, kad kada nors 
Traupyje bus kelių šimtų bijūnų 
kolekcija.

- Esate daugelio knygų apie 
augalus autorius. Ką rašote šiuo 
metu?

- Šiuo metu pamažu gimsta „Ne-
mokami vaistai ir maistas šalia 
mūsų“, nors nežinau, kaip ją pa-
vadins leidykla. Tai kaip ir leidy-
klos užsakymas, nes tokios knygos 
pandemijos metu nori skaitytojas. 
Jeigu turėsiu laiko vakarais, jeigu 
nesušlubuos sveikata, jeigu spės 
leidykla, knyga turėtų pasirodyti 
prieš Šv. Kalėdas ar knygų mugę.

,,Lengva“ sodininko ranka dažniausiai 
būna susijusi su galva

Bestiebis gencijonas - iš Pirėnų ir Balkanų 
kalnų kilusi gėlė.

(Atkelta iš 5 psl.)

Žiemojanti opuncija.

Fuksija. Dekoratyvinės obels veislė „Macamic“.
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Ar jauna šių laikų Lietuva?
Minint naujosios, 1990 m. gimusios nepriklausomos Lietuvos 

valstybė 30 metų jubiliejų, pasirodė nauja Raimondo Guobio 
istorinė knyga „Jaunosios Lietuvos keliu“, kuri pasakoja apie 
tautinio jaunimo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ veiklą Anykščių 
krašte 1927 – 1940 metais. Pasak autoriaus, tuo metu Lietuva 
tikrai buvo jauna, piliečiai kupini vilties, tikėjimo ir noro kurti 
klestinčią, teisingumu ir tautiškumu grindžiamą valstybę. Deja, 
sovietinė okupacija lietuviško jaunimo žygį nutraukė, daugelio 
aktyviausių lietuvių likimai susiklostė tragiškai. 

Naujoji, 1990 m. atgimusi Lietuva jau tris dešimtmečius žengia 
savarankišku keliu, kuria, tačiau suprantamai išdėstomų siekia-
mybių, idėjų, tokio entuziazmo kaip kadaise nebėra. Ir apskritai 
- ar jauna šių laikų Lietuva?

Pasak istorinės knygos autoriaus 
R. Guobio, šį jaunosios Lietuvos 
jubiliejų norėjosi pažymėti išlei-
džiant tautiško jaunimo idėjas ir 
veiklą tarpukariu nušviečiančią 
knygą apie sąjungos „Jaunoji Lie-
tuva“ veiklą Anykščių krašte. Są-
junga įsikūrė tuoj po švelniojo ka-
rinio perversmo, 1926 m. gruodį, 

kuomet buvo nušalinta liaudininkų 
vyriausybė ir jų prezidentas Kazi-
mieras Grinius, o į jo vietą sugrį-
žo pirmasis valstybės prezidentas 
Antanas Smetona. Pavargusi nuo 
į sovietinę Rusiją vis linkstančių, 
bolševikinį judėjimą toleruojančių 
liaudininkų valdymo, tauta džiau-
gėsi, kad sugrįžo tikrai lietuviška 

valdžia. Atsirado naujų siekių, sva-
jonių, pasiryžimo kurti, darbuotis 
vardan tautos ir valstybės.

Sąjunga „Jaunoji Lietuva“ įsikū-
rė Kaune, veikė kaip vyraujančios 
Tautininkų partijos jaunoji kolo-
na, 1927 m. pirmosios sąjungos 
kuopos steigėsi Anykščių kraš-
te. Draugijos įstatai skelbė, kad 
svarbiausia yra tautinė vienybė, 
valstybės reikalai ir pasitikėjimas 
vadais, ypač didžiojo vado geleži-
nės valios viešpatystė. Mūsų tauta  
maža, todėl, kad nepaskęstumėm 
svetimųjų jūroje, turime dėti visas 
pastangas, kad kiekvienas tautos 
narys būtų stipri asmenybė. Kad 
sąjungoje išaugęs lietuvis valdytų 
savo gyvenimą, kad būtų lietuviš-
kas ąžuolas – milžinas, nebijantis 
audrų ir vėtrų. Teigta, kad tautos 
saugumas priklauso ne nuo karinių 
pajėgų, bet nuo tinkamos visuome-
nės tvarkos, tautinio susipratimo ir 
dvasinės stiprybės. Sąjungos žen-
klas – trijų liepsnų sūkurėlis, svar-
biausios vertybės – skaistumas, 
šviesumas, blaivumas, o šūkis 
- „Tautai jaunąsias jėgas“. Tam-
siai žalios spalvos uniformos, jas 
saikingai puošiantys kutai, diržai, 
pilotės, geležinio vilko ženklai. 
Bendrystėje jaunuoliai brandino 
tautinę dvasią, pilietinę ir politinę 
savimonę, sporto pratybose lavino 
kūną. Jie gilinosi į kultūrą, istoriją, 
rengė vakarus, vaidinimus, sporta-
vo. Jų veikloje buvo daug šviesaus 
tikėjimo, džiugesio. Sąjunga ben-
dradarbiavo su panašaus tipo or-
ganizacijomis, nes visoje Europoje 
tuo metu kilo tautiškumo banga, 
daugelyje šalių įsigalėjo griežtesni 
ar visai švelnūs diktatoriai. Garsio-
jo Benito Musolinio valdomos Ita-
lijos nacionalistiniame laikraštyje 
„conquiste“ 1937 m. labai palan-
kiai, su pasigėrėjimu buvo rašoma 
apie jaunalietuvių judėjimą.

Tautiškiausias Anykščių krašto 
jaunimas gyveno Svėdasų kraš-
te, ten veikė šeši skyriai su 170 
narių. Jaunalietuviai aktyviai dar-
bavosi ne tik Svėdasų miestelyje, 
bet ir kaimuose. - Auleliuose, Sa-
vičiūnuose, Kunigiškiuose, ypač 
Butėnuose, mat čia buvo gerų 
sportininkų. Butėniškė Genovai-
tė Juškaitė 1934 m. vykusiose 
Lietuvos jaunalietuvių žaidynė-
se Kaune tapo 100 metrų bėgimo 
rungties čempione. Smarkiai lijęs 
lietus, o greitoji sodietė bėgo be 
batelių, nes jų nesuspėjo pasiųsti 

iš Rokiškio. Basakojė čempionė. 
Svarbiausi organizacijos veikė-
jai buvo mokytojai ir tarnautojai. 
Svėdasuose pasižymėjo mokytojai 
Petras Pūras, Jonas Jokšas, Kazys 
cicėnas, Juozas Butkus, Antanas 
Pliupelis, Juozas Tuskenis, ilgo-
kai rajono jaunalietuvių vadė buvo 
Karolina Budreikaitė – Dilienė. 
Tačiau didžioji dalis buvo paprasti, 
savo tautą mylintys, idealų kupini 
sodžiaus jaunuoliai.

Anykščių jaunalietuvių gretose 
buvo žymūs miestelio gyventojai 
– gydytojas Adomas Laskauskas, 
jo brolis Alfonsas, mokytojai Jo-
nas Mačeika, Tomas Glodas, pašto 
viršininkas Bronius Bručas, poli-
cijos nuovadas Vladas Zalatorius, 
net gimnazijos direktorius Matas 
Grigonis buvo labai palankus tau-
tiniam judėjimui: laišku prašęs 
kviesti į renginius ir žadėjęs, kuo 
tik reikėsią, pagelbėti. Įdomu, 
kad jaunalietuviai kiekvieną žie-
mą įrengdavo ir administruodavo 
čiuožyklą ant Karvelio – Vilnonio 
malūno užtvankos tvenkinio. Pui-
kiai veikė sąjungos skyriai Troškū-
nuose, Kavarske, Grikiškiuose prie 
Viešintų, Kurkliuose, Skiemonyse. 
Pažymėtina, kad tautinė veikla ne-
patiko katalikų bažnyčios vadovy-
bei: ji tarsi juto, kad slysta iš jos 
rankų jaunimo ugdymo bei šiokio 
tokio valdymo per draugijas mono-
polis. Kai kuriose vietose kunigai, 
ypač jaunesni, karštesni vikarai, 
neslėpdavo savo priešiškumo, net 
neįleisdavo jaunalietuvių su vėlia-
va į bažnyčias, nors ir šio jaunimo 
devizas buvo dirbti Tėvynei, Die-
vui bei artimui savo. Tik Dievas 
buvo minimas jau ne pirmiausia, o 

po Tėvynės. 
Prabėgus prezidento A. Smeto-

nos nepertraukiamo valdymo de-
šimtmečiui, visuomenėje atsirado 
vis daugiau nepasitenkinimo: vėl 
norėjosi kažkokių permainų, net 
ir jaunalietuvių entuziazmas pri-
blėso. Kai kurie tiesiog paliko or-
ganizaciją, kiti perėjo į kitas drau-
gijas, jaunesniems vyrams šiek 
tiek rimtesnė, mažiau politizuota 
rodėsi Šaulių sąjunga. Tačiau visas 
tas gražus jaunimo darbas Lietuvai 
buvo nutrauktas, šalį 1940 m. oku-
pavus sovietams.

Jaunalietuvių likimai susiklostė 
labai skirtingai. Dalis pasitraukė į 
Vakarus, kiti patyrė sovietų tero-
rą, dar kiti kovojo su okupantais 
partizanų būriuose. Toks buvo Al-
gimanto apygardos Viesulo būrio 
vadas Albertas Nakutis – Viesu-
las, žuvęs tragišką 1949 m. ru-
denį, bei buvęs Kurklių skyriaus 
pirmininkas, po to partizanas Juo-
zas Šibaila – Diedukas, kartu su 
kitais partizanų vadais parengęs 
ir pasirašęs 1949 m. vasario 16 d. 
Deklaraciją.

Minėtini ir kiti, jaunystės idea-
lus brandinę „jaunalietuviuose“. 
Tai garsus kanklių meistras Juozas 
Lašas, liaudies meistras Zenonas 
Valunta, tautodailininkas Povilas 
Bugailiškis, kuriam teko iškęsti 
sovietinio lagerio vargus.

Kartais būna sunku pasakyti, kas 
yra jaunystė. Ar skiriasi žmogaus 
ir valstybės jaunystė?.. Ar kiekvie-
nai jaunystei būdingas polėkis, 
didis noras kurti, aistra kažką nu-
veikti pačiam – savo galva ir savo 
jėgomis, savai tėvynei ir saviems 
tautiečiams?.. 

Mokytoja Liuda Žvirblytė savo politinę visuomeninę veiklą pra-
dėjo sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Svėdasų skyriuje. 

Knygos „Jaunoji Lietuva“ viršelyje tautiškieji svėdasiškiai spor-
tininkai. 

Knygos puslapiuose – fotografijos su Anykščių jaunalietuviais. Aulelių skyriaus jaunalietuvių aktyvieji nariai. 
Archyvinės nuotr.
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įvairūs

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3470/0003:236), esančio 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Palaukiškių k., savininkus T. Š. ir S. Š., 
kad VšĮ  Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba matininkė Justina 
Nefaitė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2169) 2020-09-02 11:30 
val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 3470/0003:46), esančio Anykščių r. 
sav., Svėdasų sen., Palaukiškių k. ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į VšĮ  Lietuvos že-
mės ūkio konsultavimo tarnyba adresu Stoties g. 5, Akademija, 58343 
Kėdainių r., el. paštu justina.nefaite@lzukt.lt; arba telefonu 868141863.

MOZAIKA

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

NEKILNOJAMOJO TURTO 
AGENTŪRA ,,21 Amžius“ – MES 
ŽINOME, KAIP SĖKMINGAI PAR-
DUOTI JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ! PERKAME, TARPININ-
KAUJAME PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠ-
KĄ . Esame sertifikuoti NT brokeriai 
– garantuojame sklandų pardavimo 
procesą. NEMOKAMAI - vertinimas, 
konsultacijos telefonu. Galime paruošti 
visus dokumentus notarui. 

Tel. (8-643) 23889.

Pjūklų remontas Utenoje
Remontuojame benzininius 

pjūklus. Užsakymus priimame 
telefonu +37067431027 arba 

el.paštu info@st-dalys.lt
https://st-dalys.lt/

NUO RUGPJŪČIO 20 DIENOS
sulčių spaudimas į plastiki-
nes pakuotes su kraneliu.

Geriausia kaina rajone.
Siūlome plačiausią sulčių, Jūsų 
sultims pagardinti, pasirinkimą.
Spaudykla įsikūrusi Anykščių r. 

Ažuožerių k. (sename vaismedžių 
sandėlyje). Dirbame nuo 8 val. iki 
20 val. visomis savaitės dienomis.

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

Pametė

Pamestas vyriškas žiedas. 
Radusiam atsilygins.

Tel. (8-686) 86271.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos 

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Parduodamas žemės - miško skly-
pas Anykščių r., Andrioniškio sen.. 
Žemės - 3,9514 ha, miško - 0,8471 ha. 
Viso - 4.8128 ha. Kaina - 3 600 Eur 
už 1 ha. Sklypas yra miškų apsuptyje, 
tačiau elektros įvadas valdoje, kelias 
šalia, upė Šventoji už 400 m. Tinkamas 
sodybos formavimui. 

Tel.: (8-687) 70323, (8-614) 93300.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 27 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). Kaina nuo 6 Eur.

Viešintose 10.35, Didžiuliškėse 10.45, 
Padvarninkuose 10.50, Andrioniškyje 
10.55, Kuniškiuose 11.10, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
11.25, N. Elmininkuose 11.40, Elmininkuose 
11.45, Čekonyse 11.50, Kalveliuose 11.55, 
Debeikiuose 12.00, Aknystose 12.10, 
Varkujuose 12.15, Svėdasuose (prie turge-
lio) 12.30, Daujočiuose 12.40, Auleliuose 
12.45, Mačionyse 14.15, Gečionyse 14.25, 
Rubikiuose 14.30, Burbiškyje 14.35, Katlėriuose 
14.45, Pašiliuose 14.50, Skiemonyse 15.00, 
Staškuniškyje 15.25, Kurkliuose 15.35, 
Šlavėnuose 15.45, Ažuožeriuose 16.00, 
Pagiriuose 16.05, Dabužiuose 16.10, 
Kavarske 16.20, Janušavoje 16.30, Pienionyse 
16.35, Repšėnuose 16.40, Traupyje 16.50, 
Laukagaliuose 16.55, Troškūnuose 17.05, 
Latavėnuose 17.15, Levaniškyje 17.30.

VIŠTOS VIŠTAITĖS 
RUGPJŪČIO 23 d. (sekmadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

Ūkininko Vl.Tamošiūno 
ūkyje 

galite įsigyti 4-5 mėn. dedeklių 
ir mėsinių vištaičių, kalakutų 

ir broilerių skerdienos bei 
iš jų pagamintų produktų. 
Parduodame gamyklinius 

narvelius paukščių 
jaunikliams auginti.

Tel.(8-687) 78274, (8-622) 32588.

Jaukią sodybą šalia 
Svėdasų miestelio. 

Yra gyvenamasis namas, 
tvenkinys, sodas, ūkio pas-
tatai. Arti ežerai ir miškai, 
asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 10 500 EUR.

Tel. (8-645) 49772.

parduoda

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-687) 73069.

Mobilus kondicionierių pildymas.  
Sunkvežimių, ŽŪ technikos pati-
kra. Atvyksta į vietą. 

Tel.(8-630) 01033.

Priima statybines atliekas - 
„Gruzą”.  Anykščiai, Karalienės 
Mortos g. 7 (Šeiminiškeliai). 
Reikalingas kiekis apie  150 
kubų.

Tel nr. (8-687) 18377.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. Pildo automobilių kondi-
cionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes, šalina me-
džius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

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

Dovanoja

Šešias mažai naudotas padan-
gas automobiliui. Keturios R15, 
dvi R14.

Tel. (8-628) 26963.

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas 

žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ 
kainuos tik 5 eurus, šeš-

tadienio – 6 eurus.

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.

Dėl nusekusio Nemuno ir 
toliau nevyksta „Raketos“ 
reisai

Dėl išliekančio itin žemo van-
dens lygio Nemune antrą savaitę 
nevyksta iš Kauno į Kuršių neriją 
kursuojančio greitaeigio katerio 
„Raketa“ reisai.

„Nemuno vandens lygiui išlie-
kant kritiniu – kelionės laivu „Ra-
keta“ šią savaitę nevyks“, – skelbia 
laivą valdanti bendrovė.

Kelionės dėl šios priežasties 
nebuvo vykdomos ir ankstesnį sa-

vaitgalį.
Rekonstruotas laivas į vandenį 

Kaune iškilmingai nuleistas prieš 
metus, kursuoti į pajūrį pradėjo 
šių metų birželį. Nors reisai į Nidą 
turėjo pradėti jau pernai, nepavyko 
gauti laivo klasę patvirtinančio ser-
tifikato, kurio reikalavo Transporto 
saugos administracija.

Anksčiau skelbta, kad investici-
jos į šį maršrutą siekė daugiau kaip 
100 tūkst. eurų.

Sovietmečiu Lietuvoje buvo apie 
dešimt greitaeigių katerių „Ra-
ketų“. Daugiausia jų plaukdavo 

maršrutu iš Kauno į pajūrį. Regu-
liari greitaeigių katerių navigacija 
nutrūko 1995 metais.

Rusijos kosmonautas per 
TKS iliuminatorių nufilmavo 
penkis neatpažintus objektus

Tarptautinės kosminės stoties 
įgulos narys Rusijos kosmonautas 
Ivanas Vagneris nufilmavo penkių 
neatpažintų objektų grupę, praskri-
dusią virš  Žemės.

Per „Twitter“ paskelbto vaizdo 
įrašo komentare I. Vagneris prašė: 
„Nuo devintos iki 12-os sekundės 
pasirodo penki objektai, skrendan-
tys lygiagrečiu kursu, vienodu ats-
tumu vieni nuo kitų. Kaip manote, 
kas tai gali būti – meteorai, paly-
dovai, ar...?“

„Informacija pateikta [Rusijos] 

valstybinei korporacijai „Roskos-
mos“. Medžiaga perduota išana-
lizuoti“ Rusikos mokslo instituci-
joms, pridūrė kosmonautas.

Sulėtintame vaizdo įraše taip pat 
matyti įspūdingi virš Antarkties 
žėrinčios Pietų pašvaistės vaizdai.

„Kadrai buvo daromi vieną kartą 
per sekundę, o paskui buvo surink-
ti į 25 kadrų per sekundę vaizdo 
įrašą. Taigi, realus [objektų] laikas 
– 52 sekundės“, – nurodė I. Vagne-
ris.

Šveicarijos miestelį padengė 
kakavos dulkės

Vieno Šveicarijos miestelio gy-
ventojai buvo truputį nustebinti, kai 
iš dangaus ėmė snigti grynos kaka-
vos dulkėmis, sugedus vietos šoko-
lado fabriko ventiliacijos sistemai.

Bendrovė „Lindt & Spruengli“ 
antradienį patvirtino vietos žinias-
klaidos pranešimus, kad tarp ciu-
richo ir Bazelio esančio Olteno fa-
briko skrudintų smulkintų kakavos 
pupelių vėsinimo sistemoje įvyko 
nedidelis gedimas.

Dėl stipraus vėjo penktadienio 
rytą kakavos dulkės pasklido fabri-
ko apylinkėse.

Pasak bendrovės, kakavos pu-
dra padengė vieną automobilį ir ji 
pasiūlė sumokėti už visas valymo 
paslaugas, tačiau iki šiol negavo at-
sakymo į savo pasiūlymą.

Dėl gedimo fabriko darbas nenu-
trūko. Bendrovė teigia, kad kakavos 
dalelės nekenkia nei žmonėms, nei 
aplinkai.

Iki antradienio fabriko ventiliaci-
jos sistema buvo sutaisyta.

-BNS
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parduoda

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame kARVES, 
BULIUS IR tELyČIAS 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

siūlo darbą
UAB BALTICSOFA, danų 

kapitalo minkštų baldų gamybos 
įmonė, plečia savo veiklą ir 

kviečia prisijungti prie 
draugiško Anykščių kolektyvo 
siuvėjus (-as) ir minkštų baldų 

specialistus ar norinčius išmokti 
šį darbą: karkasų surinkėjus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus, krautuvų vairuotojus-
krovėjus ir kt.

Susisiekite: 
+370 694 74037, hr@balticsofa.com

Daugiau informacijos: 
http://www.balticsofa.com/lt/karjera/

Sezoninam darbui reikalingas 
vairuotojas.

Tel. (8-699) 96333.

Reikalingas vilkiko vairuotojas, 
darbas su šaldytuvu. Atlyginimas 
2100 Eur.

Tel. (8-620) 15072.

Reikalingas 
ekskavatorininkas. 

Tel. (8-698) 46745.

R e i k a l i n g i 
E - k a t e g o r i j o s 
v a i r u o t o j a i .
Tel. (8-686) 23411.

Obuolius, 
Kalno g. 4, 
Anykščiai.

Gali paimti iš namų.
Tel. (8-601) 21323.

Įvairių automobilių 
supirkimas.

Sunaikinimo pažymėjimai 
1000 Eur paramai gauti.

Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiimame.

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamis turtas 

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Perka namus, butus, sodybas, 
miškus. Sėkmingai padeda par-
duoti, nemokamai konsultuoja, 
apmoka notaro išlaidas. Siūlyti 
įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

Patalpas Anykščių centre (gali 
būti ir apleistos ar dalis namo). 

Tel. (8-610) 39490.

2-3 kambarių butą Anykščiuose. 
Pirmame- trečiame aukšte.

Tel. (8-611) 39103.

Automobiliai

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Arklius. 
Tel. (8-659) 87975.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą arti Anykščių, Naujonių 
k. 1 ha žemės. Yra pradėtas nau-
jai statyti namas. Šalia miškas, yra 
tvenkinys. 

Tel. (8-645) 49772.

2-jų kambarių butą 
Troškūnuose. 

Tel. (8-664) 09677.

Namą šalia pušyno Taikos g. 
Anykščiuose. Suremontuotas 
namo vidus. Grindinis šildymas. 

Tel. (8-674) 70860.

Namą Troškūnuose, Anykščių r. 
Kaina 27 000 Eur. 

Tel. (8-647) 70183.

1 kambario butą miesto centre, 
be patogumų. Kaina  10 000 Eur.

Tel. (8-694) 92455.

1 kamb. bendrabučio tipo butą 
su patogumais (virtuvė, vonia, 
WC), Anykščiuose, Vairuotojų g. 
9000 Eur, galimas keitimas.

Tel.:(8-638) 87800.

kita 

Šiaudus ritiniais, pasiima. 
Tel. (8-600) 11708. 

Sodą "Šaltupio" sodų bendrijoje. 
Yra atvestas vanduo ir kanalizaci-
ja. Kaina sutartinė.

Tel. (8-626) 74668.

Anykščių r., Viešintų mstl. cen-
tre - pastatą (buvusi vaistinė). 
Medinis namas, šulinys, ūkinis. 
Galima pirkti išsimokėtinai. 5500 
Eur. 

Tel. (8-683) 91121. 

2 sodo sklypus Žemuogių g. 
Bendras plotas: 11.55 a. Galima 
pirkti atskirai.

Tel (8-646) 18343.

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Liudiškių g. 2-oji.

Tel. (8-652) 09190.

kuras

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Sausas medienos atraižas pa-
kais ir supjautas, pjuvenas, žvyrą.

Tel. (8-609) 91007.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

kita

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas.Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

D.Lingienės ūkyje Anykščių r. 
braškių ir žemuogių daigus.

Tel. (8-687) 45219.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.
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anekdotas

oras

+15

+25

mėnulis
Rugpjūčio 22 - 24 d. -  
jaunatis.

Pilypas, Rožė, Girmantas, 
Tautgailė.

Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas.

šiandien

rugpjūčio 23 d.

rugpjūčio 24 d.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė Kęstutis PABIJUTAS,

rašė Antonas FELJETONAS

Baltramiejus, Michalina, 
Viešvilas, Rasuolė, Alicija, 
Baltrus, Mykolė.

Viena draugė sako kitai:
- Tau, kad greitai numestum svo-

rį, reikia atsisakyti viso labo trijų 
dalykų.

- Kokių?
- Pusryčių, pietų ir vakarienės.

***
Perka turtuolis seną pilį. Klausia 

prižiūrėtoją:
- Prašom pasakyti, ar šioje pilyje 

nesivaidena?
- Ne, ką Jūs! Aš čia jau penkis 

šimtus metų gyvenu ir nė vieno 
vaiduoklio nesu matęs.

***
Autobuse važiuoja visa tatuiruo-

ta išvaizdi panelė, o šalia jos nu-
stebusi bobulė stebi tatuiruotę ant 
kaklo. Panelė:

- Ką, bobule, tavo laikais tatui-
ruočių nebūdavo? Ko taip spok-
sai?

Bobulytė:
- Visko mano laikais būdavo, 

dukrele. Aš 30 metų praleidau 
Azijoje. Po to dėsčiau kinų kalbą 
universitete. Tiesiog niekaip nega-
liu suprasti, kodėl ant tavo kaklo 
parašyta: „Antrą kartą manęs ne-
naudoti“?

***
Žmona rausiasi spintoje:
- Petrai! - šaukia ji vyrui. - Prieš 

savaitę nupirkau knygą apie ilgaam-
žiškumą, o dabar nesugebu rasti.

- Nesirūpink, - ramina vyras, - aš 
ją išmečiau. Labai jau tavo motina 
ja susidomėjo…

***
- Kiek dabar valandų?
- Dvi. O tu ką, neturi laikro-

džio?
- Turėjau, labai gerą - priešsmū-

ginis balansas, dulkių ir vandens 
nepraleisdavo...

- Pametei?
- Ne, sudegė!

Amiliutė ruošiasi įsitaisyti tautišką rainą katiną

Rudeninis kalendorius
Smarkiai koregavo norus.
Reikia rasti katinuką -
Ne meškėną, ne siamuką.
 
Kite-keto kur nelaukia,
Pats peliaut daržuosna traukia.
Lydi paupin Antaną,
Nes kilbukų jis pagauna. 

Net tvarkaraštį Albino
Geras Rainis atgamina. 
Mato – nešasi alutį,
Aišku – sūrio gaus riekutę. 

Marcės ožką atpažįsta - 
Primilžis pasako viską. 
Blėkinėlėj stalininėj 
Pieno telpa net stiklinė. 

Amiliutė susgraudina -
Slenka jau ruduo arimais. 
Po rudens ateis žiema,
Be katės - troba liūdna.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036. Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 

skambinkite tel. (8-700) 55400.

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
bei „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 46

„Anykšta“ šeštadieniais 40

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Būkime kartu! Ir mūsų sužinotos paslaptys bus ir Jūsų paslaptimis!

Geriausias metas prenumeruoti ,,Anykštą“!
Pradedame ,,Anykštos“ prenumeratos 

2021-iesiems metams akciją. 

Iki spalio 1-osios laikraštį ,,Anykšta“ ir žur-
nalą ,,Aukštaitiškas formatas“ galima užsipre-
numeruoti pigiau - mokėsite kaip už 11 mėne-
sių prenumeratą, o mūsų leidinius gausite visus 
metus. 

Per vienerius metus išleidžiame apie 100 ,,Anykštos“ 
numerių arba 1200 - 1300 laikraščio puslapių. Juose 
iš viso būna 2500 - 3000 nuotraukų bei apie 3000 A4 
formato lapų teksto. Tiek tekstų  užtektų 20-čiai storų 
knygų. 

A K C I J A !


