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,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

Antanas Drilinga: nei minimalios, nei 
maksimalios cenzūros kūrybai nereikia

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Praėjusį pavasarį 86-ąjį 

gimtadienį atšventęs rašyto-
jas, Anykščių rajono Garbės 
pilietis Antanas Drilinga va-
saras leidžia Šimonių girio-
je, gimtuosiuose Plikiškiuo-
se. Per 30 knygų parašęs 
rašytojas sako, jog iš princi-
po nesinaudoja kompiuteriu 
ir mobiliuoju telefonu, o į 
„Anykštos“ klausimus atsa-
kė raštu. 

Taigi redakcija gavo ne 
tik galimybę išspausdinti 
interviu, bet ir suvenyrą - 
garsiausio šių laikų kraštie-
čio rašytojo ranka rašaliniu 
parkeriu primargintus po-
pieriaus lapus. 

Rašytojas Antanas Drilinga sako, kad jo kolega Juozas Baltušis visada buvo už Lietuvą ir jį kai kas 
laiko net antitarybininku.

Beveik turkiškas poilsis prie Rubikių Jonas JUNEVIČIUS

Dėl daugiau kaip mėnesį 
užsitęsusios kaitros Rubikių 
ežeras, ko gero, tiek poil-
siautojų dar nėra sulaukęs 
– tik paplūdimyje prie kavi-
nės „Žuvienės pašiūrė“, pa-
sak jos savininko Vasilijaus 
Jakovlevo, savaitgaliais ap-
silankydavo beveik du tūks-
tančiai žmonių. 

Laisvų vietų nelieka ir 
apgyvendinimo paslaugas 
teikiančiose kaimo turizmo 
sodybose. 

Kriokšlio poilsiavietėje besimaudančių pilna ir darbo dienomis. Vanduo, deja, čia nešvarus. Naciona-
linės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenys rodo, kad čia patartina nesimaudyti.

Miesto šventės 
programa

Šventoriuje - 
paminklas 
kovojančioms 
moterims

Generalinis 
Miesto šventės 
rėmėjas -
vėjo elektrinių 
statytojai

Anykščių PSPC 
darbuotojai 
pasiskundė STT

Baigia 
išparduoti 
buvusio 
bendrabučio 
butus

Knyga. Sekmadienį Lietuvos 
mažosios kultūros sostinės die-
nas švenčiančiose Vyžuonose 
po 11 val. prasidėsiančių Ma-
rijos Magdalietės atlaidų vyks 
Raimondo Guobio knygos „Vy-
žuonos: žalsvųjų saulėlydžių 
krašte“ sutiktuvės.

Koncertas. Liepos 24 dieną, 
šeštadienį, 17. 30 val., Anykš-
čių Šv. Mato bažnyčioje vyks 
LNF kamerinio ansamblio Mu-
zika Humana koncertas.

Atlaidai. Liepos 23 - 25 die-
nomis Anykščių Šv. Mato baž-
nyčioje vyksta Šv. Onos atlai-
dai. Šeštadienį ir sekmadienį 
atlaiduose svečiuosis kunigas 
dr. Algis Baniulis ir dr. Simas 
Maksvytis. Šeštadienį Šv. Mi-
šios vyks 11 ir 19 val., sekma-
dienį - 9,11 ir 19 val.

Delta. Iš užsienio grįžusiai 
anykštėnei diagnozuota delta 
atmaina. Tačiau Anykščių rajo-
no vicemeras, Ekstremalių situ-
acijų valdymo komisijos Ope-
racijų vadovas Dainius Žiogelis 
teigė, kad delta atmaina serganti 
moteris nieko bendra su Anykš-
čiais neturi. „Ji tik formaliai 
priskirta Anykščiams. Grįžo iš 
užsienio, izoliuojasi Vilniuje, 
tik registruota Anykščiuose“, - 
tvirtino D. Žiogelis

Direktorius. Liepos 23-ąją, 
penktadienį, visuotiniame dali-
ninkų susirinkime VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ 
direktoriumi paskirtas Dalius 
Liutikas. Darbą jis greičiausiai 
pradės jau nuo ateinančio pir-
madienio. Direktorius išrinktas 
konkurse. D. Liutikas Sauliaus 
Skvernelio Vyriausybėje buvo 
Žemės ūkio ministerijos vice-
ministras.



  
KONKREČIAI 2021 m. liepos 24 d.

spektras

Archeologas žiūri į dangų

Bus išleistos Utenos marios

Kaip sėkmingai pragerti žemę

Išleistas naujas žurnalo  
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

Kompensacija. Valstybė 
kompensuos visas su migrantų 
išlaikymu susijusias savival-
dybių išlaidas, griežtų išlaidų 
„lubų“ nebus, sako su pasie-
nio savivaldybių merais susi-
tikusi finansų ministrė Gintarė 
Skaistė. Vis dėlto pasienyje su 
Baltarusija esančių ir kai kurių 
gretimų savivaldybių vadovai 
sako neišgirdę ministrės paža-
do, jog bus kompensuotos ir 
išlaidos dėl papildomo speci-
alistų darbo krūvio. Ministrė 
pabrėžė, kad savivaldybėms 
buvo siūloma organizuoti tik 
maisto pirkimą be atvežimo, 
atsispiriant nuo Užsieniečių 
registracijos centro įkainių, t.y. 
5,85 euro dienai vienam asme-
niui. Tačiau ji sutiko, kad kie-
kvienoje savivaldybėje sąlygos 
tiekti maitinimą yra skirtingos, 
kai kurios jų perka tiek mais-
to, tiek ir higieninių reikmenų 
atvežimo paslaugas kartu su 
maistu, todėl įkainiai gali būti 
ir didesni.

Tvora. Artimiausiu metu 
ketinama įsigyti dar 20 km 
koncertinos – aštrios vielos, 
naudojamos pasienyje su Bal-
tarusija. Neatskleidžiama, ko-
kiuose tiksliai pasienio ruo-
žuose ketinama tiesti šią aštrią 
vielą. Tokiuose ruožuose keti-
nama panaudoti ne tik koncer-
tiną, tačiau įsigyti papildomai 
dar ir tvorų.

Audra. Per savaitgalį siau-
tusią audrą išversta ir išlaužyta 
beveik 10 tūkst. kubinių metrų 
medžių daugiau nei 100 hektarų 
plote, pranešė Valstybinių miš-
kų urėdija. Labiausiai nukentė-
jo miškai Biržų, Kazlų Rūdos 
ir Švenčionėlių regioniniuose 
padaliniuose. Stiprus vėjas nio-
kojo ir privačius miškus. Anot 
miškininkų, labiausiai nuken-
tėjo spygliuočiai, daugiausiai 
– pušys. Pernai praūžusi audra 
„Laura“ išvertė ir išlaužė dau-
giau kaip 205 tūkst. kubinių 
metrų medžių kiek didesniame 
nei 2,5 tūkst. hektarų plote.

Dovana. Lietuva dovanoja 
Sakartvelui 15 tūkst. „AstraZe-
neca“ vakcinos dozių, pranešė 
Sveikatos apsaugos ministerija. 
Ši dovana šaliai skiriama po to, 
kai Sakartvelas kreipėsi pagal-
bos padėti kovoje su koronavi-
ruso infekcija. Lietuva turi be-
veik 230 tūkst. „AstraZeneca“ 
pagamintos „Vaxzevria“ vak-
cinos dozių: 194,7 tūkst. dozių 
laikoma Ekstremalių sveikatai 
situacijų centro sandėlyje, Lie-
tuva yra apsisprendusi skirti iš 
viso 200 tūkst. „AstraZeneca“ 
vakcinos nuo koronaviruso do-
zių Rytų partnerystės šalims 
– Ukrainai, Moldovai, Sakar-
tvelui.

-BNS

Gydytoja Zita Neniškienė nebedirba Anykščiuose
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja 

Zita Neniškienė išėjo iš darbo. Ji jau dirba Kupiškio rajono 
ligoninės gydytoja. Kupiškio ligoninei vadovauja iš Anykš-
čių rajono kilęs buvęs tautininkų lyderis Julius Panka.

Svėdasuose gyvenanti 68-erių 
metų Z. Neniškienė Anykščių 
rajone dirbo daugiau nei ketu-
riasdešimt metų. 

1980-1996 m. ji buvo Svėdasų 
ambulatorijos gydytoja, 1996-
1997 m. - Anykščių savivaldy-
bės gydytoja. 21-erius metus 
(1997-2018 m.) Zita Neniškienė 

dirbo Anykščių PSPC direktore. 
Nuo 2018-ųjų Z. Neniškienė 

dirbo Anykščių PSPC gydytoja.
Kodėl ji nusprendė išeiti iš 

Anykščių PSPC ir įsidarbinti 
kaimyniniame rajone, Z. Ne-
niškienė kol kas nekomentuoja. 
Tik prasitarė, jog ją pareigose 
pakeitusi Anykščių PSPC di-

rektorė Sonata Steniulienė jos 
nebandė atkalbėti.     

Prieš kelis mėnesius iš Anykš-
čių PSPC išėjo gydytoja Nerin-
ga Kišonaitė Juškevičienė.  

Z. Neniškienė yra rajoną ir 
šalį valdančios Tėvynės sąjun-
gos - Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos narė. 

Jos vyras Valentinas Neniškis 
- buvęs Svėdasų seniūnas, šias 
pareigas užėmęs net 24-erius 
metus - 1995-2019 m.

-ANYKŠTA

Gydytoja Zita Neniškienė 
įsidarbino Kupiškio rajono 
ligoninėje.

Šventoriuje - paminklas kovojančioms moterims
Sekmadienį Anykščių bažnyčios šventoriuje atidengtas 

matyt, pirmasis šalyje paminklinis kryžius pokario kovų 
moterims – partizanėms ir ryšininkėms, žuvusioms 1944 – 
1953 metais. 

Paminklas įsimintinas dar ir tuo, kad kasant duobę jo 
pamatams surastas daugiau nei šimtmetį po žeme glūdėjęs, 
po 1915 metų bokštų sprogimo paslėptas sudaužytas XVIII 
amžiuje įsigytas bažnyčios varpas. Ant milžiniško rausvo 
granito riedulio iškeltas kryžius, o ant tamsaus akmens len-
telių - tekstai, žuvusiųjų pavardės.

si, apie įamžinimo prasmę kal-
bėjo Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos valdybos 
pirmininkas Vladas Sungaila ir 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. 

Energingai kalbėjo ir dabar-
tinei valdžiai kritikos negailėjo 
paminklo statybos iniciatorius 
bei organizatorius, buvęs Sibiro 
tremtinys Gerimantas Kaklaus-
kas. Žodį tarė buvęs politinis 
kalinys, lietuviško pistoleto  
- automato „Vytis“ konstruk-
torius Algirdas Petrusevičius.
Giedojo Rimvydo Griauzdės 
vadovaujami Anykščių bažny-

čios choro giesmininkai. 
Iškilmės užbaigtos partiza-

nės poetės Dianos Glemžaitės 
žodžiais: „Mes mokėsim nu-
mirti... Tik už rytą, kuris lais-
vės saulę didingą parodys. Mes 
mokėsim numirti, giedriu veidu 
ir tvirta dvasia.“

Paminklas statyti pradėtas 
praėjusių metų rudenį. Atkasus 
varpą, prasidėjus epidemijos 
bangai, darbai nusikėlė į  šiuos 
metus. Darbai atlikti savivaldy-
bės ir privačių rėmėjų lėšomis, 
talkose dalyvavo Vyčio rink-
tinės 504 kuopos savanoriai ir 
didelis būrys pagalbininkų.

Po Šv. Mišių už laisvės ko-
votojus bei tėvynę Lietuvą pa-
minklą pašventino Anykščių 
bažnyčios klebonas Petras Ba-
niulis.

 Sveikinimo žodį tarė Lietu-
vos politinių kalinių ir tremti-
nių Anykščių skyriaus pirmi-
ninkė Prima Petrylienė. Apie 
moteris partizanes žodį tarė 
pokario istorijos tyrinėtojas 
Gintaras Vaičiūnas. Pažymė-
ta, kad Anykščių krašte žuvo 
25 partizanės ir 18 ryšininkių, 
o kovoje vienokiu ar kitokiu 
būdu dalyvavusių moterų buvę 
šimtai, tūkstančiai. Dalis jų 
žuvo, kitos daugelį metų ken-
tėjo sovietiniuose lageriuose. 
Laisvės kovotojų narsa žavėjo-

Paminklo statybų inicia-
torius ir organizatorius, 
tremtinys Gerimantas Ka-
klauskas ir tremtinė Prima 
Petrylienė.

Paminklo Anykščių krašto kovotojoms, pokariu žuvusioms mo-
terims atidengimo iškilmėse dalyvavo didelis būrys piliečių. 

Raimondas GUOBIS

Generalinis Miesto šventės rėmėjas -
vėjo elektrinių statytojai

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Savaitgalį vykstančią Anykščių miesto šventę parėmė ke-
liolika įmonių, o generaliniu rėmėju tapo Danijos kapita-
lo įmonė UAB „Europen Energy“. Ši bendrovė investavo į 
devynių vėjo elektrinių parko statybas šalia Staškūniškio 
(Kurklių sen.).

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad meras Sigutis Obelevi-

čius pasirašė apie penkiasdešimt 
prašymų įmonėms tapti Miesto 
šventės rėmėjais. UAB „Euro-

pen Energy“, į sąrašą įrašyta D. 
Žiogelio iniciatyva, sutiko skirti 
generaliniam rėmėjui priderančią 
paramos sumą. „Laikomės prakti-
kos, jog generalinis rėmėjas skiria 
5 tūkst. eurų paramą arba daugiau. 
Šiuo atveju buvo skirta daugiau 
nei 5 tūkst.“, -  „Anykštai“ apie 
generalinio rėmėjo paramos dydį 

sakė vicemeras D. Žiogelis.
Vicemeras kalbėjo, kad eiliniai 

rėmėjai į šventės sąskaitą perveda 
nuo kelių šimtų eurų.

Vienu iš didesnių Miesto šven-
tės rėmėjų tapo „Maxima“ par-
duotuvių tinklas, kuris anykštė-
nams dovanoja Miesto šventės 
fejerverkus. 
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosBaigia išparduoti buvusio 
bendrabučio butus

Kainos nedidins

Bendrijos „EME LT“ atsto-
vas Eugenijus Bareiša sakė, 
butus, kaip antrąjį būstą, perka 
emigrantai, kai kas į juos ketina 
perkraustyti tėvus, tačiau didžioji 
dalis į butus Anykščiuose žiūri 
kaip į gerą pinigų investiciją. Už 
1 kv. m buto prašoma 500 eurų. 
Parduodami butai turės dalinę 
apdailą. Šiek tiek butų pasilieka 
ir patys projektų vystytojai.

Butų „popieriuje“ pirkimas yra 
rizikinga investicija. Lietuvoje 
pasitaikė ne vienas atvejis, kai 
daugiabučių statytojai po kurio 
laiko pareikalauja iš butų pirkė-
jų, kad šie primokėtų papildomas 
sumas. E. Bareiša „Anykštai“ 
sakė, kad ir bendrija „EME LT“ 
neįvertino medžiagų ir darbų 
brangimo, tačiau iš butų pirkėjų 
nereikalaus papildomų įmokų. 
„Mūsų pelnas bus mažesnis. Ta-
čiau esame ne vienadienė įmonė 
ir nesivaikome maksimalaus už-
darbio“, - kalbėjo mažosios ben-
drijos „EME LT“ atstovas.

Rekonstruojamas technolo-
gijos mokyklos bendrabutis pa-
statytas 1985 metais. O paskuti-
niai, taigi naujausieji, Anykščių 
daugiabučiai pastatyti praėjusio 
amžiaus dešimtojo dešimtmečio 
pradžioje. Taigi beveik trisde-
šimt metų Anykščiuose nebuvo 

Bendrabutį nupirko 
už 20 tūkstančių

Mokykla turėjo tris bendrabu-
čius. „EME LT“ per valstybinį 
turto banką įsigijo arčiausiai mo-
kyklos esantį bendrabutį. Jame 
nebuvo privatizuotas nė vienas 
butas. Pastatas buvo suniokotas, 
be langų ir durų. Anykščių rajo-
no vicemeras Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, jog buvo svars-
tomas net ir bendrabučio griovi-
mo variantas, tačiau Turto ban-
kui visgi pavyko surasti pirkėją. 
Bendrabutį „EME LT“ įsigijo už 
simbolinę - 20 tūkst. eurų sumą. 

Vienas iš trijų bendrabučių yra 
dalinai privatizuotas, o dar vienas 
(vidurinysis) yra savivaldybės 
nuosavybė. Dalinai privatizuo-
to bendrabučio neprivatizuotus 
butus valdo Turto bankas ir juos 
bando pardavinėti po vieną. 

Savivaldybės nuosavybėn per-
duotas ir buvęs mokyklos valgy-
klos korpusas. Du savivaldybei 
priklausančio bendrabučio aukš-
tai pagal panaudos sutartį grąžin-
ti technologijos mokyklai, kuri 
dabar vadinasi Aukštaitijos pro-
fesinio rengimo centru. Savival-
dybei priklausančio bendrabučio 
patalpos per pirmąjį karantiną 
buvo naudojamos saviizoliacijai.  

Rekonstruojamame bendrabutyje įrengiami maži 21-34 kv. m 
ploto butai. Projekto vizualizacija.

Baigiami išparduoti butai renovuojamame buvusiame Anykščių technologijos mokyklos 
bendrabutyje. Projekto vystytojai - mažoji bendrija „EME LT“ - buvusiame bendrabutyje 
įrenginėja 55 mažus - 21-34 kv. m ploto butus. Naujieji šeimininkai butų raktus gaus tik 
rudenį, tačiau neparduoti liko vos 7 butai.

Rekonstruojamas bendrabutis, butai jame parduodami po 500 
eurų už kvadratinį metrą.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Noriu išreikšti nuoširdžią padėką registratūros sesutei už malonų bendravimą ir paslaugumą 
patekti pas reikiamą gydytoją. Taip pat be galo dėkingas gyd. E. DEVEIKIENEI už malonų 
bendravimą, konsultaciją, pagalbą užsiregistruoti į KMUK ir paslaugumą palydint iki reikiamo 
koridoriaus patekti pas kitus gydytojus.

Taip pat noriu išreikšti nuoširdžią padėką (EFGDS) gerb. gydytojui Antanui LALUI ir kartu asis-
tavusiai sesutei. Ir visam Anykščių ligoninės personalui, dirbusiam šių metų liepos 12-ą dieną, 
už malonų bendravimą ir geranorišką paslaugą.

Su pagarba Jums visiems, mielieji medicinos darbuotojai.
Julius BALIUTAVIČIUS

įgyvendintas nė vienas naujas 
daugiabučių projektas.

Tiesa, pardavimui anykštėnai 
siūlo gana daug butų senos sta-
tybos namuose - didžioji jų dalis 
parduodama brangiau nei butai 
rekonstruojamame bendrabutyje. 
Už trijų kambarių butą Anykš-
čiuose jau tikimasi gauti ir per 50 
tūkst. eurų. Už vieno kambario 
butą V. Kudirkos gatvėje prašo-
ma 26 tūkst. 500 eurų arba po 
1248 eurų už kv. m.  

Jei nereaguoji į STT, STT 
reaguoja į nereaguojančius!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
STT raštą, kuri, gavusi skun-
dą dėl Anykščių PSPC veiklos, 
atsiuntė pranešimą Anykščių 
rajono savivaldybei:

 „Mes reaguojame ne į skun-
dą, o STT raštą.“

Žodžiu, skirta „arba 
daugiau“

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie 
Anykščių miesto šventės rė-
mėjus: 

„Laikomės praktikos, jog ge-
neralinis rėmėjas skiria 5 tūkst. 
eurų paramą arba daugiau. Šiuo 
atveju buvo skirta daugiau nei 
5 tūkst.“ 

Cenzoriai taip pat žmonės!

Antanas DRILINGA, ra-
šytojas, apie grafomanus ir 
cenzūrą: 

„Grafomanai tegu sau rašo, 
jeigu jiems rašymas teikia pasi-
tenkinimą, juk jų „kūryba“ vos 
paviešinta iš karto patenka ten, 
kur jai reikia patekti, jos niekas 
neskaito, todėl niekam ji ir ne-
kenkia.“ 

O sukilimas irgi būtų 
masinis renginys...

Antanas BAURA, trijų ka-
dencijų Seimo narys, apie 
Miesto šventės organizavimą: 

„Kas būtų, jeigu Anykščių 
rajono valdžia būtų nedariusi 
šventės. Manau, liaudis būtų 
sukilusi.“

Ir pirmininkas pradeda 
galvoti, ar Jums ten vieta...

Dominykas TUTKUS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, „valstietis“, pareiškė par-
tijos suvažiavime:

 „Pradedu  galvoti, kas čia 
bus ir ar man čia vieta?“  

Nariai galėtų eiti tik į kas 
antrą posėdį

Dangira NEFIENĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė, iš-
rinkta pagal Kęstučio Tubio 
visuomeninio komiteto są-
rašą, apie tarybos posėdžius 
nuotoliniu būdu: 

„Mūsų posėdžių salė yra per 
maža, joje, matyt, negalima iš-
laikyti saugaus atstumo.“ 

Ar norite, 
kad 
Anykščių 
miestas 
taptų 
kurortu?

Egidijus KLIČIUS:

- Caras spjovė į visų kaden-
cijų tarybos narių įdirbį to sie-
kiant ir sapnuoja apie Anykš-
čius, kaip vėjo malūnų sostinę.

Giedrė 
MALINAUSKAITĖ:

- Aš norėčiau, kad darbo vietų 
būtų!!! O ne vien reiktų „Nor-
foje“ pardavėjų ir valytojų.

Vaida:

- Žinoma, kad taip, daug gra-
žių vietų, kurias reiktų aplankyt, 
visiems praeit rašytojų takais.

Di Q Ernesta:

- Aš noriu, ne kad kurortu 
taptų, o kad darbo vietų daug 
būtų...
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Aš koronos nebijau, nes 
pats esu labai baisus. Tegul 
ji manęs bijo! Ir už mane 
ženkliai dailesni sutvėrimai, 
suplūdę į Anykščių miesto 
šventę, koronos nesibaido - 
glėbesčiuojasi, bučiuojasi, 
geria nealkoholinį alų iš 
vieno bokalo.

Perdėtas atsargumas, 
artimas paranojai, man nėra  
priimtinas. Tačiau niekad są-
moningai nerizikuoju - tera-
soje nekuriu laužo, Biržinkos 
keliu nevažiuoju 160, virba-
lais nesikrapštau ausų ir t.t.  

Į koronavirusą žiūriu kaip 

sovietinės Lietuvos kaimo 
komunistas į Dievą. Tam 
komunistui buvo aišku, kad 
Dievo nėra, bet poterius min-
tyse sukalbėdavo. Ai, blogiau 
nebus...

Ar aš prieš Miesto šventę? 
Nežinau... Būdamas atsakin-
gu organu nešaukčiau, kad 
ją reikia uždrausti, tačiau 
nebūčiau buvęs ir visuotinio 
festivalio entuziastu.

Niekas žmonių varu į šven-
tę nevaro, kas bijo viruso, 
gali likti vienišoje idilėje su 
katinu ir televizoriumi. (Žino-
ma, jei katinas ir televizorius 
yra paskiepyti nuo Covid-
19). Taip sakant, geri vaikai 
tėvų nelanko. Apskritai jie 
nieko nelanko. Geria vieni...

Ne šventėje matau proble-
mą, bet rajono valdžios elge-
sio dvilypume. Ketvirtadienį, 
prasidedant Miesto šventei, 
Anykščių rajono taryba 
posėdžiavo nuotoliu būdu. 
Iš esmės jau beveik pusantrų 
metų mūsų valdžia mus valdo 
neakivaizdžiai. Ir žinokitės, 
ne todėl, kad tingi kelnes iš-
silyginti, bet dėl to, kad labai 

saugosi. Ir save saugo, ir 
savo artimuosius, ir tolimuo-
sius, ir savo rinkėjus, ir sveti-
mus rinkėjus, ir tuos rinkėjus, 
kurie net nežino, kad renkami 
ne tik grybai, bet ir nariai. 
Beje, nariai vasaromis ir 
žiemomis tradiciškai nedygs-
ta. Būna tik 
pavasariniai, 
vietiniai 
nariai. Ir 
rudeniniai, 
stambesni, po 
visą Lietuvą 
išmėtyti... 

Anykščių 
rajono taryba 
ketvirtadienį, 
atsargiai ir atsakingai nuo-
toliniu būdu paposėdžiavusi, 
nėrė į gyvą Miesto šventės 
minią. Tegul nardo. Jie 
švarūs, tyri, nebent kompiu-
teriniu virusu infekuoti. Tas 
normaliems žmonėms nėra 
pavojingas. Žodžiu, narius 
galite drąsiai bučiuoti, tai 
yra pati švariausia mūsų ra-
jono dalis. Gal kuris iš jų ne 
tik žmogaus, turtingo virusų, 
nėra matęs, bet ir apskri-

tai jokio gyvo žmogaus jau 
daugiau kaip pusmetį nėra 
regėjęs.  

Nuotolinis darbas negyvai 
užkniso mokytojus, dėstyto-
jus, mokinius ir studentus. 
Kitų profesijų ar socialinių 
grupių atstovų nuotolinis 

darbas labai 
neišvargino. 
Privalumų 
daugeliui iš 
nuotolinio 
darbo buvo 
daugiau nei 
trūkumų 
- suteikta 
galimybė 
išvengti ma-

nikiūro, automobilių kamščių 
ir šlykštaus šefo snukio (jei 
ne šefas, tai vis tiek kas nors 
kontoroje yra tikras išgama). 
Kai nuotoliniu būdu kokia 
nors nemalonybė iš tavo įs-
taigos monitoriuje vaidenasi, 
visai ne tas pats, kas stovėti 
akis į akį su tuo gyvu priešu.

Šitas tiesioginis susitikimas 
su gyvu priešu, mano su-
pratimu, ir yra svarbiausias 
dalykas rajono Tarybos vei-

kloje. Sąvoka „priešas“ šiuo 
atveju yra sąlyginė. (Galite 
ją keisti į „draugas“ arba 
„veikėjas“). Nėra emocijos, 
akių kontakto... Ir ne tik tarp 
opozicijos ir pozicijos. Ne-
bėra ryšio ir su savivaldybės 
įmonių ir įstaigų vadovais, 
šių įstaigų darbuotojais. 
Kitaip tariant, rajonas dabar 
pats valdosi.

Tikėtina, kad dar mėnuo 
kitas ir gausime naują karan-
tiną. Vėl bus nauji (ar seni) 
draudimai ir ribojimai. Nesu-
prantu, kodėl nesinaudojama 
proga, kai dar leidžiama bent 
fragmentiškai pajusti, kuo 
kvėpuoja kolegos ir valdo-
mieji, rimčiau įsigilinti, kas 
vyksta savivaldybės įmonėse 
ir įstaigose. 

Valdančiajai rajono daugu-
mai nuotolinis darbas, matyt, 
yra patogus. Ramiau juk. Jei 
kurio opozicijos veikėjo ne-
nori girdėti, paspaudei kom-
pe vieną stebuklingą klavišą 
ir virtualaus žmogaus nebėr. 
Gyvo taip lengvai neišjungsi. 
Gyvam, žiūrėk, reikia ką nors 
pažadėti, kad išsijungtų.    

„...Anykščių rajono tary-
ba ketvirtadienį, atsargiai ir 
atsakingai nuotoliniu būdu 
paposėdžiavusi, nėrė į gyvą 
Miesto šventės minią. Tegul 
nardo. Jie švarūs, tyri, ne-
bent kompiuteriniu virusu 
infekuoti. “

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

„Kas laukia persirgus koronavirusu?“
Pasaulinė pandemija pa-

liko žymę daugelio gyve-
nime nepaisant amžiaus, 
lyties ar gyvenimo būdo, 
tačiau specialistai įspėja – 
koronaviruso liekamuosius 
reiškinius galime jausti dar 
pusę metų.

Šiandien kalbinami skir-
tingų šalies rajonų gyven-
tojai sako nenorintys grįžti 
į ligos laikotarpį ir džiau-
giasi galintys vėl mėgautis 
gyvenimu. 

„Grįžo karantino atimti 
malonumai“
Raseinių rajone gyvenantis 

Gintaras į koronaviruso gniauž-
tus pateko dar šių metų pra-
džioje. „Viso karantino metu 
atsakingai saugojausi ir viso-
mis įmanomomis priemonėmis 
vengiau kontaktų su pašaliniais 
žmonėmis, tačiau sausio mėne-
sio pabaigoje turėjau kontaktą 
su koronavirusu sergančiu žmo-
gumi. Kad užsikrėčiau ir aš, 
supratau tik pajutęs pirmuosius 
simptomus – galvos ir gerklės 
skausmas, sloga – kurie nebuvo 
itin skausmingi ir varginantys, o 
priešingai – gana pakenčiami.“ 

Pajutęs negalavimus ir bijo-
damas skaudžių ligos padari-
nių rizikos grupei priklausantis 
vyras nedelsdamas izoliavosi 
tikslingai siekdamas neužkrėsti 
aplinkinių ir artimųjų.

Gintaras džiaugiasi atsira-
dusia galimybe grąžinti gy-
venimą į senas vėžes. 

Eglė: „Nenorėčiau grįžti į tą 
laikotarpį ir išgyventi visko 
iš naujo.“

„Izoliavausi namuose, todėl vi-
siškai išvengti kontakto su šeima 
nepavyko. Po keleto dienų pablo-
gėjo žmonos savijauta – atsirado 
sausas skausmingas kosulys, gal-
vos skausmas, pakilo temperatūra. 
Atlikę testus ir sulaukę teigiamų 
rezultatų, kreipėmės į medikus pa-
galbos“, – patirtimi dalijasi vyras. 

Nors kontaktą su sergančiu as-
meniu turėjo Gintaras, jo žmona, 
užsikrėtusi nuo vyro, sirgo sun-
kiau, dėl šios priežasties persir-
gimas moteriai turėjo dusinančio 
kosulio ir pasunkėjusio kvėpavi-
mo padarinių.

Dėl priklausymo rizikos grupei 
galimybę skiepytis Gintaras gavo 
ganėtinai anksti ir sako nė nesu-
dvejojęs pasirinkimo klausimu. 
„Pandemija sustabdė mūsų gyve-
nimą, o vakcinos atvėrė galimybę 
grąžinti juos į senas vėžes – daly-
vauti renginiuose, susitikti su drau-
gais ir pagaliau prisiminti kelionių 
teikiamą malonumą, kurio karanti-
no metu taip trūko.“

„Neaplenkė mintis apie 
mirtį, tačiau gyventi verta“
Lietuvoje pradėjus plisti vi-

rusui, Kėdainių gyventoja Eglė 
sunerimo dėl savęs ir savo arti-
mųjų, kadangi niekam nebuvo 
aišku, kas laukia ateityje. 

Šiandien moteris pasakoja apie 
tuomet atsiradusį nesaugumo jaus-
mą, baimę bendrauti su žmonė-
mis, kol galiausiai šalyje dėl visų 
saugumo buvo uždrausti bet kokie 
nebūtini susitikimai ir paskelbtas 
visuotinis karantinas.

Maisto prekių parduotuvėje dir-
bančios moters darbo prasidėjusi 
pandemija nesutrikdė – dirbti ji 
galėjo ir karantino metu. „Tokia-
me darbe kontaktas su žmonėmis 
yra neišvengiamas, todėl, net ir 
atsakingai laikantis visų rekomen-
duojamų saugos priemonių bei rei-
kalavimų, apsisaugoti nepavyko“, 
– pasakoja Eglė.

Kėdainietės šeima užsikrėtė ko-
ronavirusu, o moteris sirgo kur kas 
sunkesne viruso forma nei jos vy-
ras ir sūnus. Eglei pasireiškė ligai 
būdingi simptomai – uoslės prara-
dimas, „kaulų laužymas“, raumenų 
tempimas, pakilo ir laikėsi aukšta 
temperatūra, kol galiausiai medi-
kai diagnozavo plaučių uždegimą. 

Moteris prisimena, jog tai 
buvo labai baisus ir sunkus lai-
kotarpis, kuomet neaplenkė 
mintis ir apie mirtį. „Nenorėčiau 
grįžti į tą laikotarpį ir išgyventi 
visko iš naujo“, – atvirauja Eglė, 
šiandien džiaugdamasi gavusi 
galimybę vakcinuotis ir tikėda-

masi nebesusirgti drąsiai teigia, 
jog gyventi verta.

Grįžti į pradinę būseną 
užtrunka tris mėnesius
Vilniaus universiteto ligoninės 

(VUL) Santaros klinikų pulmo-
nologijos ir alergologijos centro 
vadovo profesoriaus Edvardo 
Danilos teigimu, kiekvienos ligos 
atveju pasekmės priklauso nuo li-
gos sunkumo, žmogaus amžiaus, 
turimų gretutinių ligų ir gydymo 
veiksmingumo. 

„Koronaviruso liekamieji reiški-
niai skiriami į trumpalaikius ir il-
galaikius. Trumpalaikės pasekmės 
paprastai trunka kelis mėnesius ir 
apima visą organizmą – silpnumas, 
greitesnis nuovargis, jėgų neturėji-
mas – kadangi stipriai sergančiam 
žmogui ilgą laiko tarpą tenka pra-
leisti lovoje ir būti nepakankamai 
judriam, taip pat turi reikšmės ir 
buvusio plaučių uždegimo stipru-
mas“, – pasakoja pulmonologas. 

Dėl šių priežasčių kuriam lai-

kui nusilpsta raumenys, dėl 
buvusio uždegimo bei deguo-
nies trūkumo gali sutrikti ir 
kitų organų veikla, bet bėgant 
laikui yra grįžtama į pradinę 
būklę. Pavieniais atvejais, kas 
sudaro 2–3% visų koronaviru-
sine infekcija sirgusių žmonių, 
grįžimas į pradinę būseną gali 
užtrukti net iki pusės metų. 

Ilgalaikės pasekmės gali būti 
nulemtos itin stipraus plaučių 
pažeidimo. 1–2% sirgusiųjų yra 
pažeidžiama plaučių struktūra – 
dalis pažeisto plaučio virsta ran-
deliais, tačiau E. Danila aiškina: 
„Plaučiai turi milžinišką rezervą. 
Keliolikos kvadratinių centime-
trų dydžio randeliai dažniausiai 
neturi įtakos plaučių veiklai, ku-
rių išklotinė užima 40–80 m² plo-
tą, ir net nėra juntami.“

VUL Santaros klinikų spe-
cialistas dalydamasis patirtimi 
sako, jog pasitaiko atvejų, kai 
žmogaus juntamus simptomus, 
kaip silpnumas, nuovargis ar kt., 
lemia ne fiziniai pokyčiai. Nere-
tai išlikęs nerimas, ligos, mirties 
baimė gali daryti įtaką stipres-
niam simptomų jutimui nei yra 
iš tikrųjų, tačiau profesorius 
tvirtina, jog absoliuti dauguma 
koronaviruso sukeltų padarinių 
galiausiai išnyksta ir žmogus 
grįžta į pradinę būseną.

Nuotr. iš asmeninio archyvo
Užsak. Nr.727
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Anykščių PSPC darbuotojai pasiskundė STT
Liepos 22 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono taryba 

rinkosi į neeilinį, 29-ąjį posėdį. Posėdyje priimta 10 spren-
dimų, tačiau anykštėnų išrinktieji ilgiausiai užtruko ties 
klausimu dėl finansinio audito Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre. 

Posėdyje Kontrolės ir audito tarnybai pavesta atlikti 2021 
metų veiklos plane nenumatytą Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro finansinį auditą už 2020  ir 2021 metų 
pirmąjį pusmetį, reaguojant į Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) Anykščių rajono savivaldybei persiųstą  pranešimą 
„Dėl VšĮ Anykščių PSPC direktorės S. Steniulienės veiks-
mų netinkamo ir neskaidraus įstaigos valdymo, mobingo 
prieš darbuotojus“.

Pranešimo autoriai: 
„Pažeidimų labai daug“

„Kreipiamės į Jūsų tarnybą 
tikėdamiesi, kad nors kažkas 
nagrinės mūsų kaip darbuotojų 
kreipimasi ir bus atliktas išsa-
mus patikrinimas, nes padėtis 
Anykščių PSPC yra kritinė“, - 
rašoma anoniniame pranešime, 
kurį Anykščių rajono savival-
dybei persiuntė Specialiųjų ty-
rimų tarnyba (čia ir toliau teks-
te cituojamo pranešimo kalba 
netaisyta - red. pastaba).

Toliau pranešimo autoriai 
primena, kad Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
direktorė Sonata Steniulienė 
įstaigai vadovauti atėjo „su la-
bai skandalinga istorija“,  skun-
džiasi ne tik jos vadovavimo 
stiliumi, bet priekaištus lieja ir 
ant įstaigos vyr. buhalterės.

„Visiems buvo aišku, kad 
konkursą laimėjo žinodama 
išanksto, kad taps Anykščių 
PSPC direktore. Pridedaame 
straipsnio ištraukas iš laikraš-
čio.Ten buvo daug skundų, bet 
rašo, kad jie nepasitvirtino bent 
jau daugelis iš jų. Deja istorija 
kartojasi. Darosi visiems aiš-
ku, kad ten buvo rašyta tiesa. 
Dėl direktorės veiksmų nekartą 
jau buvo informuota Anykščių 
savivaldybė ir savivaldybės 
gydytoja, bet deja niekas mūsų 
negirdi. Pradėkime nuo to, kad 
kai buvo vykdomas konkursas, 
kuriame dalyvavo ir mūsų įstai-
gos gydytojas jau iš vakaro mes 
žinojome kas laimės konkursą. 
Tą žinojo ir pats gydytojas. Tai 

apie konkurso skaidrumą negali 
būti ir kalbos. Atėjus S. Steniu-
lienei vadovauti visi buvome 
euforijoje daug pažadų ir atrodė, 
kad atėjo labai kompetentingas 
ir doras žmogus. Deja situacija 
labai greitai pasikeitė. Pradėjo 
kartotis Panevėžio istorija. Pra-
sidėjo darbuotojų spaudimas, 
nepamatuotų darbų krūvis, dar-
bas po darbo valandų, kuris ne-
apmokamas, psichologinis te-
roras. Direktorė nuo darbuotojų 
visiškai užsidarė ir net tikrąja to 
žodžio prasme užsirakina savo 
kabinete. Darbuotojų pokal-
biams nepriima, viską per savo 
personalo specialistę siunčia į 
elektroninius paštus. Jei kažkas 
nepatinka apipila įstatyminiais 
raštais ir dar grąsina, kad ji turi 
labai daug pažinčių, teisininkų 
ir bus susidorota. Žmonės dirba 
labai didelėje įtampoje. Save 
apsistatė tik savais žmonėmis, 
nelabai supranta kaip reikia 
vadovauti medicinos įstaigai. 
Klauso tik kelių asmenų.Viską 
pas mus sprendžia vyr. buhal-
terė. Kaip vyr. buhalterė gal 
eiti tokias pareigas jei neturi 
tinkamo išsilavinimo. Ji neturi 
aukštojo mokslo išsilavinimo. 
Su vyr. buhalterės veikla susiję 
labai daug gandų dar prie bu-
vusios direktorės (nuasmeninta 
informacija - red. pastaba).Visa 
įstaiga žino, kad šis žmogus turi 
labai daug paslapčių, nešvariai 
dirba, o dabartinė direktorė S. 
Steniulienė jos aklai klauso. 
Mūsų vyr. buhalterė daro ką 
tik nori, jos elgesys toks kaip 
savo namuose. Mažas miestas, 

maža įstaiga ir gandai paprastai 
pasitvirtina. Jau seniai visi kal-
ba, kad Anykščių PSPC labai 
reikalingas rimtas patikrinimas, 
nes pažeidimų yra labai daug“, 
- tęsia pranešimo autoriai.

Nori išlikti konfidencialūs,
nes bijo dėl ateities

Specialiųjų tyrimų tarnybai 
adresuotame pranešime taip pat 
rašoma apie Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre esą 
egzistuojančią neskaidrią atly-
ginimų mokėjimo tvarką.

„Pas mus darbuotojams dir-
bantiems tą patį darbą apmo-
kėjimai skirtingi.Yra baltas ir 
juodas sąrašas. Ir pagal tai mo-
kami priedai, premijos“, - rašo-
ma anoniniame pranešime.

Pranešime Specialiųjų tyrimų 
tarnybai taip pat minimi darbą 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre jau palikę 
specialistai ar dar besiruošian-
tys tai padaryti, minima net  
Anykščių rajono tarybos narė 
(visų jų pavardės pranešime yra 
nuasmenintos - red. pastaba).

„Neseniai iš darbo išėjo gy-
dytoja ir netodėl, kad jai sunku 
važinėti iš (nuasmeninta infor-
macija - red. pastaba) priežas-
tis buvo ir įstaigoje vyraujanti 
atmosfera ir gandai apie neaiš-
kias valdžios veiklas“, - rašoma 
pranešime.

Pranešime taip pat skundžia-
masi, kad Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre 
„visiškai sunaikintas skiepų 
kabinetas, vaikų procedūrinis 
neatitinka jokių reikalavimų, 
sunaikinta laboratorija pirma-
me aukšte“.

„Vaikų raida taip pat neati-
tinka jokių reikalavimų. Sąmo-
ningai einama link sunaikini-
mo.Yra labai daug pažeidimų. 
Norima sunaikinti gineklogus, 
chirurgus“, - perspėja praneši-
mo autoriai.

Anot Specialiųjų tyrimų tar-
nybai pranešimą parašiusių 
asmenų, Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre rei-
kalingas „rimtas patikrinimas“ 
tiek iš Specialiųjų tyrimų tarny-
bos, tiek ir iš Valstybinės darbo 
inspekcijos pusės.

„Mums labai svarbus yra 
konfidencialumas, nes bijome 
dėl savęs ir savo darbo vietų“, - 
Specialiųjų tyrimų tarnybą per-
spėjo pranešimo autoriai.

Reaguoja ne į skundą, o 
į STT raštą

Tai, kad STT adresuotas pra-
nešimas yra galimai anonimi-
nis, labiausiai užkliuvo opozici-
joje esantiems Anykščių rajono 
tarybos nariams. Įprastai tokie 
skundai valstybinėse įstaigose 

yra nenagrinėjami.
Tačiau Anykščių rajono meras 

Sigutis Obelevičius posėdyje 
kalbėjo, kad Specialiųjų tyrimų 
tarnybai adresuotas pranešimas 
apie situaciją Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centre 
galimai nėra anoniminis.

„Mes reaguojame ne į skun-
dą, o į STT raštą. Jeigu mes 
nereaguotume, kad galbūt yra 
kažkoks neskaidrus pinigų nau-
dojimas, tai nereaguodami prieš 
žmones mažų mažiausiai atro-
dytume keistai. Auditas nėra 
kažkokia bausmė direktorei, tai 
noras išsiaiškinti skunde nuro-
dytų kaltinimų pagrįstumą“, - 
kalbėjo S. Obelevičius.

Anoniminiai skundai - 
grėsmingi

Anykščių rajono tarybos 
narys Kęstutis Tubis įžvelgė, 
kad Anykščiuose gali prasidėti 
„NKVD laikai“.

„Nusiunčiame anoniminį 
skundą ir pradedame kažkokį 
žmogų ar organizaciją engti, 
pasinaudoję anoniminiais skun-
dais“, - kalbėjo jis. Priminsime, 
kad S. Steniulienė Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktore pradėjo dirbti 
jam užimant Anykščių rajono 
mero pareigas.

Meras S. Obelevičius K. Tubį 
ramino, kad nieko panašaus per 
jo darbo metus nėra buvę, be to, 
tikino, kad apie STT vardijamas 
problemas Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre esą 
niekas į jį nei raštu, nei žodžiu 
nesikreipė.

Ne visos problemos 
žinomos

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
posėdyje kalbėjo, kad situacijos 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre nevertinanti 
kritine, kaip tą teigė STT pra-

Robertas ALEKSIEJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre finansinis auditas 
bus atliekamas iki metų pabaigos.

nešimą parašę asmenys.
„Galbūt yra problemų, kurios 

yra sprendžiamos, bet kad būtų 
kritinė situacija – tai tikrai ne. 
Niekas į mane tikrai nesikreipė 
nei raštu, nei žodžiu, tačiau su 
direktore pokalbių metu mes 
tikrai aptardavome problemas, 
kaip jos sprendžiamos. Kai ku-
rios problemos, apie kurias ra-
šoma STT adresuotame prane-
šime, man tikrai nėra žinomos“, 
- sakė ji.

V. Daugelavičienė stebėjosi tei-
giniais, kad, pavyzdžiui, Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centre sunaikintas skiepų kabine-
tas. „Aš nežinau, kas čia turėta 
omenyje“, - tęsė ji.

Tirs iki metų pabaigos

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
informavo, kad STT gautą pra-
nešimą apie situaciją Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centre nukreipė ne tik Anykščių 
rajono savivaldybei, bet ir Vals-
tybinei darbo inspekcijai.

„Inspekcija savo darbą jau 
atliko ir jai nekilo klausimų, ar 
nereaguoti į anoniminį skundą.
Išvadų mes dar neturime. Kai 
visos institucijos atsakys į iški-
lusius klausimus, tada bus gali-
ma galvoti apie ateitį Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centre“, - kalbėjo jis.

Finansiniam auditui Anykš-
čių pirminės sveikatos prie-
žiūros centre Anykščių rajono 
taryba pritarė vienbalsiai. Beje, 
klausimas dėl to nagrinėtas tuo 
metu, kai direktorė S. Steniulie-
nė atostogauja.

Auditą Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre nu-
matyta atlikti iki šių metų pa-
baigos.

Apie kitus Anykščių rajono 
tarybos sprendimus skaitykite 
kituose laikraščio numeriuose.
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pastabos paraštėse

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Kiek beturėčiau defektų, 
kuriuos pirmiausiai pats 
pastebiu, o paskui ir kiti, 
niekada nesityčiojau iš kitų 
įsitikinimų ir to neleidžiu 
daryti savo adresu. Socialiniai 
tinklai - geras dalykas virtua-
liam bendravimui, kultūringų 
nuomonių apsikeitimui. Tačiau 
yra žmonių, save dažnai pri-
statančių vos ne visos Visatos 

Esame vieno ir to paties pasaulio vaikai
išmintimi, bet kurie neturi 
paprasčiausio bendravimo eti-
keto. Štai ir vakar vieno žmo-
gaus pasidalintoje medžiagoje 
apie katalikybę suradau kaž-
kokio baltų religinio judėjimo 
šalininko „komentarą“, kuris 
man daugiau pasirodė kaip 
įžeidus chamizmas. Žmogus 
gal ir laiko save visų baltų 
tikėjimo dievų garbintoju, 
tačiau neturi net menkiausio 
padorumo. Todėl užgaulioti 
katalikybę jam pasirodė labai 
„dvasinga“. 

Žinoma, kaip katalikas, 
galėjau atsakyti ir aš kažkokiu 
argumentu. Pavyzdžiui: labai 
labai seniai ėjo žmogelis ke-
liu. Staiga jam į subinę trenkė 
žaibas ir sudundėjo perkūnas. 
Žmogelis puolė ant kelių ir 
sušuko: „Oi, dabar tu, Perkū-
ne, esi mano Dievas!“ Juokin-
ga? Visai ne. Net įžeidu. To 
niekada į akis nepasakyčiau 
žmogui, kuris garbina ugnį, 
Perkūną, medį ar dar ką nors. 

Tegu garbina į sveikatą, bet 
tegu nedrįsta niekinti krikš-
čionybės. Religijos išpažini-
mas - labai intymus jausmas. 
Paniekindamas kito žmogaus 
religingumą, tu paniekini patį 
žmogų. O tai ar labai jau dva-
singa? Daugiau chamiška.

Manęs jau visai nebestebi-
na, kad Lietuvoje natūralus 
bendravimo etiketas - tai 
vos ne atgyvena. Sakyčiau, 
ir gana slidus reikalas. Štai 
žmogus, gal ir esąs labai 
išprusęs, staiga užkalbina 
tave ir tiesiai šviesiai rėžia, 
kad nekaip atrodai ir reikia 
kuo greičiau gydytis. Sakysite, 
perspėjo pačiu laiku. Gal. 
Tačiau tai labai grubi etiketo 
klaida, netinkamas bendravi-
mo gestas. Juk nepažįstamas 
žmogus gal turi tam tikrą 
priežastį, kodėl jis taip atro-
do, ir tiesmukas jo išvaizdos 
palietimas gali tą žmogų 
labai įskaudinti. O, rodos, juk 
buvo norėta „padėti“ žmogui. 

Tačiau ta „pagalba“ labai 
greitai gali virsti tik meškos 
paslauga. 

Grįžtant prie pagarbos 
religijai - stengiuosi visada 
taktiškai ir pagarbiai atrodyti 
kiekvienos religijos atstovams. 
Gyvenime teko bendrauti net 
su satanistais. Tikrai, nepa-
pjovė, nepaaukojo Liuciferiui, 
bet radome nemažai bendros 
kalbos, paliesdami filosofiją 
ir antropologinius dalykus. 
O juk kaip lengvai galėjome 
išsibadyti špygomis ir nueiti 
kas sau su pykčio porcija. 

Religija, skirtingai nuo 
politinės ideologijos, turi 
žmones vienyti, nes religija 
turi visiems bendrus daly-
kus - dievybė ir jos kultas, tai 
žmogaus siela, jos pasaulis ir 
kitas antgamtiškumas, dažnai 
išreiškiamas dar ir tam tikra 
simbolika bei apeiginiais ges-
tais. Nors einame skirtingais 
keliais, tačiau mes, tikintieji, 
visi ieškome tobulėjimo kelio 

ir mūsų buvimo prasmės. 
Tad konfliktuoti dėl religinių 

įsitikinimų yra mažiausiai 
naivu ir kvaila. O ginčytis, 
kuri ir kurio religija yra 
geresnė, - tai lyg sėdėti prie 
vaišių stalo ir, ragaujant val-
gius, ginčytis, ar silkė skaniau 
negu karpis. (Kito palyginimo 
nesuradau).

Pasauliui, kurį vis labiau 
užvaldo materija, dabar ypač 
reikia dvasios ir giluminio 
(vidinio) praregėjimo, atsi-
vertimo. Visa, kas mus supa, 
ir mes patys - tai gyvastis, 
turinti įvairias savo formas, 
sujungtas į vieną bendrystę, 
kurioje vieni elementai pa-
pildo kitus arba vieni kitiems 
padeda. O padėti - tai ne 
naikinti, kariauti, žeminti ar 
neapkęsti. Tai - kartu gyventi. 
Gyventi vieniems dėl kitų: 
skirtumuose ir kartu har-
monijoje. Toks yra žmogaus 
vienas iš pagrindinių būties 
uždavinių.

Miesto šventė prasidėjo žydų bendruomenės 
žūties metinių paminėjimu Liudmila PETRAKOVA

Liepos 22 dieną Anykščiuose, kaip Miesto šventės „Vasaros atogrąžos Anykščiuose“ pre-
liudija, buvo paminėtos vienos didžiausių XX amžiaus praradimų – 80-osios žydų ben-
druomenės žūties metinės. Šiai datai paminėti buvo surengti renginiai.

Pusvalandžio prisiminimų 
minėjimas buvo surengtas 
Anykščiuose, Janydžių geto 
vietoje. Į sambūrį atvyko Vil-
niaus choralinės sinagogos 
kantorius Šmuelis Jatomas, 
žydų bendruomenės pirminin-
kė Faina Kukliansky, dalyvavo 
Anykščių rajono savivaldybės 
meras Sigutis Obelevičius, 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė, tragišką žydų istori-
ją tyrinėjantis ir apie ją rašantis 
anykštėnas rašytojas Rimantas 
Vanagas. 

„Turbūt pirmą kartą toks didelis 
mūsų būrys yra čia nuo 1941-ųjų 
metų. Iki to laiko ši vieta buvo 
žydų bendruomenės vasarojimo 
vieta“ , – pradėdamas renginį 
kalbėjo Anykščių A. Baranausko 

ir A. Vienuolio - Žukausko me-
morialinio muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas. Jis priminė, 
kad šioje vietoje prieš 80 metų su 
žydais buvo žiauriai susidorota.  
Muziejaus direktorius kalbėjo, 
kad tikslaus nužudytų Anykščių 
žydų skaičiaus nebuvo galima 
nustatyti.  „Į šią vietą buvo atva-
ryta keli šimtai, o gal tūkstantis, to 
skaičiaus niekados nieks ir nepa-
sakys, jaunų ir senų žydų“, – sakė 
A. Verbickas. 

Tragišką žydų likimą paliu-
dijo kadaise čia, Janydžių geto 
vietoje, gyvenusios Onos Ba-
laišienės pasakojimo įrašas. 
Virpančiu balsu ji pasakojo 
išgyvenimus, kuriuos teko pa-
tirti žydų bendruomenei. „Ma-
tydavom savo sušaudytus kai-

mynus, miške gulinčius. Duok, 
Dieve, kad jūs niekada nematy-
tumėt, kas čia dėjosi“, – pasa-
kojo Ona. 

 Nors moteris gyveno šalia 
geto, ji kalbėjo, kad dešimtme-
čius nedrįso kelti čia kojos, taip 
buvo sukrėsta. 

Minėjime kalbėjo Anykščių 
muziejaus kuratorius Tautvy-
das Kontrimavičius. Jis pristatė  
A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio - Žukausko memorialinio 
muziejaus įgyvendintą meni-
nę-informacinę idėją, skirtą 
Anykščių žydų bendruomenės 
Holokausto 80-mečiui atmin-
ti – specialiais ženklais mieste 
paženklintas vietas. Šią vasarą 
Anykščiuose atsirado 7 mėly-
nos stotelės, primenančios žydų 

gyvenimo ir veiklos vietas, bei 
7 geltonos stotelės, liudijančios 
Anykščių žydų bendruomenės 
sunaikinimą 1941-ųjų vasarą. 

Minėjimas buvo pratęstas 
prie holokausto aukų kapų Liu-
diškių kalvos papėdėje.

Įžanginį žodį tarė Anykščių 
rajono savivaldybės meras Si-
gutis Obelevičius. Jis apgai-
lestavo dėl kraupios žydų ben-
druomenės tragedijos ir vylėsi, 
jog to daugiau mūsų istorijoje 
nepasikartos. „Šiandien esame 
čia pagerbti nekaltas aukas. 
Taip pat esame čia tam, kad 
istorija niekada daugiau nepa-
sikartotų, kad tokios baisybės 
mūsų neaplankytų ne tik čia, 
Anykščiuose, bet ir visame pa-
saulyje“, – kalbėjo meras. 

Žydų bendruomenės pirmi-
ninkė Faina Kukliansky džiau-
gėsi, kad anykštėnai yra nea-
bejingi šiai tragedijai. „Noriu 
padėkoti, kad jūs, jūsų miestas, 
niekieno neverčiamas, ne pagal 
kažkokias direktyvas, nuspren-
dėte pareikšti pagarbą savo 
buvusiems miestelėnams ir pri-
siminti juos. Jūsų pagarba yra 
labai gili, nes kituose miestuo-
se nemačiau paženklintų žydų 
gyvenimo vietų“,– sakė ji.

Minėjime dalyvavęs Vilniaus 
choralinės sinagogos kantorius 
Šmuelis Jatomas skaitė šir-
dį veriančią maldą. Sambūrio 
metu tai pat buvo perskaitytos 
holokausto aukų pavardės.

Žydų bendruomenės 80-ųjų 
žūties metinių renginių proga 

Anykščių kultūros centro re-
žisierius Jonas Buziliauskas 
pastatė spektaklį „Anykščių 
dantiraštis“. Spektaklis sukur-
tas pagal to paties pavadinimo 
Rimanto Vanago dokumentinę 
poemą. Jame vaidino Audronė 
Pajarskienė, Jovita Povilavi-
čienė, Tomas Pajuodis ir Do-
naldas Vaičiūnas. Dokumen-
tinėje poemoje – Anykščių 
žydų istorija. Negailestingai 
ryškūs, tikrais faktais ir var-
dais pagrįsti holokausto trage-
dijos epizodai. šis spektaklis 
kartu yra ir viltis morališkai 
apsivalyti, krikščioniškai at-
sisveikinti su šalia gyvenusia 
tauta. Spektaklio premjera 
vyko žydų kapinėse Kęstučio 
gatvėje. 

Žydų istorija besidomintis rašytojas Rimantas Vanagas, pagerbdamas žydų bendruomenės aukas, 
prie paminklo padėjo akmenį.

Minėjime maldą skaitė Vil-
niaus choralinės sinagogos 
kantorius Šmuelis Jatomas.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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Antanas Drilinga: nei minimalios, nei 
maksimalios cenzūros kūrybai nereikia

(Atkelta iš 1 psl.)
- Po 1990-ųjų nemaža dalis 

Lietuvos rašytojų bandė prisi-
taikyti prie naujų rinkos sąly-
gų, bandė rašyti komercinius 
kūrinius. Jūs nepakeitėte savo 
koncepcijos, toliau rašėte poe-
ziją ir solidžią prozą. Kodėl? 
Nusipiginti neleido orumas?

- Čia ne nusipiginimo pro-
blema: aš esu tas, kas esu, ir 
apsiversti aukštyn kojom man 
neįmanoma. Žmogus formuo-
jasi per visą savo gyvenimą, o 
kas bando tą gyvenimą padaryti 
išvirkščią, visada pralaimi. Tuo 
labiau kūryboj. Be to, man sve-
tima ta vadinamoji komercinė 
literatūra: detektyvų ar ko nors 
panašaus nė neskaitau. Antra, 
rimti rašytojai (tiesa, nežinau, 
ar aš rimtas) nė nebandė to da-
ryti, tiesiog atėjo nauji žmonės, 
rašantys tuos visus lėkštus daik-
tus, daugiausia neraštingi litera-
tai, atėjo ir nuėjo į nežinią, tik 
sugadinto popieriaus gaila. 

- Nuo Nepriklausomybės 
pradžios turėjo praeiti beveik 
dvidešimt metų, kol atsigavo 
solidesnių knygų leidyba. Ko-
dėl iki XXI amžiaus pradžios 
kūryboje (ar leidyboje) buvo 
tuštokas laikas?

- Suprantama kodėl: iš esmės 
pasikeitė visuomenės gyveni-
mas ir reikėjo laiko, kad būtų 
galima suvokti jo prasmę ir dės-
ningumus. Atsirado vakuumas, 
kurį ir užpildė visokia grafo-
maniška rašliava, apie kurią jau 
kalbėjau.

- Kaip pats jautėtės Ne-
priklausomybės pradžioje? 
Viena vertus, - smagu, esame 
laisvi, galime rašyti ir apskri-
tai daryti ką norime. Tačiau, 
kita vertus, poetai tautai de-
šimtajame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje tapo nebeįdo-
mūs. Visi skubėjo prisitaiky-
ti prie rinkos, kažką privati-
zuoti, uždirbti pinigus. Buvo 
skaudu?

- Matyt, jaučiausi neblogai, jei 
mano knygų leidyba nesustojo: 
po Atgimimo parašiau keturis 
romanus, trejetą dokumentikos 
knygų ir išleidau nemažai poe-
zijos rinkinių. Be to, atsipalai-
davo pačios kūrybos galimybės 
- neliko politinės kontrolės, ir 
tikrovę galėjai vaizduoti tokią, 
kokią suvoki. Na, o rašytojui 
užsidirbti pinigus, suprantama, 
tapo problema, bet ne ji svar-
biausia, jei turi ką rašyti ir nori 
ką pasakyti. Man asmeniškai 
materialiniai reikalai nebuvo 
pirmaeiliai - gyvenau ir gyvenu 
normaliai. 

 - Asmenybė ir kūrėjas. Bu-
vote geras Juozo Baltušio bi-
čiulis. Anykščių rajono taryba 
iš rašytojo 1990-aisiais atėmė 
rajono Garbės piliečio vardą. 
Vietinius politikus buvo ap-
ėmęs laikmečio padiktuotas 
azartas?

- Laikau tai dideliu nesusipra-
timu ir ligi šiol jaučiu apmaudą: 
politika pažeidė vertybių skalę 
(tai, be abejo, politikai visada 
buvo būdinga), supainiodama 

kūrybą su asmenybe ir juos 
supriešindama.  Baltušis buvo 
ir liks literatūroje stambiausia 
figūra, bet kaip politikas (nie-
kad jis ir nebuvo grynas poli-
tikas) padarė klaidą, išsakyda-
mas savo asmeninę nuomonę. 
Anykštėnai parodė nedidelį ir 
politinį, ir literatūrinį raštingu-
mą, rašytoją sumaldami į mil-
tus, t.y. nuvertindami rašytoją 
kartu su jo kūryba, bet tada, 
kaip sakoma, visos priemonės 
buvo tinkamos. Baltušis buvo 
visada už Lietuvą ir nėjo prieš 
jos Atgimimą, bet sudarė gali-
mybę euforijos sąlygomis iš-
pūsti politinį burbulą, ir tas jo 
impulsyvus veiksmas buvo jo 
kaltė. Tai įrodo ir neseniai iš-
leisti daugiatomiai jo dienoraš-
čiai, apie kuriuos vienas mano 
kolega pasakė: tokio kito anti-
tarybininko nesu sutikęs. Tik 
viskas sovietiniais laikais buvo 
po trafaretinėm formuluotėm. 

- Dabartinė knygų leidybos 
rinka. Leidyklos imasi spaus-
dinti tik tai, ką tikisi parduoti 
- meninė kūrinio vertė neturi 
reikšmės (arba sudaro nedi-
delę dedamąją). Komercija į 
vieną krūvą suplaka solidžius 
autorius (poezija ar mažoji 
proza, nepriklausomai nuo 
jos kokybės, vargu ar gali neš-
ti leidykloms pelną) ir grafo-
manus. Pastarieji spausdinasi 
už savus pinigus, dažnai už-
teršdami lentynas. Gal reikia 
bent minimalios cenzūros?

 - Ne, nei minimalios, nei 
maksimalios cenzūros nereikia, 
mes savo kailiu esame patyrę, ką 
ji reiškia. Grafomanai tegu sau 
rašo, jeigu jiems rašymas teikia 
pasitenkinimą, juk jų „kūryba“ 
vos paviešinta iš karto patenka 
ten, kur jai reikia patekti, jos 
niekas neskaito, todėl niekam ji 
ir nekenkia.

- Sklaidydamas Jūsų kny-
gas, neradau ryškiai ideolo-
gizuotos tarybinės poezijos. 
Nerandu ir dabartinėje kūry-
boje akivaizdžios meilės tėvy-
nei. Kaip pavyko ir pavyksta 
išvengti tiesmukumo?

- Netiesa, rašiau ideologizuo-
tus „opusus“, nes be jų anais 
laikais nebūtų pasirodžiusios 
knygos: vadinamieji „idėjiniai“ 
eilėraščiai buvo privalomi. Jei 
knygoje nieko nebūdavo pa-
sakyta apie „šviesią ateitį“ ar 
panašiai, knyga negalėjo išeiti 
- jos leidykla neišleisdavo. Mes 
tokius eilėraščius vadindavome 
„perkūnsargiais“, kurie šiek tiek 
užmigdydavo cenzorių budru-
mą. Greta jų galėdavo egzistuo-
ti normali švari poezija.

- 2015-aisiais Jums suteik-
tas Anykščių rajono Garbės 

piliečio vardas. Kiek jis Jums 
svarbus ir kiek įpareigojan-
tis?

- Garbės piliečio vardą priė-
miau kaip anykštėnų pagarbos 
ženklą ir nuoširdžiai juo džiau-
giuosi. Tai aukštas mano kūry-
bos įvertinimas, ir aš abejoju, ar 
tokio įvertinimo buvau nusipel-
nęs. O apie įpareigojimus sunku 
ką nors pasakyti, kai už kalvelės 
jau šmėžčioja skaičius 90.

- Kokias knygas mėgote 
skaityti vaikystėje? Ar bandė-
te vėl prie jų sugrįžti, jas pa-
skaityti? Koks jausmas apima 
jas vėl atsivertus – nusivyli-
mas dėl naivumo, džiaugsmas, 
liūdesys?..

- Vaikystė yra stebuklas kie-
kvieno žmogaus gyvenime. 
Mano gyvenime - taip pat. Pė-
dindavau į pradžios mokyklą 
gretimame kaime kelis kilo-
metrus, o ten laukdavo ne tik 
pamokos, bet ir kelių dešimčių 
knygų bibliotekėlė. Ir nelie-
piamas mokytojo skaičiau tas 
knygeles, kažkodėl daugiausia - 
eilėraščius, ir ligi šiol prisimenu 
Vytės Nemunėlio (taip vaikiškas 
knygas pasirašydavo Bernardas 
Brazdžionis) ketureilius:

Kas ten bėga?
Vyrai, vyrai.
Kas ten griūna?
Tai pipirai.

Vyrai bėgo,
Vyrai griuvo,
Tik pipirams
Bėda buvo.

Visą Nemunėlio knygutę 
„Vyrai ir pipirai“ išmokau at-
mintinai be jokių pastangų. Gal 
nuo to (ir kitų knygų) ir prasidė-
jo visa poetinė velniava? Beje, 
šio šimtmečio pradžioje dirbda-
mas leidėju, išleidau daugelį B. 
Brazdžionio vaikiškų knygelių, 
ko kiti leidėjai kažkodėl nedarė, 
nors tai yra mūsų vaikų literatū-
ros klasika.

- Ar vaikystėje mėgote kurti 
istorijas? Kuo norėjote būti 
užaugęs?

- Istorijų nekūriau, bet labai 
mėgau piešti. Pirmasis mano 
klasės progimnazijoje auklė-
tojas, buvęs kadaise Anykščių 
rajono vienas vadovų Kazys 
Zulonas išsaugojo keletą mano 
vaikiškų piešinių, kurie dabar 
yra Anykščių bibliotekos fon-
duose. O užaugęs labai norėjau 
tapti mokytoju, kuris man atro-
dė šventas žmogus. Nors bai-
giau du pedagoginius mokslus, 
mokytoju, deja, taip ir netapau. 

- Esate laikomas „Nemuno“, 
populiariausio ir bene kokybiš-
kiausio tarybinių laikų leidi-

nio, gimdytoju ir krikštatėviu. 
Kas lėmė šio leidinio sėkmę ir 
pripažinimą? Ar šiuolaikinia-
me gyvenime įmanoma pana-
šaus leidinio sėkmė?

- Taip, žurnalas tuo metu 
(1967-1972) pasiekė savo po-
puliarumo viršūnę (tiražas kilo 
ligi 75 000 egz., po to valdžios 
buvo pristabdytas, o man iš jo 
išėjus, pradėjo kristi savaime, 
kol po Atgimimo visai nuny-
ko). Manau, jo sėkmę sąlygojo 
gal dvi ar trys priežastys: žur-
nale buvo bandoma vengti ide-
ologinių stereotipų bei grubiai 
ideologizuotos kalbos ir siekti 
žmogiško paprasto kalbėjimo; 
antra, rašėme nesidangstydami 
ideologinėmis širmomis apie 
to laiko aktualijas, neapeidami 
aštrių kampų, apie skaudulius, 
kuriuos derėjo apeiti; trečia, 
žurnalo estetinis vaizdas buvo 
kuriamas talentingų menininkų, 
ir jo pavidalas (net nestandarti-
nis formatas) traukė skaitytojo 
akį, o ligi tol menkai žinomi 
fotomenininkų darbai žurnale 
surado tinkamą terpę. Dėl viso 
to man, kaip vadovui, teko daug 
kartų aiškintis valdžiai, kol galų 
gale kaip ideologiškai nepati-
kimas buvau pašalintas iš vy-
riausiojo redaktoriaus pareigų. 
Žurnalas tarsi priešinosi to meto 
sustabarėjusiam politikavimui, 
norėdamas įgyti, kaip tuo laiku 
suformuluota maištaujančioje 
Čekoslovakijoje, žmogišką vei-
dą. Be to, iš dalies mano paša-
linimą inspiravo ir R. Kalantos 
žūtis, laikyta ideologine diversi-
ja. Taigi, vis per tą politiką... 

- Kokį didžiausią nuotykį 
esate patyręs ar vis dar svajo-
jate patirti?

- Visada, atrodo, gyvenau 
normaliai, todėl kokių ypatin-
gų nuotykių lyg ir nepatyriau. 
Galbūt šiokiu tokiu nuotykiu 
galima būtų laikyti apsilanky-
mą Amerikoje (1965 m.), ge-
ležinės uždangos sąlygomis, 
suprantama, tai buvo didelė sė-
kmė, tuo labiau, kad neeiliniai 
įvykiai man buvo, sakysim, su-
sitikimas su aukščiausio rango 
diplomatais Valstybės departa-
mente ar su tuo metu žymiais 
Amerikos rašytojais. O gal šiek 
tiek panašu į nuotykį mano iš-
vyka su Lietuvos žvejais į Rytų 
Atlantą 1976 metais, vandeny-
ne praleisti pora mėnesių ar 
pasivaikščiojimai po Sacharą 
Mauritanijoje trumpam išli-
pus į krantą. Tarp kitko, iš jū-
ros parsivežiau vieną geresnių 
savo knygų „Jūrų romansai“. 
Panašių įvykių būta daug, bet 
juos laikyti nuotykiais vargu 
ar verta, tai tiesiog asmeninio 
gyvenimo aspektai.  

Antano Drilingos redaktoriavimo laikais žurnalas „Nemunas“ 
buvo pasiekęs 75 000 tiražą.
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Beveik turkiškas poilsis prie Rubikių

Vanduo šiltesnis už orą

Tik prasidėjusi ši vasara, ypač 
liepos mėnuo, pasižymėjo karš-
čio rekordais. Visą mėnesį dau-
gelį dienų temperatūra dienomis 
viršijo 30 laipsnių Celsijaus. Pir-
mas liepos dešimtadienis buvo 
karščiausias nuo 1961 – ųjų, o 
užpraeitą penktadienį Deltuvos 
meteorologijos stotyje registruo-
tas liepos 16 – osios absoliutus 
maksimalios oro temperatūros 
rekordas – 35, 3 laipsnio. Beje, 
Lietuvoje aukščiausia tempe-
ratūra – 37, 5 laipsnio – regis-
truota 1994 metais liepos 30 d. 
Zarasuose. (Žemėje aukščiausia 
temperatūra 57,8 laipsnio užfik-
suota Libijoje beveik prieš šimtą 
metų.). Paviršinis vanduo Rubi-
kių ežere įšilo iki 30 laipsnių, tad 
šią savaitę, orui atvėsus, vanduo 
tapo šiltesnis už orą. Trečiadie-
nio vidurdienį paplūdimyje prie 
„Žuvienės pašiūrės“ oro tempe-
ratūra buvo 22 laipsniai, o van-
dens - 27,4 laipsnio.

Maudosi šimtai, tačiau 
gelbėtojų nėra

Taip ilgai trunkančių karščių 
nepamena net seniausi anykštė-
nai. Pasak Anykščių hidromete-
orologijos posto stebėtojo Petro 
Buterlevičiaus, aukščiausia tem-
peratūra Anykščiuose – 35 laips-
niai karščio – šiemet registruota 
liepos 13 – ąją. Vanduo buvo įši-
lęs iki 26 laipsnių. Prie didžiau-
sio rajone vandens telkinio, 
Rubikių ežero, praėjusią savaitę 
buvo fiksuojama 32 -33 laipsnių 
temperatūra, o vanduo liepos 15 
– ąją perkopė 30 laipsnių. Pliaže 
prie kavinės „Žuvienės pašiūrė“ 
po pietų buvo parašyta, kad oro 
temperatūra 33 laipsniai, o van-
dens - 30,5 laipsnio... 

Teritorijoje prie kavinės „Žu-
vienės pašiūrė“ gyvenimas ver-
da nuo ankstyvo ryto iki sau-
lėlydžio. Nors taisyklėse čia 
besilankantiems parašyta, kad 
būti pliaže galima tik kavinės 
darbo valandomis, tačiau šios 
taisyklės laikosi ne visi. „Dau-
guma, o pasitaiko savaitgalio 
dienų, kai pliaže ir kavinės te-

ritorijoje apsilanko beveik tūks-
tantis žmonių, galvoja, kad ši te-
ritorija ir joje esantis pliažas yra 
valstybės ar Regioninio parko, 
tačiau tai privati valda, - šypso-
si jos savininkas V. Jakovlevas. 
- Gal reikės tai didelėm raidėm 
parašyti, kad visi pastebėtų...“ - 
šmaikštauja V. Jakovlevas. Pasak 
jo, ši vasara muša visus karščio 
rekordus. Vandens temperatūra 
praėjusį ketvirtadienį perkopė 
30 laipsnių. Man nenorint tuo 
patikėti, V. Jakovlevas paaiš-
kina, kad vandens temperatūra 
matuojama 30 - 40 cm gylyje ir 
paviršiuje jis tiek įšyla, nes nėra 
vėjuotų dienų. Beje, Šventosios 
upėje, kuri teka per miškus ir dar 
šaltinius susirenka, vanduo vos 
3 laipsniais vėsesnis. 

Pliaže net ir darbo dienomis 
žmonių kaip Palangoje. Tačiau 
išsitenka visi, nes vieni atva-
žiuoja tik nusimaudyti, o kai 
kurie praleidžia pusdienį ir il-
giau. Daugiausia atostogaujan-
tys anykštėnai, bet nemažai ir 
atvykėlių iš Panevėžio, Vilniaus 
ar atostogas leidžiančių iš užsie-
nio sugrįžusių lietuvaičių. Kal-
binti džiaugiasi tokia vasara ir 
galimybe kavinėje ar net pliaže 
atsigaivinti gaiviaisiais gėri-
mais, ledais, papietauti, paplau-
kioti valtimi, vandens dviračiu, 
irklente ar net kateriu. „Vos ne 
kaip Turkijoje“, - džiaugėsi pa-
nevėžietė Lina.

Paklaustas, kiek žmonių šiuo 
metu dirba jo valdose, V. Jakov-
levas sakė, kad dvi dešimtys. 
Nors kavinėje prekiaujama ir 
alkoholiniais gėrimais, pasak jo, 
policiją kviesti teko kartą prieš 
trejus metus. „Poilsiautojai dabar 
supratingi, susitvarkome patys. 
Nors nėra gelbėtojų, tačiau skęs-

tančių nepasitaiko. Kas vyksta, 
mūsų darbuotojai sužiūri, konf-
liktinės situacijos labai retos“, 
- sakė V. Jakovlevas. Jo nuomo-
ne, problemų lyg ir nėra, gal tik 
tas dulkantis žvyrkeliukas, kurio 
asfaltuoti nėra galimybės, ir sa-
vaitgaliais vietų automobiliams 
parkuoti stoka, nes mašinų eilė 
nutįsta iki gyvenvietės „Tačiau 
anokia čia  problema kokius tris 
šimtus metrų nuo automobilio 
ateiti iki ežero, juk tiek ateina ir 
pareina atgal šeštadieniais siau-
ruku per šimtą atvažiavusių po-
ilsiautojų“, - sakė V. Jakovlevas. 
Beje, kelyje Rubikių link eismas 
labai intensyvus. Pasak vairuo-
tojų, asfaltuotoje kelio dalyje 
prasilenkti sunku, o kelkraštyje 
aštrūs asfalto kraštai ir duobės, 
dėl to ant kelininkų jau seniai 
pyksta ir vietiniai gyventojai.

Liepos pabaigoje vanduo
tapo netinkamas maudytis

Kriokšlio poilsiavietėje, ku-
rią dauguma anykštėnų vadi-
na Palanga, irgi poilsiautojų ir 
besimaudančiųjų antplūdis. Ši 
regioninio parko poilsiavietė 
tvarkinga, medžių paunksmėje 
savaitgaliais išdygsta ir iš toliau 
atvykusių, daugiausia panevė-
žiečių, palapinių. Čia skirtingai 
nei prie „Žuvienės pašiūrės“ 
galima atsivežti ir savo gėrimų 
bei užkandžių, kuo naudojasi 
šeimos su vaikais. Tai vieninte-
lis Rubikių ežero pliažas, kurio 
vanduo imamas tyrimams. Ta-
čiau Anykščių rajono savival-

Kai karšta ir nėra vėjo – geriausia atgaiva pasiirstyti irklente.

Saulę palydint...               Autoriaus nuotr. 
Naujiena. Neseniai duris atvėrusi „Palaima“ tikra palaima ieš-
kantiems kokybiško poilsio ir romantikos.

dybės administracija, atsižvelg-
dama į 2021 m. liepos 19 d. 
Nacionalinės visuomenės svei-
katos priežiūros laboratorijos 
parengtų Anykščių rajono mau-
dyklų vandens tyrimų protoko-
lų duomenis, informuoja, kad 
Rubikių ežero Kriokšlio mau-
dyklose maudytis nerekomen-
duojama, nes šios maudyklos 
vanduo neatitinka HN 92:2018 
„Paplūdimiai ir jų maudyklų 
vandens kokybė“ nustatytų mi-
krobiologinių parametrų reikš-
mių (viršytas žarninių entero-
kokų (Intestinal Enterococci) 
kolonijas sudarančių vienetų 
skaičius 100 ml).

„Palaima“ - 
poilsiui be vaikų

Važiuojant iš Kriokšlio poil-
siavietės asfaltuotu keliu (da-
bar Rubikių ežerą galima ap-
važiuoti asfaltuotu keliu) prieš 
Mačionis pastebiu ženklą, 
nurodantį maitinimo įstaigą, 
viešbutį „Palaima“. Neatsispi-
riu pagundai užsukti. Keliukas 
baigiasi prie išvaizdaus pasta-
to. Ramybė, jokio triukšmo, 
pakalnėje boluojantis ežeras ir 
vos keletas besimaudančiųjų. 
Pasitinka padavėja, maloniai 
kviečia kavos ar atsigaivinti 
šaltais gėrimais, siūlo meniu. 
Milena Jurkėnaitė sako, kad 
šių namų šeimininkai šveicarai 

šiuo metu savo tėvynėje, ir pa-
rodo skoningai, šiuolaikiškai 
įrengtą viešbutį, svetainę, siū-
lo apsilankyti šioje ramybės ir 
gamtos oazėje. Vieta prie eže-
ro išskirtinė, pasak padavėjos, 
siūlanti unikalias šveicariško 
Alpių stiliaus atostogas, tačiau 
dėl ramybės - be mažų vaikų.

„Ajerynę“ atšviežins nauji
 šeimininkai

Buvusio vicemero, Anykščių 
rajono tarybos nario Donato 
Krikštaponio kaimo turizmo 
sodyba „Ajerynė“ Mačionių 
kaime turi naują šeimininką. 
Garbaus amžiaus ne pagal me-
tus gyvybingas D. Krikštapo-
nis nutarė daugiau laiko skirti 
sau ir parduoti savo daugybę 
metų puoselėtą Rubikių ežero 
pakrantės gabaliuką, kuriame 
11 statinių ir kuris daug metų 
garsėjo profesionalios muzi-
kos vasaros festivaliais. 

Paklaustas, ar negaila atsi-
sveikinti su „Ajeryne“, kurią 
dar puošia ir dešimtys meniškų 
medžio skulptūrų, D. Krikš-
taponis šypteli: „Perleidžiu 
į geras rankas. Nupirko man 
gerai pažįstamas verslininkas 
iš Panevėžio, kilęs iš gretimo 
Velikūnų kaimo, kuriame puo-
selėja savo tėvų sodybą, tad 
„Ajerynė“ tikrai gerose ranko-
se“, - sakė D. Krikštaponis.

Buvusią vicemero Donato Krikštaponio pakrantę atšviežins jos naujasis šeimininkas, iš gretimo 
kaimo kilęs verslininkas Jonas Bražionis.
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Spalvoti floristiniai kilimai papuošė
 Vyskupo skverą Ieva KARPAVIČIūTĖ

Liepos 23 dieną, penktadienį, dar prieš devintą valandą 
ryto į Vyskupo skverą susirinkę Tarptautinio floristinių ki-
limų konkurso dalyviai kibo į darbus - skvere vienas po kito 
ėmė „dygti“ spalvingos kilimų kompozicijos. 

Margus floristinius kilimus 
pina kolektyvai iš įvairių Lie-
tuvos kraštų: Panevėžio r., 
Ignalinos r., Telšių r. bei kitų 
Lietuvos vietovių.

Anykščių kraštui atstovau-
ja Ažuožerių moterų klubas, 
AKC Troškūnų teatro studija 
„Mes“ (jaunimo grupė), Troš-
kūnų bendruomenė, Katlėrių 
bendruomenė, Anykščių soci-
alinės globos namai, Viešintų 
bendruomenė, Debeikių mote-
rų veiklos centras bei N. Elmi-
ninkų kaimo bendruomenė.

Kilimą pina ir Lietuvos soci-
aldemokratų partija. 

Jau gilias tradicijas Anykš-
čiuose turintis floristinių kilimų 
konkursas pirmą kartą vyko dar 
2008 metais ir nuo tada kilimai 
anykštėnus ir miesto svečius 
džiugina kiekvienais metais. 

Lyginant su ankstesniais 
metais, kuomet konkursas su-
laukdavo bent 20 dalyvaujan-
čių kolektyvų, šiemet kilimų 
pynėjų skaičius kone perpus 
mažesnis - 13.

Nors šiemet konkursas netu-

rės nė vieno dalyvio, atvykusio 
iš kitos šalies, renginys tarp-
tautinį statusą išlaikė. Kadangi 
šiais metais konkursui sutapus 
su Šv. Jokūbo metams pami-
nėti organizuojamu „Pasaulio 
gėlių pynimu“, Anykščiai pir-
mą kartą jungiasi prie kitų 26 
pasaulio šalių šiai progai pa-
minėti.

Konkursą organizuojanti N. 
Elmininkų kaimo bendruomenė 
pina specialiai Šv. Jokūbo ke-
liui skirtą floristinį kilimą. Jame 
įkomponuota ne tik Anykščių 
bei Santiago De Compostela 
miestų vardai, tačiau taip pat 
ir atstumas, jungiantis šiuos 
miestus. Žinoma, kadangi šį 
kilimą pina patys šventės orga-
nizatoriai - konkurse jie neda-
lyvaus. 

Geriausius kilimus įvertins 
komisija, kurią šiais metais su-
daro Vilniaus Universiteto bo-
tanikos sodo Vingio skyriaus 
vadovė dr. Regina Juodkaitė, 
floristikos salono „Studio Flo-
res“ įkūrėja Kristina Rimienė, 
UAB „Gėlių lanka“ floristė Eu-

genija Sudeikienė bei  dailinin-
kas tapytojas, buvęs Vilniaus 
dailės akademijos rektorius 
Arvydas Šaltenis. Komisijos 

pirmininkas - Anykščių rajono 
savivaldybės meras, gamtinin-
kas Sigutis Obelevičius.

Gražiausi floristiniai kilimai 

bus paskelbti ir jų kūrėjai ap-
dovanoti šiandien, šeštadienį, 
13 valandą prie Anykščių kul-
tūros centro. 

Anykščių socialinės globos namų nupintas kilimas. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro sukurtas kilimas šalia skulptoriaus 
Arūno Sakalausko ir architekto Ričardo Krištapavičiaus paminklo vyskupui Antanui Baranauskui.

Anykščių rajono Katlėrių bendruomenės floristinis kilimas. 

Anykščių kultūros centro Troškūnų teatro studijos „Mes“ (jaunimo grupės) ir Troškūnų bendruo-
menės nupintas kilimas.

Ažuožerių moterų klubo sukurtas kilimas.           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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pirmadienis 2021 07 26

sekmadienis 2021 07 25

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedi-
cija. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Nuo milžinų iki nykš-
tukų.
10:00 Gustavo enciklope-
dija.
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.
11:20 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:45 Pasaulio dokumen-
tika.
13:30 Meru. Dok. filmas. 
15:00 Kryžių kalno atlaidai. 
Šv. Mišių tiesioginė trans-
liacija.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija. N-7.
21:50 Mirti nėra lengva. 
N-7.
23:20 Paskutinė sutuoktinių 
pora Amerikoje. (kart.)N-14. 
01:00 Parvežk mane šiąnakt 
namo. (kart.)N-14. 

06:30 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai.
07:00 Bunikula.
07:30 Neramūs ir triukš-

mingi.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodi-
jos.
09:30 Ogis ir tarakonai”.
10:00 Bajala. Magiški nuo-
tykiai.
11:45 Gyvūnas. N-7.
13:30 Zūlanderis. N-7.
15:15 Trumano šou. N-7.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Transformeriai. 
Tamsioji Mėnulio pusė. N-7.
22:30 Tikslas - vestuvės! 
N-14.
00:15 Mirties angelas. N-14.
01:55 Persėdimas (kart.). 
N-14.

04:30 TIESIOGIAI Tokijo 
olimpinės žaidynės.
12:20 Kenoloto.
12:22 TIESIOGIAI Tokijo 
olimpinės žaidynės.
17:10 Kobra 11. (kart.) N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11. (kart.) N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Maksas Stilas. N-7.
21:20 Atvykimas. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Atvykimas. N-14.
23:50 Ričardas Liūtaširdis. 
Maištas. N-14.
01:55 Gabalėlis dangaus. 
(kart.) N-7. 

07:00 Pričiupom!
07:30 Lietuvos galiūnų čem-

pionato II etapas. (kart.).
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato III etapas. Kražiai.
10:05 Kova už būvį.
11:15 Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu. N-7.
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:35 Ekstrasensai tiria. 
N-7.
15:50 Gordono Ramzio vir-
tuvės košmarai.
17:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7.
18:10 Nusikaltimų tyrėjai. 
N-7.
19:30 Mirtinas ginklas. N-7.
20:30 Paskutinis laivas. 
N-7. 
22:30 Legendų biuras. 
N-14.
23:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII. N-14.
00:45 Vieša paslaptis 
(kart.). N-14.
02:55 Kaubojai ir ateiviai 
(kart.). N-14.

06:20 Praeities kartų liudy-
tojai. 
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7.
09:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7.
11:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12:00 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Moteris. N-7. 

17:45 Šeimyninės melodra-
mos.
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Velnio tiltas. N-14.
23:05 Tyla. S.
02:10 Aš esu Leonardo 
(kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Šoka Lietuva.
07:45 Krikščionio žodis.
08:00 Kelias.
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.
09:00 Širdyje lietuvis.
10:00 Po laukinę gamtą.
10:30 Į žvaigždes.
11:00 Stop juosta.
11:30 7 Kauno dienos.
12:00 Mokslo sriuba.
12:30 Baladė apie 
Daumantą. 
13:30 Ištikimybės žiedas. 
(kart.) N-7. 
14:30 Slaptas augintinių 
gyvenimas. (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga.
17:30 Kultūringai su 
Nomeda.
18:30 Stambiu planu.
19:30 Knygų savaitė.
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21:00 Šimkus skambina S. 
Rachmaninovą.  
22:35 Žemaitė. Marti. 
(kart.).
00:30 Mirti nėra lengva. 

N-7. (kart.).
02:00 Baladė apie 
Daumantą. (kart.).

06:00 TIESIOGIAI Tokijo 
olimpinės žaidynės.
17:00 Sandėlių karai. N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės. 
N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Vienas. N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas. Orai.
22:00 Bermudų trikampis 3. 
N-14.
23:45 NBA Action. 
00:20 Brangus krovinys. 
(kart.) N-14.

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu. 
N-7.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.
10.30 Lietuvos gelmių isto-
rijos.
11.00 Vyrų šešėlyje. 
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pėdsakas. N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 24/7.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laisvės TV valanda. 
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Lietuvos miestai.

21.30 24/7. 
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Pėdsakas. N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją
07:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene
07:30 Geltonas karutis
08:00 Kablys
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Orijaus kelionės.
10:00 Alfas vienas namuo-
se.
11:00 Keturios sienos.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. 
Mišių transliacija.
13:15 Išlikę.
13:45 Sveikatos receptas.  
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
15:30 Geltonas karutis.
16:00 nežVAIRUOK.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai.
20:45 Mano pramogos 
veidai.
21:30 Pokalbiai prie jūros.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 nežVAIRUOK.
00:30 Išlikę.
01.00 Ugnikalnių takais.
01:30 Ugnikalnių takais.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka. N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė. (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Babilonas Berlynas. 
N-14. 
23:05 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14.
23:50 Įstatymas ir tvarka. 
(kart.). N-7. 
00:30 Išpažinimai. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva. 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7.
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Širdele mano. N-7.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė. 

(kart.). N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Stebuklas. N-7.
20:30 Turtuolė varguolė. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Amerikos gangsteris. 
N-14.
01:35 Tikslas - vestuvės! 
(kart.). N-14.

04:30 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Jeloustounas. N-7.
20:30 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Kietasis būrys. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kietasis būrys. N-14.
00:15 Bulis. N-14.
01:15 Havajai 5.0. N-7.
02:10 Rouzvudas. N-7.

06:15 CSI. Majamis (kart.). 
N-7.
07:15 Mano virtuvė geriausia. 
(kart.)
08:30 Šuo (kart.). N-7.
09:40 Pėdsakas (kart.). N-7.
10:35 Iškvietimas (kart.). N-7.
11:35 Mentalistas (kart.). N-7.
12:35 CSI. Majamis. N-7.
13:35 Mano virtuvė geriausia.

14:55 Šuo. N-7.
16:00 Pėdsakas. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7.
18:30 Iškvietimas. N-7. 
19:30 FTB. N-7.
20:30 Pričiupom!
21:00 Tamsos riteris. N-7.
00:05 Mirtinas ginklas. N-7.
01:05 Legendų biuras (kart.). 
N-14.

06:00 Daktaras Ozas. N-7.
07:00 Žingsnis iki dangaus 
(kart.). N-7. 
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai. N-7.
13:30 Stebuklas (kart.). N-7.
14:30 Kandisė Renuar (kart.). 
N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7. 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Geriausia draugė. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7. 
01:55 Prancūziška žmogžudys-
tė. Velnio tiltas (kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. (kart.).
07:00 Artūras ir minimukai. 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.
08:40 Po laukinę gamtą. 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:30 Krikščionio žodis. (kart.).
12:45 Klausimėlis. (kart.).
13:00 Kultūros diena. (kart.).
13:55 Muzikos talentų lyga. 
(kart.).
15:25 Ką veikti?!
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gamina vaikai.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.). 
N-7.
18:05 Ten, kur namai. N-7. 
19:00 Išpažinimai. (kart.).
19:30 Hitchcocko šešėlyje.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu 
į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:30 Borisas Dauguvietis. 
Žaldokynė. 
23:30 Pasivaikščiojimai. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Mano daina. (kart.).
02:00 LRT OPUS ore. (kart.).

06:00 TIESIOGIAI Tokijo olim-
pinės žaidynės.
16:55 Univeras. N-7.
18:00 Gerasis daktaras. N-7.
19:00 Moderni šeima. N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti. N-7.

21:00 Taksi 5. N-14.
23:10 Pagieža 3. S.
00:55 Majų baikerių klubas.
02:10 Meilė – tai... N-7.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
06.00 Bušido ringas. N-7.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
08.00 Senjorų avilys. 
08.30 Inovacijų DNR. 
09.00 24/7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Brangioji, aš perskam-
binsiu. N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Brangioji, aš perskam-
binsiu. N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.

00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Lietuviškos atostogos.  
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene 
08:00 Yugo broliai.
08:30 Geltonas karutis.
09:00 Delfi rytas.. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Pokalbiai prie jūros.
11:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją 
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Optibet Summer 
League.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:15 Delfi diena. Dienos 
tema..
15:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Optibet Summer 
League.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Kasdienybės herojai.  
22:15 Mano pramogos veidai.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
00:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka. N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7.
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Istorijos perimetrai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas. N-14.
22:55 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:40 Įstatymas ir tvarka. 
(kart.).
00:30 Euromaxx. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).

06:30 Balta - meilės spalva. 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7.
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Širdele mano. N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė. 
(kart.). N-7.

14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Stebuklas. N-7.
20:30 Turtuolė varguolė. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Pragaras rojuje. N-7.
00:40 Strėlė. N-7.
01:40 Baudėjas. Karo zona. 
(kart.). N-14.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Jeloustounas. N-7.
20:30 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Saugus prieglobstis. 
N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Saugus prieglobstis. 
N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Saugus prieglobstis. 
N-7.
00:30 Bulis. N-14.
01:30 Havajai 5.0. N-7.
02:30  Rouzvudas. N-7.

06:25 Mano virtuvė geriausia. 
(kart.)
08:30 Šuo (kart.). N-7.
09:40 Pėdsakas (kart.). N-7.
10:35 Iškvietimas (kart.). N-7.
11:35 Mentalistas (kart.). N-7.
12:30 CSI. Majamis. N-7.

13:25 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo. N-7.
16:00 Pėdsakas. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7.
18:30 Iškvietimas. N-7.
19:30 FTB. Ieškomiausi. N-7.
20:30 Pričiupom!”
21:00 Kartą Meksikoje. N-14.
23:05 Akivaizdus ir tikras pavo-
jus (kart.). N-14.
01:55 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai. N-7.

06:20 Daktaras Ozas. N-7.
07:20 Šeimyninės melodramos 
(kart.).
08:20 Dvi širdys. N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.). 
N-7.
13:35 Stebuklas (kart.). N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Į šiaurę per šiaurės 
vakarus. Deimantų krovinys. 
N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7.
01:55 Į šiaurę per šiaurės va-
karus. Estonia (kart.). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ aki-

mirkos.
07:00 Artūras ir minimukai. 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
08:40 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Kultūrų kryžkelė. (kart.).
12:30 Kelias į namus. (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis. (kart.).
14:00 Čia – kinas. (kart.).
14:30 Veranda. (kart.).
15:00 Dešimtasis dešimtmetis. 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.). 
N-7. 
18:05 Ten, kur namai. N-7.
19:00 Anykščių kraštas. (kart.).
19:30 Dešimtasis dešimtmetis.
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu 
į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:30 Whitney: „Ar galiu būti 
savimi?“
23:15 Klausimėlis. (kart.).
23:30 Išsaugota istorija. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Džiazo muzikos vakaras. 

06:00 TIESIOGIAI Tokijo olim-
pinės žaidynės.
16:55 Univeras. N-7.
18:00 Gerasis daktaras. N-7.
19:00 Moderni šeima. N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti. N-7.
21:00 Viską prisiminti. N-14.
23:20 Skubi pagalba. N-14.
01:10 Majų baikerių klubas.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Pėdsakas. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai. 
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Brangioji, aš perskam-
binsiu. N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.

23.00 Brangioji, aš perskam-
binsiu. N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:00 Alfas live. 
08:00 Yugo broliai.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Optibet Summer 
League.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos 
tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Optibet Summer 
League.
20:00 nežVAIRUOK.
20:30 Pokalbiai prie jūros.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
23:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija. Kuliai.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka. N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Daiktų istorijos. (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Nacionalinė ekspedicija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas. N-14. 
22:55 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:40 Įstatymas ir tvarka. 
(kart.). N-7. 
00:20 Kelionių atvirukai.
00:35 Šventadienio mintys. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).

06:30 Balta - meilės spalva. 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7.
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Širdele mano. N-7.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė. 

(kart.). N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Stebuklas. N-7.
20:30 Turtuolė varguolė. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Baudėjas. Karo zona. 
N-14.
00:30 Strėlė. N-7.
01:30 Amerikos gangsteris. 
(kart). N-14.

04:30 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Jeloustounas. N-7.
20:30 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Broliai Sistersai. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Broliai Sistersai. N-14.
00:25 Bulis. N-14.
01:25 Havajai 5.0. N-7.
02:25 Rouzvudas. N-7.
03:25 Tarp mūsų mergaičių. 
N-7.
04:40 Ekstrasensų mūšis. N-7.

06:15 CSI. Majamis (kart.). 
N-7.
07:15 Mano virtuvė geriausia.
08:30 Šuo (kart.). N-7.
09:40 Pėdsakas (kart.). N-7.
10:40 Iškvietimas (kart.). N-7.

11:40 Mentalistas (kart.). N-7.
12:40 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo. N-7.
16:00 Pėdsakas. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7.
18:30 Iškvietimas. N-7.
19:30 FTB. N-7.
20:30 Pričiupom!” 
21:00 Akivaizdus ir tikras pavo-
jus. N-14.
23:50 Tamsos riteris (kart.). 
N-7.
02:45 FTB (kart.). N-7.

06:00 Daktaras Ozas. N-7.
07:00 Žingsnis iki dangaus 
(kart.). N-7. 
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.). 
N-7.
13:35 Stebuklas (kart.). N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7. 
21:00 Į šiaurę per šiaurės va-
karus. Estonia. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7. 
01:55 Geriausia draugė (kart.). 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bliuzo vakaras. (kart.).
07:05 Artūras ir minimukai. 
(kart.).

07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.).
07:35 44 katės. 
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
08:45 Lietuvos mokslininkai. 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Kultūrų kryžkelė. (kart.).
12:30 Kelias. (kart.).
13:00 Legendos. (kart.).
13:50 Prisiminkime.
14:00 7 Kauno dienos. (kart.).
14:30 Mokslo sriuba. (kart.).
14:55 Hitchcocko šešėlyje. 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.). 
N-7. 
18:05 Ten, kur namai. N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima 
švariau. (kart.).
19:30 Dešimtasis dešimtmetis.
20:15 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu 
į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:30 Bloga mergaitė. 
22:25 Vartotojų kontrolė.
23:20 Istorijos detektyvai.
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.
00:45 Džiazo muzikos vakaras.

06:00 TIESIOGIAI Tokijo olim-

pinės žaidynės.
16:55 Univeras. N-7.
18:00 Gerasis daktaras. N-7.
19:00 Moderni šeima. N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti. N-7.
21:00 Geležinkelio tigrai. N-14.
23:40 Skubi pagalba. N-14.
01:30 Majų baikerių klubas.
02:50 Meilė – tai... N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Pėdsakas. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai. 
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Brangioji, aš perskam-
binsiu. N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Brangioji, aš perskam-
binsiu. N-7.

23.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
02.20 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 GARSIAI!
07:00 Alfas vienas namuose. 
08:00 Yugo broliai.
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Optibet Summer 
League.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos 
tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Optibet Summer 
League.
20:00 GARSIAI!
20:30 Lietuviškos atostogos.  
21:00 Yugo broliai.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka. N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Istorijos perimetrai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Medininkų įvykių 30-me-
čiui. Postas aušroje. N-7.
22:30 Rožės vardas. N-14. 
23:20 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14.
24:00 Įstatymas ir tvarka. 
(kart.).
00:45 Veranda. (kart.).

06:30 Balta - meilės spalva. 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Širdele mano. N-7.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė. 
(kart.). N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Stebuklas. N-7.
20:30 Turtuolė varguolė. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo. N-14.
00:50 Strėlė. N-7.
01:50 Pragaras rojuje. (kart.). 
N-7.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Jeloustounas. N-7.
20:30 Meilė be sienų. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas. Orai.
22:00 Alpinistas. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Alpinistas. N-14.
00:10 Bulis. N-14.

06:00 CSI. Majamis (kart.). 
N-7.
07:00 Mano virtuvė geriausia. 
(kart.)
08:30 Šuo (kart.). N-7.
09:40 Pėdsakas (kart.). N-7.
10:35 Iškvietimas. N-7.
11:35 Mentalistas (kart.). N-7.
12:30 CSI. Majamis. N-7.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo. N-7.
16:00 Pėdsakas. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7.

18:30 Iškvietimas. N-7.
19:30 FTB. Ieškomiausi. N-7.
20:30 Pričiupom!
21:00 Gelbėjimo misija. N-14.
22:45 Kartą Meksikoje (kart.). 
N-14.
00:50 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai. N-7.
01:45 FTB. Ieškomiausi (kart.). 
N-7.

06:20 Daktaras Ozas. N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(kart.).
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.). 
N-7.
13:35 Stebuklas. (kart.). N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Aleksas Hugo. Paklydęs 
žmogus. N-14.
23:05 Svajoklė.
00:05 Našlaitės. N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.).
07:00 Artūras ir minimukai. 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.).
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.

08:40 Gamina vaikai. (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Kultūrų kryžkelė. (kart.).
12:30 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
14:00 Mūsų miesteliai. (kart.).
15:00 Dešimtasis dešimtmetis. 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.). 
N-7. 
18:05 Ten, kur namai. N-7. 
19:00 Veranda. (kart.).
19:30 Žemė žvelgiant iš kos-
moso.
20:20 Dizaino dokumentika.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu 
į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
21:30 Baigiamieji egzaminai. 
N-14.
23:35 Euromaxx.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Džiazo muzikos vakaras.

06:00 TIESIOGIAI Tokijo olim-
pinės žaidynės.
16:55 Univeras. N-7.
18:00 Gerasis daktaras. N-7.
19:00 Moderni šeima. N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti. N-7.

21:00 Galingieji reindžeriai. 
N-7.
23:30 Skubi pagalba. N-14.
01:25 Majų baikerių klubas.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato. 
07.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Pėdsakas. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Brangioji, aš perskam-
binsiu. N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
19.30 Skonio reikalas. 
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Brangioji, aš perskam-
binsiu. N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

06:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija. Kuliai.
06:30 Išlikę.
07:00 nežVAIRUOK.
07:30 Lietuviškos atostogos.  
08:00 Yugo broliai.
08:30 Orijaus kelionės.  
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
10:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija. Kuliai.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas.. Dienos nau-
jienų apžvalga.  
13:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija. Kuliai.
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Verslo po-
žiūris
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena.. Pokalbis su 
D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Šiandien kimba. 
21:00 Yugo broliai.
21:30 Spausk gazą.
22:00 Automobilis už 0 eur.
23:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija. Kartena.
23:30 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi .
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka. 
N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas. 
22:05 Greiti ir įsiutę 2. N-14.
23:50 Nepalūžęs. N-14. 
02:05 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).

06:30 Balta - meilės spalva. 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7.
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Širdele mano. N-7.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė. 
(kart.). N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Stebuklas. N-7.

20:30 Turtuolė varguolė. N-7.
21:30 2012. N-7.
00:35 Misionierius. N-14.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Žuvytė Dorė. N-7.
21:20 Geležinis žmogus. N-7.
22:10 Jėga ir Kenoloto.
22:13 Geležinis žmogus. N-7.
23:55 Zombių žemė. N-14.
01:40 Saugus prieglobstis. 
(kart.). N-7. 

06:20 CSI. Majamis (kart.). 
N-7.
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(kart.)
08:30 Šuo (kart). N-7.
09:40 Pėdsakas (kart.). N-7.
10:35 Iškvietimas (kart.). N-7.
11:35 Mentalistas (kart.) . 
N-7.
12:30 CSI. Majamis.N-7.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo. N-7.
16:00 Pėdsakas. N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7.
18:30 Iškvietimas. N-7.
19:30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7.
21:30 Skolos kaina. N-14.
23:35 Gelbėjimo misija 
(kart.). N-14.
01:25 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai. N-7. 

06:20 Daktaras Ozas. N-7. 
07:20 Šeimyninės melodra-
mos. (kart.).
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (kart.). 
N-7.
13:35 Stebuklas (kart.). N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Žmogžudystės 
Marnove. N-14.
22:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir nepažįstamoji. 
N-14. 
00:50 Aleksas Hugo. 
Paklydęs žmogus (kart.). 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vaka-
ras. (kart.).
07:05 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės. 
(kart.).
07:30 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.).
07:40 44 katės.
07:55 Knygų savaitė. (kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima 
švariau. (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).

12:00 Kultūrų kryžkelė. 
(kart.).
12:30 Stop juosta. (kart.).
13:00 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Išsaugota istorija. 
(kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai. 
(kart.).
15:00 Žemė žvelgiant iš kos-
moso. (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.). 
N-7. 
18:05 Ten, kur namai. N-7.
19:00 Stop juosta. (kart.).
19:30 Kultūros diena.
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).
21:00 Amarkordas. N-14.
23:05 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“.
00:35 DW naujienos rusų 
kalba.
00:50 Dabar pasaulyje.

06:00 TIESIOGIAI Tokijo 
olimpinės žaidynės.
16:55 Univeras. N-7.
18:00 Optibet A lygos rungty-
nės Gargždų „Banga“ - Telšių 
„Džiugas“.
20:00 Farai. N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas. Orai.
22:00 Antropoidas. N-14.
00:30 Galingieji reindžeriai. 
(kart.). N-7. 
02:50 Taksi 5. (kart.). N-14. 

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.
06.30 TV Europa pristato. 
07.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Pėdsakas. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Vyrų šešėlyje. 
SOFIJA MALIECKAITĖ - 
CHODKEVIČIENĖ.
17.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. 
N-7.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Bušido ringas. N-7.
23.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. 
N-7.
02.20 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.

06:00 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija. Kartena.
06:30 Pokalbiai prie jūros.
07:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas.. Dienos 
naujienų apžvalga.  
10:00 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija. Kartena.
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.  
13:00 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija. 
Kartena.
13:30 Optibet Summer 
League.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos 
interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos 
tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Optibet Summer 
League.
20:00 Orijaus kelionės.  
20:30 Delfi premjera.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Jūs rimtai? 
22:00 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
22:30 Lietuviškos atostogos.
23:00 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija: Plungė 
ir Salantai.
23:30 Automobilis už 0 Eur.
00:30 Delfi diena.
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šeštadienis 2021 07 31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

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

gaminame su „Anykšta“

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos. (kart.).
06:55 Išpažinimai.
07:25 Bjaurusis Aš.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. (kart.).
11:55 Pasaulio dokumentika. 
13:40 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Euromaxx.
18:30 Postas aušroje. N-7.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.
22:25 Melo išradimas. N-14. 
00:00 Greiti ir įsiutę 2. (kart.). 
N-14. 
01:45 Amarkordas. (kart.). 
N-14. 
03:50 Hadsonas ir Reksas. 
(kart.).
05:15 Ponių rojus. N-7. 

06:25 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai.
06:55 Bunikula.
07:25 Neramūs ir triukšmingi.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:10 Tomas ir Džeris. 
Paklydėlis slibinukas.
10:15 Drąsusis elniukas 
Eliotas.
12:05 Rembo sūnus. N-7.
14:00 Mano tėtis nuvarė ma-

šiną. N-7.
15:50 Žmogus su geležine 
kauke. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Kung Fu Panda 2.
21:20 Brolis keistuolis. N-14.
23:25 Seks video. S.
01:20 2012 (kart.). N-7. 

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Dantukų fėja. N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Dantukų fėja. N-7.
21:50 Švyturys tarp dviejų 
vandenynų. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Švyturys tarp dviejų 
vandenynų. N-14.
00:40 Supernova. N-14.
04:10 Zombių žemė. (kart.). 
N-14.

07:00 Pričiupom! (kart.).
07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (kart.). N-7.
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Kova už būvį.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7.
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:35 Ekstrasensai tiria. N-7.
15:50 Gordono Ramzio virtu-

vės košmarai.
17:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7.
18:10 Nusikaltimų tyrėjai. N-7.
19:30 Kaukės. 
22:00 Kruvinas deimantas. 
N-14.
00:50 Anakonda 2. 
Kruvinosios orchidėjos beieš-
kant. N-14.
02:40 Skolos kaina (kart.). 
N-14. 

06:20 Praeities kartų liudy-
tojai. 
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. N-7. 
09:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7.
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji.
15:45 Moteris. N-7.
17:45 Šeimyninės melodra-
mos. (kart.).
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Vera. Permainingos 
srovės. N-14.
22:55 Greta. N-14.
00:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir nepažįstamoji. 
(kart.). N-14.
02:50 Žmogžudystės Marnove 
(kart.). N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Auksinis protas. 
07:20 Muzikinis intarpas.
07:30 Kelias į namus.
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Lietuvos mokslininkai.
09:00 Kūrybingumo mokykla.
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.
10:00 Čia – kinas.
10:30 Pasivaikščiojimai.
11:00 Kas geresnio, kaimyne? 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.
13:00 Išpažinimai.
13:30 Kelionių atvirukai.
14:00 Euromaxx.
14:30 Du balsai – viena širdis.
16:30 Erdvės menas.
17:00 Veranda.
17:30 Legendos.
18:30 Išsaugota istorija.
19:00 Anykščių kraštas. 
19:30 Mūsų miesteliai. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).
21:00 Vidurnakčio žmogus. 
N-14.
22:55 LRT OPUS ore. 
23:55 Muzikinis intarpas.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Nepalūžęs. (kart.). 
N-14. 
02:50 Išsaugota istorija. 
(kart.).
03:20 Pasivaikščiojimai. 
(kart.).
03:50 Anykščių kraštas. 
(kart.).
04:15 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
04:40 Auksinis protas. (kart.).

06:00 TIESIOGIAI Tokijo olim-
pinės žaidynės.
17:00 Sandėlių karai. N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės. 
N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Vienas. N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas. Orai.
22:00 Ponas ir ponia Smitai. 
N-14.
00:20 Antropoidas. (kart.). 
N-14. 
02:40 Geležinkelio tigrai. 
(kart.). N-14.

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu. N-7.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 TV Europa pristato. 
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 Pėdsakas. N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Adomas nori būti žmo-
gumi.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.

23.00 Laikykitės ten.
00.00 Pėdsakas. N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
03.35 Laisvės TV valanda.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Vantos lapas. N-7.
06.00 Žiedas su rubinu. N-7.

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

Vištiena saldžiarūgščiame padaže 
Vištiena puikiai tinka ir pietums, ir vakarienei. Šį patie-

kalą tikrai pagaminsite be didelių pastangų. Beje, jeigu ne-
mėgstate saldžiai, konservuotų ananasų dėkite pusę skardi-
nės. Jeigu mėgstate ir turite po ranka, į šį troškinį taip pat 
tinka įtarkuoti šiek tiek šviežio imbiero. 

INGREDIENTAI:
400 g vištienos krūtinėlės;
400 g konservuotų ananasų;
1 morka;
1 raudonoji paprika;
50 gramų pomidorų pastos 

(arba pomidorų padažo);
3 šaukštai krakmolo;
4 skiltelės česnako;
šiek tiek aitriosios paprikos 

miltelių;
šiek tiek saldžiosios paprikos 

miltelių;
pagal skonį sojų padažo;
pagal skonį druskos;
šiek tiek aliejaus.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Vištieną supjaustome ne-

dideliais kubeliais, pabarstome 
aitriąja ir saldžiąja paprika, ap-
voliojame krakmole (jeigu nau-
dojame) ir pakepame iki gražios 
rusvos spalvos.

2. Į keptuvę su vištiena sude-
dame stambiai tarkuotas arba 
smulkiai supjaustytas morkas, 

kubeliais supjaustytą papriką, 
smulkiai sukapotus česnakus ir 
viską porą minučių pakepiname. 
Įpilame šiek tiek vandens ir už-
dengę patroškiname apie 15 mi-
nučių.

3. Sudedame kubeliais su-
pjaustytus ananasų gabaliukus 
(jei nenorite labai saldžiai, dėkite 
ne visą, o pusę indelio anansasų) 
ir dar truputį patroškiname.

4. Supilame visas sultis, liku-
sias nuo konservuotų ananasų, 
sudedame pomidorų pastą, sojų 
padažą, išmaišome ir paragauja-
me, ar skonis patinka. Jeigu kaž-
ko norisi daugiau, dar įdedame.

5. Patiekiame su ryžiais.
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įvairūs

Jei norite ką nors padovano-
ti, toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. 

(8-381) 59458.
El.p. reklama@anyksta.lt

siūlo darbą

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais tik nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

Parduoda 3 kambarių butą. 
Ieško auklės. Ieško slaugyto-
jos darbo.

Tel. (8-699) 65526.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Duonos, tortų, pyragaičių ga-
myba. Priima užsakymus. Vida 
Mažylienė.

Tel. (8-615) 65526. 

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

Tel. (8-699) 65148.

Kondicionierių pildymas ir 
remontas – automobiliams, 
sunkvežimiams, žemės ūkio 
technikai. Vyksta į vietą. 

Tel. (8-630) 01033.

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

Tel. (8-679) 02099.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai, fasadų dažymas, skar-
dinimo darbai, stogų dažymas, 
dengimas ir t. t. Darbus atlieka 
visame rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

SUSITVARKyKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJų KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMyBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

Atvežimo paslauga. 
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Iškalame raIdes.
lIeJame PamaTus. 

GamIname PamInklus. 
Tel. (8-648) 81663.

Transporto įmonė Anykščiuose 
 ieško vyr. mechaniko 
Darbo pobūdis ir reikalavimai:
Pagrindinis darbas būtų susijęs su serviso veikla: autobu-

sų ir mikroautobusų remontas, detalių užsakymas, šaltkalvių 
darbų organizavimas. 

Reikalavimai: bent minimalios darbo kompiuteriu žinios, B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Papildoma informacija teikiama telefonu: +37069901040
CV galima siųsti: transportocentras@inbox.lt

dovanoja
Elektrinę viryklę.
Tel. (8-612) 18408.

Seną rankinę mechaninę siu-
vimo mašiną.

Tel. (8-381) 5-11-33.

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

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

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

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

Reikalingas traktorininkas au-
galininkystės ūkyje, Kavarsko 
seniūnijoje. 

Tel. (8-654) 92796.

UAB „Miško draugas“ siūlo 
darbą medkirtės (harvester‘) 
operatoriams. Skambinti dar-
bo metu. 

Tel. (8-613) 16671. 

Reikalinga virėja su patirtimi 
Skiemonių mstl. Anykščių raj. 

Tel. (8-614) 56848. 

Pastoviam darbui reikalingas 
traktorininkas mišriame augali-
ninkystės - uogininkystės ūkyje 
Kavarsko seniūnijoje. Darbas 
su įvairia žemės ūkio technika. 
Gali būti be patirties. 

Tel. (8-678) 53835.

Veža nuotekas Anykščių ra-
jone. AKCIJA!!! 1–5 kub. m. 
išvežimas tik 35 Eur.

Tel. (8-659) 75977.

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

Smulkina (mulčiuoja) pievas. 
Tel. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-617) 00616.

mėnulis
liepos 24 - 26 d.d. - pilnatis.

Jokūbas, Kargaudas, 
Aušrinė, Kristoforas, 
Kristupas.

Kristina, Kristoforas, 
Kunigunda, Dargvilas, 
Dargvilė, Kristupas.

šiandien

liepos 25 d.

vardadieniai

liepos 26 d.
Joakimas, Ona, Daugintas, 
Eigirdė, Jokimas, Aneta, Ana.

anekdotas
- Panele, jūsų pirštai tokie ilgi. 

Jūs, turbūt, pianinu grojate?
- Ne, mėgintuvėlius plaunu.
***
- Na, ženteli, sveikinu tave su 

šventėmis!
- Kokios dar šventės, mama?
- Tai va, man reikia išvažiuoti 

kelioms dienoms...
oras

+13

+24

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti  www.anyksta.lt bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

 - ŽINOK DAUGIAU 
NEI KAIMYNAS!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

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

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

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 46

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Iki rugsėjo 1-osios laikraštį 
,,Anykšta“ galima užsipre-
numeruoti pigiau - mokėsite 
kaip už 11 mėnesių prenume-
ratą, o mūsų leidinius gausite 
visus metus. 

Užsisakę „Anykštą“ visiems 
metams žurnalą „Aukštaitiškas 
formatas“ gausite nemokamai.

 Per vienerius metus išleidžiame 
100 ,,Anykštos“ numerių. tiek 
tekstų  užtektų 20-čiai storų 
knygų. 

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

perka

parduoda

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Liepos 29 d. (ketvirtadienį) pre-

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

Viešintose 10:25, Didžiuliškėse 10:35, 
Padvarninkuose 10:40, Andrioniškyje 
10:45, Kuniškiuose 11:00, Anykščiuose 
(prie pard: „Norfa“, senojo ūk: tur-
gaus) 11:15, N. Elmininkuose 11:25, 
Elmininkuose 11:30, Čekonyse 11:35, 
Kalveliuose 11:40, Debeikiuose 11:45, 
Aknystose 11:55, Varkujuose 12:00, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12:10, 
Daujočiuose 12:20, Auleliuose 12:30, 
Mačionyse 14:00, Gečionyse 14:10, 
Rubikiuose 14:15, Burbiškyje 14:25, 
Katlėriuose 14:35, Pašiliuose 14:40, 
Skiemonyse 14:50, Staškuniškyje 15:15, 
Kurkliuose 15:25, Šlavėnuose 15:35, 
Ažuožeriuose 15:50, Kavarske 16:00, 
Janušavoje 16:10, Pienionyse 16:15, 
Repšėnuose 16:20, Traupyje 16:30, 
Laukagaliuose 16:35, Troškūnuose 16:45, 
Vašokėnuose 16:55, Surdegyje 17:05, 
Raguvėlėje 17:20, Levaniškiuose 17:40

mokame 6% ir 21% PVm.

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

VeršelIus nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVIs

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITyMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame karVes, 
Bulius ir TelyčiAs 

„krekenaVOs 
AGrOFirMOs“ 

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

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

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

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

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

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai visoje Lietuvoje miš-
kus su žeme arba išsikirsti. 
Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-600) 28523.

Brangiai miškus išsikirs-
ti arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pie-
vas (gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

kita

Elnio, briedžio ragus, mone-
tas, sendaikčius, gintarą, gin-
taro karolius. 

Tel. (8-623) 95335.

Perkame sodybą.
Tel. (8-684) 44444.

nekilnojamasis turtas

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Ant Šventosios upės kranto - 
0,8815 ha sklypą. Yra leidimas 
statybai. 

Tel. (8-609) 69487.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Gedimino g. Anykščiuose su-
remontuotą namą. 

Tel. (8-678) 75239.

Pakrantės g. Anykščių m. 
namą.

Tel. (8-646) 36702.

Namą su ūkiniais pastatais 
šalia Anykščių, Keblonyse, 20 
arų. Asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina  - 21 000 Eur.

Tel. (8-600) 28909.
 
Gyvuliai

Paršelius.
Tel. (8-604) 16375.

kuras

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

Tel. (8-656) 01913.

Palankiomis kainomis 
perkame visu rūšių 
grūdus. Išsivežame! 
Atsiskaitome vietoje!
Tel. (8-680) 56748.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-683) 08828.

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, ga-
balinės kuro durpės ir durpių 
granulės. Didelė kaitra, prista-
tymas.

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

Medžio pjuvenų briketus 
(beržas, ąžuolas, lapuočiai). 
Užsakius 6 paletes atveža ne-
mokamai. 

Tel. (8-698) 78024. 

kita

Pavėsines, lauko baldus, ko-
lonas.

MB Gitvida facebook. 
Tel. (8-616) 43208.

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

Tel. (8-611) 47343.

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Serbentus.
Tel. (8-685) 41966.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIesIOGIaI Perka 

Mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

lAšŲ ŽŪB brangiai perka 
rapsus (520 Eur/t) 

www.lasai.lt  
Tel. (8-611) 44130.
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