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,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

Gyvenantys šalia, šimtmečių paslapties gaubiami sentikiai
Nereikia jų ieškoti toli, jų 

yra ir mūsų krašte. Puikiai 
lietuvių kalba šnekantys, 
įsilieję į mūsų bendruome-
nę sentikiai savo tradicijų 
nepamiršta. Lietuvoje jau 
daugelį metų gyvenanti 
mums mažai pažįstama ben-
druomenė švenčia religines 
šventes, meldžiasi, prižiūri 
netoliese esančias kapines. 
Bendruomenė didžiuoja-
si pamaldumu ir tradicijų 
puoselėjimu. Tiesa, viešojo-
je erdvėje mažai ką galime 
išgirsti apie šios religijos 
atstovus. Jie savo tikėjimo 
papročius linkę perduoti iš 
lūpų į lūpas. 

Liudmila PETRAKOVA

Nors sentikių bendruomenė sparčiai nyksta, 
Paežerių cerkvė vis dar alsuoja gyvybe.

Ryčio KULBOKO nuotr.

Paežerių cerkvės šventikas Nikolajus Jevstafjevičius 
Vladimirovas tikisi, kad jaunoji karta neišsižadės 
sentikių tikėjimo.              Linos DapKienės nuotr.

Ties Troškūnais - didžiausias saulės 
elektrinių parkas Pabaltijyje Vidmantas ŠMiGeLsKas

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba pritarė saulės šviesos elektrinių Troškūnų seniūnijoje specialiajam planui. Planuojamas statyti elek-
trinių parkas pretenduoja būti didžiausias Pabaltijyje. 

Plano rengėjas - UAB „European Energy Lithuania“. Ši danų kapitalo įmonė prie Staškūniškio stato vėjo elektrinių parką.  

Troškūnų seniūnijoje kitais metais turėtų būti pastatytas saulės šviesos elektrinių parkas.         asociatyvinė nuotr.
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Koronavirusas. Nuo rug-
pjūčio 20 iki rugpjūčio 26 die-
nos Anykščių rajone fiksuota 
11 naujų koronaviruso atvejų. 
Anykščių rajono savivaldybė 
paskelbė, kad koronaviruso pro-
trūkis nustatytas šalia Medžių 
lajų tako veikiančiame individu-
alios įmonės „Laimos pasagėlė“ 
padalinyje. Pagal spalvines zo-
nas Anykščių rajonas dėl koro-
naviruso plitimo atsidūrė raudo-
noje zonoje.

Pasiruošimas. Anykščių rajo-
no savivaldybė baigiantis vasa-
rai jau pradėjo ruoštis Kalėdoms 
ir Naujiesiems metams. Savi-
valdybė paskelbė viešąjį pirki-
mą Anykščių kalėdinio miesto ir 
kalėdinių puošybinių elementų 
idėjos pateikimui ir jos įgyven-
dinimui teikėjo dekoracijomis. 

Jubiliejus. Rugpjūčio 18 die-
ną sukako 10 metų, kai Debeikių 
miestelyje buvo pašventinti ir 
atidaryti senyvo amžiaus žmo-
nėms skirti  savarankiško gy-
venimo namai. Šiuose namuose 
šiuo metu gyvena 12 žmonių.

Draugystė. Rugpjūčio 24 
dieną Anykščių kultūros centro 
pastatas bei Antano Baranaus-
ko aikštėje stovintis paminklas 
Laisvei  nušvito Lietuvos ir 
Ukrainos vėliavų spalvomis. 
Šviesų instaliacijos buvo skir-
tos Ukrainos Nepriklausomybės 
30-mečiui paminėti.

Pamaldos. Anykščių Šv.Mato 
parapija pranešė, kad praside-
dant naujiems mokslo metams  
Šv. Mišios Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje  už mokytojus, dės-
tytojus, katechetus, mokinius, 
studentus ir jų artimuosius rug-
pjūčio 29 dieną vyks 11 val., o 
rugsėjo 1 dieną – 8 val..
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spektras

temidės svarstyklės

Anykščių ligoninėje baigėsi laikinumo 
periodas

Robertas aLeKsiejūnas
robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 25 dieną, ketvirtadienį, įvyko konkursas Anykščių ligoninės direktoriaus 
pareigoms užimti. Konkursui registravosi du pretendentai.

„Anykštos“ žiniomis, konkurse dalyvavo du pretendentai - iki šiol laikinai Anykščių li-
goninei vadovavęs 68-erių  Dalis Vaiginas ir Anykščių rajono pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktoriaus pavaduotojas, Anykščių rajono tarybos narys, socialdemokratas, 46-
erių Kęstutis Jacunskas.

Po pokalbio su komisijos na-
riais paaiškėjo, kad konkursą 
laimėjo D.Vaiginas. 

Priminsime, kad Anykščių 
ligoninės direktoriaus kėdė 
laisva tapo pernai pavasarį, 
kai pusantrų metų įstaigai va-
dovavęs Audrius Vasiliauskas 
apsisprendė palikti direktoriaus 
pareigas, kaip jis pats sakė, dėl 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų spaudimo. Po to Anykš-
čių ligoninės direktoriaus kėdė 
tuščia nebuvo - nuo 2020 metų 
balandžio mėnesio laikinuoju 
ligoninės direktoriumi paskir-
tas D.Vaiginas, iki tol užėmęs 
Anykščių rajono mero Sigučio 

Obelevičiaus patarėjo pareigas.
D.Vaiginui tapus laikinuoju 

Anykščių ligoninės direktoriu-
mi, Anykščių rajono savivaldy-
bė skelbti konkurso nuolatiniam 
ligoninės direktoriui neskubėjo. 
Buvo teigiama, kad prasidėjus 
koronaviruso pandemijai esą 
svarbiausia susikoncentruoti į 
sklandų ligoninės darbą. Kon-
kursas paskelbtas tik šių metų 
liepos pabaigoje.

Iš pretendentų į Anykščių li-
goninės direktoriaus kėdę buvo 
reikalaujama turėti ne mažiau 
kaip 2 metų vadovaujamojo 
darbo patirtį ir biomedicinos 
mokslų ar socialinių mokslų 

srities aukštąjį universitetinį ar 
jam prilygstantį išsilavinimą 
(magistro kvalifikacinį laipsnį).

68-erių D.Vaiginas Anykščių 
ligoninei yra vadovavęs dau-
giau nei 20 metų. 

Kai Anykščių rajonui vado-
vavo meras Kęstutis Tubis, tarp 
jo ir D.Vaigino buvo juntama 
trintis. Epizodas, kaip K.Tubis 
kartu su Anykščių rajono savi-
valdybės kontrolieriumi Artūru 
Juozu Lakačausku aptarinėja, 
kaip D.Vaiginą teisinėmis prie-
monėmis atleisti iš direktoriaus 
pareigų, buvo nagrinėjamas 
K.Tubio teismo posėdyje Ute-
nos apylinkės teismo Molėtų 

Konfliktas. Rugpjūčio 26 
dieną apie 18.00 val. Viešin-
tų seniūnijos Papilių kaimo 
name vyras (g. 1991 m., nu-
statytas 2,29 prom. girtumas) 
sudavė kitam vyrui (g. 1960 
m., nustatytas 2,49 prom. gir-
tumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir 

uždarytas į ilgalaikio sulai-
kymo patalpas. 

Mirtis. Rugpjūčio 24 die-
ną apie 9.00 val. Skiemonių 
seniūnijos Diktarų kaime, na-
muose, rastas vyro (g. 1977 
m.) kūnas be išoriškai matomų 
smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti. 

Vairuotojas. Rugpjūčio 24 

dieną apie 12.31 val. Anykš-
čiuose, Storių g., sustabdyto 
patikrinimui automobilio „VW 
PASSAT“ vairuotojui (g. 1956 
m.) nustatytas 2,17 prom. gir-
tumas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Agresija. Rugpjūčio 24 d. 
apie 2 val. 20 min. Anykščiuo-
se, Troškūnų g., Anykščių r. PK 
patalpose, atliekant sulaikyto 

už viešosios tvarkos pažeidi-
mą vyro (g. 1998 m.) apžiūrą, 
sulaikytasis turėtu peiliu su-
žalojo pareigūną. Pareigūnas, 
suteikus med. pagalbą, tarny-
bą tęsė. Įtariamasis (blaivumą 
tikrintis atsisakė), pas kurį 
apžiūros metu rastas šovinys, 
uždarytas į laikino sulaikymo 
patalpas. Surinkta medžiaga 
pagal LR BK 286 straipsnį. 

Anykščių ligoninės direkto-
riaus konkursą laimėjo ilga-
metis šios įstaigos vadovas 
Dalis Vaiginas.

Festivalis vyksta slaptoje vietoje Robertas aLeKsiejūnas
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone, Šimonių girioje, šią savaitę vyksta Miš-
ko festivalis. Jame gyvai dalyvauti galės tik 20 svečių.

Kaip skelbia organizatoriai, 
šiemet šis festivalis vyksta 
eksperimentine tvarka ir yra 
pavadintas „Miško festivalis 
2021: panirimai“.

Festivalyje išbandomos  dvi 
patyriminių stovyklų koncep-
cijos, pritaikytos skirtingoms 
tikslinėms auditorijoms.

Pirmoji patyriminė stovykla, 
kuri vyksta Šimonių girioje, 

yra skirta Lietuvos ir užsienio 
menininkams, kita – jaunie-
siems kino kūrėjams.

Kaip skelbia organizatoriai, 
iki šiol nepažįstami kūrėjai, 
susibūrę į laikiną bendruo-
menę, kartu kepasi maistą ant 
ugnies, gyvena palapinėse, 
geria šaltinio vandenį, mau-
dosi Šventosios upėje, seka 
žvėrių pėdsakais, uosto sama-

rūmuose. 
D.Vaiginui yra suteiktas Lie-

tuvos nusipelniusio sveikatos 
apsaugos darbuotojo vardas, jis 
yra Lietuvos ligoninių asociaci-
jos prezidentas.

nas, klausosi skruzdėlynų, šil-
dosi prie ugnies, vaikšto rūke 
ir laisvai eksperimentuoja su 
bendra kūryba. Iš viso šio-
je stovykloje gyvena ir kuria 
aštuoni menininkai bei grupė 
jaunųjų kino kūrėjų.

Šeštadienį „Miško festiva-
lio: panirimai“ organizato-
riai Šimonių girioje pakvies 
į  miško maudynes ir audiovi-
zualines patirtis, kurios gimė 
festivalio kūrybinėse reziden-
cijose.

Įdomu tai, kad į festivalį šį 
šeštadienį galės patekti tik 20 
iš anksto užsiregistravusiųjų  
svečių. Tik po registracijos 
jiems bus atskleista tiksli vie-
ta, kur Šimonių girioje vyksta 
festivalis.

„Miško festivaliui“, kurį 
organizuoja Anykščių mies-
to Jurzdiko bendruomenė, 
Anykščių rajono savivaldybė 
šiais metais skyrė 1 tūkst.500 
Eur. Renginį taip pat remia 
Lietuvos kultūros taryba.

Rubikiečiai atstatė kryžių
Praeitą šeštadienį, rugpjūčio 21 dieną, prie Rubikių 

(anksčiau - Šiaulių km.) kapinių buvo pašventintas naujas 
kryžius, pastatytas nuvirtusiojo vietoje. Kryžiaus atstaty-
mą inicijavo Rubikių kaimo bendruomenė, organizavusi 
reikalingų lėšų rinkimą. Prisidėjo ir Aniūnų kaimo žmonės, 
kurie nuo seno laidojami šiose kapinėse.

Sovietmečiu kapinės buvo 
apleistos, rubikiečiai buvo lai-
dojami Burbiškio kapinėse. 
Atgimimo metais Vytautas Mi-
siūnas, nūnai jau Anapilin iš-
keliavęs rubikietis, organizavo 
talkas kapinėms sutvarkyti,  o 
1990 m. prie jų pastatė medinį 
kryžių. Deja, beveik tris dešim-

tmečius stovėjęs kryžius papu-
vo ir nuvirto, tad Rubikių kai-
mo bendruomenės pirmininkė 
Aldona Navikienė, seniūnaitis 
Jonas Juodka ir jiems talkinu-
sieji surinko iš gyventojų per 
tūkstantį eurų,  surado kryžių 
meistrą iš Veprių Vytautą Žen-
telį ir kryžių atstatė. 

Kryžių pašventino Leliūnų 
(Utenos raj.) klebonas  Andrius 
Šukys, giedojo Alantos (Molė-
tų raj.) bažnyčios choras (Vad. 
Danielius Šinkūnas), padėkos  
žodį rubikiečiams tarė Anykš-
čių seniūnijos seniūnas Eugeni-
jus Pajarskas.  

Dabar sutvarkytose ir jau-
kiose Rubikių kaimo kapinėse 
laidojami ne tik Rubikių, bet ir 
aplinkinių kaimų žmonės. Jose 
palaidoti ir  1919 m. kovose su 
bolševikais žuvę Pirmojo pės-
tininkų pulko Antros kuopos 
viršila Liudvikas Biriukas ir ei-
linis Pranas Grušauskas. 

jonas jUneViČiUs 

Prie Rubikių kapinių, šalia 
kryžkelės, vėl rymo kryžius. 

autoriaus nuotr.  

Vakcinacija. Vakcinavimo 
tempai ir toliau lėtėja: pirmą-
ja doze per savaitę pasiskiepijo 
beveik 15 tūkst. žmonių mažiau 
nei savaitę prieš tai, rodo BNS ir 
Statistikos departamento surinkti 
duomenys. Nuo praėjusio penk-
tadienio iki šio ketvirtadienio 
pirmąja vakcinos doze per parą 
vidutiniškai paskiepyta 5,9 tūkst. 
žmonių. Ankstesnę savaitę šis 
vidurkis siekė 8 tūkst., o savaite 
anksčiau – 10,7 tūkst. Iš viso per 
savaitę pirmąjį skiepą gavo per 
41,6 tūkst. žmonių, kai ankstesnę 
savaitę jų buvo 56,4 tūkst., prieš 
tai – 74,7 tūkstančio. Rekomen-
duojamą 70 proc. paskiepytų gy-
ventojų ribą yra pasiekusios jau 
penkios savivaldybės: Neringa 
(99,4 proc. paskiepytų), Akme-
nės rajonas (80,8 proc.), Alytaus 
rajonas (80,7 proc.), Anykščių 
rajonas (71,6 proc.) ir Ignalinos 
rajonas (70,2 proc.).

Biokuras. Vidutinė energijos 
išteklių biržoje suprekiauto bio-
kuro kaina, įskaitant transportavi-
mo išlaidas, antrąjį metų ketvirtį 
siekė 127,44 euro už toną naftos 
ekvivalento (tne) – 19,8 proc. 
daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 
2020 metais.  Valstybinė energe-
tikos reguliavimo taryba (VERT) 
praneša, kad energijos gamin-
tojams antrąjį ketvirtį biržoje 
įsigyjamas biokuras vidutiniškai 
kainavo 7,6 proc. brangiau nei 
perkant pagal dvišales sutartis. 
Didžioji įsigyjamo biokuro dalis 
(60,3 proc.) tenka centralizuo-
to šilumos tiekimo įmonėms. Iš 
viso balandį-birželį biržoje buvo 
nupirkta 87,6 tūkst. tne biokuro 
už 11,17 mln. eurų. 

Automobiliai. Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departa-
mentas (PAGD) nuomojasi 25 
gaisrines mašinas, kurių nuo-
mos kaina dešimtmečiui 2,8 
mln. eurų viršija pačių automo-
bilių vertę, rašo portalas 15min.
lt. Šias gaisrų gesinimo mašinas 
PAGD padaliniai po centra-
lizuoto pirkimo išsinuomojo 
2015 metų viduryje. Konkur-
są laimėjo valstybinės „Ignitis 
grupės“ įmonė „NT valdos“. Po 
ketverių metų viduje atliktas au-
ditas, kurį pavyko gauti portalui, 
taip pat parodė, jog automobiliai 
išsinuomoti be reikalingos įran-
gos, tad kai kurioms valdyboms 
jas teko sumontuoti atskirai. Tuo 
metu, kai buvo pasirašytos su-
tartys, departamentui vadovavęs 
Remigijus Baniulis sako, jog 
konkursas buvo atliktas pagal 
taisykles, o įsigyti automobilius 
tuo metu nebuvo lėšų. „Ignitis 
grupė“ teigia, kad nuomos su-
tartis atitinka rinkos praktikas. 
Pasak PAGD, sutartys buvo ver-
tinamos kitų institucijų, kurios 
departamento padarytų pažeidi-
mų neaptiko.

-Bns
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Gal greičiau meškeriojo...

Vygantas ŠLIŽYS, rajono 
tarybos narys nuo „valstie-
čių“, apie Anykščių rajono 
savivaldybės kontrolierių: 

„Akivaizdu, kad kontrolie-
rius grybavo ne savo miške.“

Skaudžiausia prarasti 
knygos rankraštį...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, 
apie kontrolieriaus veiklą: 

„Elektroniniai dokumentai 
yra lygiai tas pats, kas atė-
jęs kontrolierius pas merą 
naršytų po ant stalo sudėtus 
kažkokius popierius ir kažką 
išsineštų.“

Geras humoro jausmas 
yra svarbu

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, ra-
jono tarybos narys, kreipėsi 
į merą S.Obelevičių: 

„Galiu drąsiai pasakyti, kad 
dirbant mums praėjusioje ka-
dencijoje, kai jūs buvote vi-
cemeru, mes sekimo žmonių 
nevykdėme.“

Dar viena skola - ir 
akademinės...

Audronius GALIŠANKA, 
nepartinis Anykščių rajono 
tarybos narys, įvertino VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ diretoriaus Da-
riaus Liutiko atsakymą:  

„Neatsakėt nė į vieną klau-
simą.“

Na ne už dyka, aišku...

Žilvinas AUGUSTINAVI-
ČIUS, Lietuvos ūkininkų 
sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas, apie pašarų 
ruošimą:  

„Kas ruošė šieną ar šienai-
nį, tikrai jo prisiruošė ne tik 
sau, bet ir kaimynui.“

Visai kaip žmonės...

Albertas ŽARSKUS, Lie-
tuvos bitininkų draugijos 
Anykščių skyriaus pirmi-
ninkas, apie bičių darbą šią 
vasarą:  

„Medaus bitės sunešė šiek 
tiek mažiau, ypač kai labai 
karšta buvo, tada bitelės nėjo 
į darbą.“

Gal tik australai 
normaliau pašventė

Giedrius TITENIS, 
anykštėnas, olimpietis, apie 
Tokijo olimpines žaidynes, 
vykusias be žiūrovų: 

„Nesijautė festivalio. Ne-
buvo džiaugsmo, šventės.“

UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
rugsėjo mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 6,88 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 7,64 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 8,27 eur/m3
 juridiniams asmenims – 9,18 eur/m3

Venetą Veršulytę lygino su 
potencialia pažeidėja Vidmantas ŠMiGeLsKas

vidmantas.s@anyksta.lt

Rugpjūčio 26 dieną, ketvirtadienį, po ilgos pertraukos Anykščių rajono taryba rinkosi į 
„gyvą“ posėdį. Taryba svarstė tik 12 klausimų ir išklausė du informacinius pranešimus. 

Posėdžio pradžioje pasveikinti rugpjūčio mėnesį gimusieji. Pasirodo, rajono meras Si-
gutis Obelevičius ir rajono tarybos narys Vygantas Šližys gimtadienius švenčia tą pačią 
dieną - rugpjūčio 2-ąją. Tiesa, šventinė nuotaika, pradėjus svarstyti pirmuosius klausimus, 
išsisklaidė.

Kontrolierius „grybavo 
ne savo miške“...

Ilgiausiai rajono Taryba dis-
kutavo apie neskirtą nuobaudą 
Anykščių rajono savivaldybės 
kontrolieriui Artūrui Juozui 
Lakačauskui. Priminsime, jog 
kontrolieriaus veiklą tyrė ko-
misija, kuri pažeidimo, kad 
kontrolierius savivaldybės vi-
dinėje elektroninėje sistemoje 
vartė raštus, nesusijusius su 
atliekamais auditais, neįžvelgė. 
Opozicijos atstovas, nepartinis 
Kęstutis Tubis siūlė pakeisti 
sprendimo pavadinimą. Užuot 
vartojus pavadinimą „Dėl pri-
tarimo tarnybinio nusižengimo 
išvadai“, sprendimą siūlė įvar-
dyti „Dėl tarnybinio nusižengi-
mo sudėties nebuvimo“.

Nors A.J.Lakačauskas už 
dokumentų, nesusijusių su jo 
atliekamais auditais, vartymą 
baudžiamas nebuvo, tačiau 
buvęs rajono meras K.Tubis jį 
aktyviai gynė. O meras, kon-
servatorius Sigutis Obelevičius 
tvirtino, kad A.J.Lakačausko 
istorija davė naudos, nes pa-
galiau savivaldybėje nustatyta 
vidaus dokumentų atsidarymo 
elektroninėje sistemoje tvarka. 
„Kontrolieriui jeigu reikia do-
kumentų, tegul jis kreipiasi, ir 
visi dokumentai bus atidaromi. 
Lygiai taip pat jis gali kreiptis 
ir į savivaldybę ir į įstaigas, 
bet jis, tikrindamas Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centrą, nesikreipė. Nors sakė, 
kad jam dokumentų nepateikė. 
O galėjo net niekur neidamas 
viską tikrinti. Pagaliau savival-
dybė susitvarkė - naršymas po 
dokumentus yra reglamentuo-

tas ir, manau, jis yra teisingas“, 
- dėstė meras S.Obelevičius. 

Pasak K.Tubio, kontrolierius 
turi planuoti būsimus auditus, 
todėl jam reikia valdyti infor-
maciją. 

„Nesame ekstrasensai, kad, 
nematydami dokumentų, ga-
lėtume susiplanuoti auditą ir 
patikrinti.  Man labai keistai at-
rodo“ , - aiškino K.Tubis. Po to 
jis Anykščių rajonos savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoją Venetą Veršulytę 
palygino su ... pažeidėjais, ku-
riuos seka policija.  

„Rytinio vadovų pasitarimo 
metu savivaldybės administra-
cijos direktorės pavaduotojos 
Veršulytės žodiniu pavedimu... 
Reiškia, Veršulytė stebi kontro-
lierių. Ką jis daro. Ir praneša, 
kad negalima to daryti. Ar gali 
būti kontrolieriaus stebėjimas?  
Jeigu policija sektų, tarkim, 
pažeidėjai irgi susirinkę savo 
kompanijoje nuspręstų, jog rei-
kia... na, negerai daro, kad mus 
stebi, seka, stabdo. Na negali-

ma stabdyti, mes gi...“ - kalbėjo 
buvęs rajono meras. 

Meras S.Obelevičius  atsikir-
to: „Visur turi būti tvarka.Admi-
nistracijos direktorės pavaduo-
toja pastebėjo, jog kontrolierius 
naršo ne po tuos dokumentus, 
po kuriuos jis privalėtų naršyti. 
Elektroniniai dokumentai yra 
lygiai tas pats, kas jeigu atėjęs 
kontrolierius pas merą naršytų 
po ant jo stalo sudėtus kažko-
kius popierius ir kažką išsineš-
tų. Tai yra tas pats. Tikrai ne 
visus dokumentus kontrolierius 
gali naršyti, kas nepriklauso, tai 
nepriklauso.“

„Galiu drąsiai pasakyti, kad 
dirbant mums praėjusioje ka-
dencijoje, kai jūs buvote vice-
meru, mes sekimo žmonių ne-
vykdėme. Ir tikrai  nestebėjome 
nė vieno žmogaus, nebuvo nė 
vieno tarnybinio pradėta. Dėl 
to, kad ne darbo žiūrėtume, o 
sektume žmones“ , - ginčą tęsė 
K.Tubis. 

Anykščių rajono tarybos nariai posėdžiavo dėvėdami kaukes. 

Ar reikėtų 
Anykščių 
miesto centrą 
„įgarsinti“?

Jolanta ŠLIŽIENĖ:
- Puiki idėja - muzika pra-

skaidrina žmonių nuotaikas, 
gerina emocijas. Muzikos norė-
tųsi įvairios, tik ne roko, nes ji 
kelia agresiją.

Rūta TOMKIENĖ:
- Galėtų skambėti įvairi, pvz., 

pagal savaites dienas ar metų 
laiką. Graži idėja.

Virginija PAPLAUSKIENĖ:
- Puiki mintis. Muzika turėtų 

būti įvairi, kad tiktų ir patiktų 
skirtingo amžiaus žmonėms.

Egidijus KLIČIUS:
- Anykščių miesto centre tu-

rėtų skambėti tik klasikinė mu-
zika.
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rievės

Robertas aLeKsiejūnas

Rugpjūtį anapilin iškelia-
vo daugeliui gerai žinomas 
antanėlis. niekada neteko su 
juo tiesiogiai bendrauti, bet 
dažnai matydavau mieste. 
Tai sėdintį šalia bažnyčios 
ant suolelio, kartais miegantį 
kur nors po suoleliu Vyskupo 
skvere... Labiausiai įsiminė 
vienas minėjimas šalia pa-
minklo Laisvei. Tuomet šalia 
anykščių rajono savivaldybės 
vadovų antanėlis stovėjo 
vienose gretose. Tvarkingas, 
apsirengęs kostiumu, dar 
neišgėręs...

Ko gero, net nebūčiau pa-
stebėjęs, kad antanėlis kažkur 
iš miesto gatvių dingo, jei ne 
feisbukas. Žinomos anykščių 
moterys, viešai paskelbusios 
apie netektį, pačiais geriau-
siais žodžiais amžinatilsio 
linkėjo antanėliui, vadino 
jį „anykščių bendruomenės 
šviesiąja siela“.

Kaip pastebėjo anykštėnas 
juozas Ratautas, „išėjus an-
tanėliui, kiek gražių ir jautrių 
žodžių sugebam atrasti, kad 
išreikštume gailesčio emoci-
ją“, tačiau iki šiol užmerkia-
me akis prieš anykščių mieste 
šmėžuojančius benamius, 
kuriuos jis pavadino „Ramy-
bės žvejais“.

„Kai kas vadina juos bom-
žais, kai kas - girtuokliais ar 
benamiais, man jie - nesėkmės 
anykštėnai. Gal norėtų jų gy-
venimo aplinkybėmis pasido-
mėti socialinės tarnybos, pvz., 
gražiai pasivadinęs „Gerovės 
centras“, kurio atstovas verkė 
ant seimo nario Džiugelio 
peties dėl finansavimo? O gal 
suskubs į pagalbą valdžioje 

esantys socialdemokratai, 
kurie deklaruoja jautrumą 
žmogui? Tokia „žvejyba“ 
neturėtų patikti ir asmenims, 
kurių galvose sukasi kurorto 
vizija...“ - vietos valdžiai akis 
bando atverti ir į nesprendžia-
mą problemą pirštu baksnoja 
j.Ratautas, feisbuke publikuo-
damas nuotraukas, kuriose 
užfiksuoti po atliekų konteine-
rius besirausiantys benamiai.

Būtų neteisinga anykščių 
rajono savivaldybės vadovus 
apkaltinti nejautrumu, tačiau 
jiems kažkodėl labiau rūpi be-
namiai gyvūnai, o ne žmonės. 
Kasmet tūkstančiai eurų iš 
rajono biudžeto yra skiria-
mi beglobiams gyvūnams 
sugaudyti bei jiems išvežti į 
gyvūnų globos namus, o jei 
dar nepamiršote ankstesnių 
valdančiųjų pažadų, anykš-
čiuose įrenginėjami gyvūnų 
globos namai. Kaip yra sakęs 
anykščių rajono meras sigutis 
Obelevičius, jie būsią taip 
neblogai įrengti, kad juose 
galėtų gyventi net žmonės...

Grįžtant prie benamių 

temos, jei jie jau taip mėgsta 
raustis po atliekų konteine-
rius, gal jiems būtų galima 
pasiūlyti užimtumą tvarkant 
komunalines atliekas? Galėtų, 
pavyzdžiui, jie UaB „anykš-
čių komunalinis ūkis“ kieme 
atliekas rūšiuoti, gal dar 
vieną kitą atliekų konteinerį 
darbininkams padėti iškra-
tyti, kad klientams nebūtų 
palikinėjami pusiau ištuš-
tinti konteineriai... Bet, kaip 
greičiausiai pasakytų kokia 
komunalininkė, „pi****ai“ 
tingės dirbti...

O gal beglobiai katinėliai 
dar palauks ir anykščių bena-
mius apgyvendinkime Gegu-
žės gatvėje? juk orai sparčiai 
vėsta - kur jiems dėtis? Kiek 
senoji ligoninė, kelianti 
šiurpą išdaužytais langais pa-
čiame miesto centre, gali būti 
jų prieglobsčio vieta? nors 
tikiu, kad šioje vietoje rajono 
valdantieji ir vėl lyg užsukti 
kartos, kad „daliai žmonių tai 
yra gyvenimo būdas, galimy-
bė pridavus tarą nusipirkti 
butelį alaus. ir tokių žmonių 

yra visur, net Švedijoje...“
juozas ragina: „pasido-

mėkit, gal iš šių nelaimėlių 
reikia paimti meškerę ir duoti 
žuvį?“. ir čia, kaip tyčia, 
policijos suvestinėse pasirodo 
pranešimas: „sekmadienį, 
rugpjūčio 8-ąją, apie 9 val. 
pastebėta, kad įsibrauta 
(išlaužtos plastikinės durys) 
į žūklės prekių parduotuvę 
anykščiuose, j. Biliūno g., iš 
kurios pagrobta 2 meškerės, 
įvairūs guminiai masalai ir 
kitos įvairios žūklės prekės.“ 
Tačiau čia tik humoras...

pamenat, per televiziją ro-
dydavo tokį serialą „Be namų 
negerai“?  Tikėtina, kad 
benamių problemą jau nebe 
pirmą kartą veiklūs anykštė-
nai kelia įkvėpti visai ne šio 
serialo.Vaizdai mieste akis 
bado, tačiau paprasčiau prieš 
problemą akis užmerkti. 

ateis ruduo, rasime dar vie-
ną mirtinai sužalusį žmogų, o 
kažkas socialiniuose tinkluo-
se tuomet prisimins, kad jis 
kažkada „visai geras žmogus 
buvo“...

Derlius prastesnis, bet supirkimo 
kainos augo Robertas aLeKsiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono ūkininkai į aruodus susižėrė pirmąjį šių metų derlių. Permainingi orai 
atsiliepė jo kokybei, tačiau žemdirbiai ramina - be duonos tikrai neliksime.

Javus perdžiovino saulė

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas Žilvinas Augustinavičius 
„Anykštai“ konstatavo, kad šių 
metų derlius prastesnis nei pra-
ėjusiais metais.

„Tai lėmė klimatinės sąlygos. 
Nors pavasaris pradžiugino kri-
tuliais, viskas sudygo ir gražiai 
augo, bet vėliau saulė viską iš-
džiovino. Šit, pavyzdžiui, grū-
dai ne prinoko, o tiesiog išdžiū-
vo. Prastesnis bus ne tik derlius, 

bet ir jo kokybė“, - sakė jis.
Pats Ž.Augustinavičius už-

siima gyvulininkyste, tačiau 
augina ir šiek tiek žieminių bei 
vasarinių javų. Didžiąją dalį jų 
ūkininkas parduoda.

„Kokybiniai javų rodikliai, 
pagal kuriuos vertinami grūdai 
ir nustatoma jų klasė, šiemet 
tikrai bus prastesni“, - tęsė pa-
šnekovas.

Ž.Augustinavičius pasakojo, 
kad žieminiai javai jau supilti į 
aruodus, o vasarinius tenka kul-
ti derinantis prie oro sąlygų.

„Šiemet javų kūlimas prasidė-
jo gerokai anksčiau nei pernai. 
Neprisimenu, kad kada nors 
būčiau pradėjęs kulti žieminius 
javus liepos mėnesio pabaigo-
je. O viskas pasiankstino dėl to, 
kad saulė javus perdžiovino“, - 
sakė ūkininkas.

Grūdų supirkimo kainos 
išaugo

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius sakė, kad 

šiemet grūdų supirkimo kaina 
yra didesnė nei pernai.

„Kadangi derlius mažesnis, 
tai ir kainos didesnės. Supirki-
mo kainų didėjimo priežastys 
natūralios – ekonominės“, - aiš-
kino Ž.Augustinavičius.

Tiesa, didieji javų auginto-
jai, pasak Ž.Augustinavičiaus, 
grūdus parduos dar pavasarį su 
supirkėjais suderintomis kaino-
mis.

„Kontraktai būsimam der-
liui sudarinėjami pavasarį. 
Tos grūdų supirkimo kainos 
yra labai įvairios, todėl jų visų 
net negalėčiau išvardyti. Bet 
jos aukštesnės už pernykš-

tes, tai tikrai taip“, - kalbėjo 
Ž.Augustinavičius.

Ūkininkas Ž.Augustinavičius 
prognozavo, kad šį sezoną var-
totojai duonos stygiaus tikrai 
nepajaus.

„Gal tik eksportui teks ma-
žesnė šių metų derliaus dalis“, 
- svarstė jis.

Pašarų pakaks ir kaimynų 
gyvuliams

Gyvulininkyste užsiimantis 
Ž.Augustinavičius džiaugėsi, 
kad ši vasara buvo labai palanki 
pašarams pasiruošti.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas Žil-
vinas Augustinavičius sakė, kad šią vasarą javų kūlimas prasi-
dėjo ypač anksti.

Šiemet ūkininkai javus kūlė anksčiau nei ankstesniais metais, nes saulė juos perdžiovino.
scanpix (Valdo KOpūsTO) nuotr.
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Derlius prastesnis, bet supirkimo 
kainos augo

Lietuvos bitininkų draugijos Anykščių skyriaus pirmininkas Al-
bertas Žarskus sakė, kad bitės gerai padirbėjo per liepų žydėjimą  
ir medaus sunešė užtektinai.

„Pasiruošti pašarams oro są-
lygos tikrai buvo geros. Kas 
ruošė šieną ar šienainį, tikrai 
jo prisiruošė ne tik sau, bet 
ir kaimynui. Žolė labai gerai 
žėlė, nes pavasarį lietaus buvo 
gausiai“, - sakė jis.

Sekėsi skirtingai

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius sakė, kad  
Anykščių rajono ūkininkams 
šį sezoną sekėsi skirtingai.

„Tie, kas turėjo žieminių 
javų ir jų kūlimą pradėjo anks-
ti, darbus praktiškai jau yra 
pabaigę. Kiti, auginantys va-
sarinius javus, dabar, jei taip 
galima sakyti, „gaudo orus“. 
Matau aplinkinius kaimynus, 
kurie kulti javų į laukus išva-
žiuoja kad ir kelioms valan-
doms, nors mato, kad jau at-
eina lietus“, - pasakojimą tęsė 
Ž.Augustinavičius.

Daug Anykščių rajono laukų 
šiemet geltonavo nuo žydinčių 
rapsų. Ž.Augustinavičius sakė, 

kad mūsų rajone daugiausia 
auginama žieminių rapsų.

„Kiek teko pastebėti, rapsų 
derlius mūsų rajone jau sutvar-
kytas. Teko lankytis kituose 
rajonuose, tai mačiau, kad va-
sariniai rapsai dar laukuose“, 
- sakė jis.

Ž.Augustinavičius pasakojo, 
kad uogų augintojai šį sezoną 
sulaukė vėlesnio derliaus.

„Derlius vėlavo dėl vėsių orų 
ir saulės stygiaus, todėl uogos 
prisirpo net trimis savaitėmis 
vėliau nei buvo tikimasi. Ūki-
ninkai uogų derliumi nesiskun-
dė“, - sakė jis.

Pasak Ž.Augustinavičiaus, 
sodininkai šiemet sulaukė 
menkesnio derliaus.

„Žydėjimo metu gausiai lijo, 
todėl tas derlius tikrai yra men-
kesnis, nes vabzdžiai mažiau 
skraidė. Čia dar daug priklauso 
ir nuo vietovės, jis nėra visur 
vienodas“, - aiškino ūkinin-
kas.

Pasiteiravus, ar dėl karštų 
šios vasaros orų ūkininkai ne-
sulaukė kenkėjų antplūdžio, 
Ž.Augustinavičius sakė: „Ne-
manau, kad šiuo atžvilgiu šie 

metai buvo kitokie nei visi 
kiti.“

Kainas diktuoja augintojai

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas Ž.Augustinavičius nesiryžo 
prognozuoti, kokios šį sezoną 
bus ūkininkų užaugintos pro-
dukcijos kainos.

„Sunku pasakyti. Esame glo-
balioje rinkoje, nemažai ūki-
ninkų užaugintos produkcijos 
Lietuvą pasiekia iš Lenkijos.
Atvežtinė produkcija kainoms 
poveikį turės“, - pastebėjo jis.

Kaip jau daugelis yra gir-
dėję, šį pavasarį Kavarsko 
seniūnijos Zaviesiškio kaime 
Ž.Augustinavičius kartu su 
partneriais atidarė parduotuvę, 
kurioje prekiaujama ūkininkų 
užauginta produkcija, tad pasi-
domėjome, kaip sekasi preky-
ba.

„Gyvuojame, apyvarta po 
truputėlį auga. Lūkesčiai pa-
siteisino.Tikimės, kad užsiau-
ginsime vartotoją, kuris pas 
mus sugrįš ir vėl“, - vylėsi 
Ž.Augustinavičius.

Ūkininkas sakė, kad naujo-
joje parduotuvėje stengiama-
si prekiauti Anykščių rajono 
ūkininkų išauginta produkcija, 
tačiau vietos joje atsiranda ir  
gamintojams iš kitų rajonų.

„Ko nerandame Anykščių 
rajone, norėdami išlaikyti įvai-
resnį asortimentą, imame ir iš 
ne Anykščių rajono ūkininkų“, 
- aiškino pašnekovas.

Ž.Augustinavičius prisipaži-
no, kad prekiaujant ūkininkų 
produkcija tenka susidurti ir su 
iššūkiais.

„Būna sunku atspėti, ką  vieną 
ar kitą savaitgalį pirkėjai pirks. 
Tai ypač svarbu parduodant 
trumpo galiojimo produktus. 
Kartais nutinka taip, kad vienos 
ar kitos prekės pritrūksta, o kitą 
kartą visų parduoti nepavyks-
ta“, - pastebėjo pašnekovas.

Ž.Augustinavičius sakė gir-
dėjęs atiliepimų, kad ūkininkų 
produkciją siūlančioje parduo-
tuvėje apsipirkti esą brangu.

„Taip, teko girdėti tokių atsi-
liepimų. Mes nesame prekybos 
centras. Augintojai diktuoja 
savo kainą. Mes tik užsideda-
me prekybinį antkainį. Kaina 

gaunasi tokia, kokia yra. Su 
didžiaisiais prekybos centrais 
konkuruoti pirmiausia siekiame 
per produkcijos kokybę“, - sakė 
jis.

Metai „neobuolingi“

Akcinės bendrovės „Ažuo-
žerių sodai“ direktorius Jonas 
Janišius „Anykštai“ sakė, kad 
šiemet obuolių derliaus lygis 
yra „žemiau vidutinio“.

„Bet čia ne katastrofa. Yra 
obuolių“, - sakė jis.

J.Janišius sakė, kad obuolius 
bus stengiamasi skinti kuo vė-
liau, tačiau pirmieji darbai pra-
sidės jau rugsėjį.

Pasiteiravus, ar dėl prastes-
nio derliaus obuolių pardavimo 
kaina didės, J.Janišius aiškino, 
kad tai priklausys nuo Lietuvos 
kaimynų.

„Kokia bus Lenkijoje užau-
gintų obuolių kaina, tokia bus 
ir pas mus. Jie diktuoja kainas“, 
- sakė pašnekovas.

Šiuo metu kilogramas Ažuo-
žerių soduose užaugintų obuo-
lių kainuoja 0,80 centų.

Bitės per karščius „nėjo 
į darbą“

O štai Anykščių rajono bitinin-
kai teigia, kad bitės šiemet pra-
džiugino visai neblogu derliumi.

„Medaus bitės sunešė šiek tiek 
mažiau, ypač kai labai karšta 
buvo, tada bitelės nėjo į darbą. Bet 
prieš tai jos padirbėjo gan gerai 
per liepų žydėjimą“, - „Anykštai“ 
sakė Lietuvos bitininkų draugijos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Albertas Žarskus.

A.Žarskus sakė, kad medaus 
pardavimo kaina šiemet šiek tiek 
išaugo.

„Labai pabrangęs medus buvo 
pavasarį, kai buvo blogas medu-
nešis. Vėliau, pagerėjus oro sąly-
goms, kainos sumažėjo“, - sakė 
jis.

Pats A.Žarskus už kilogramą 
medaus prašo 4 eurų.

Akcinės bendrovės „Ažuožerių sodai“ direktorius Jonas Jani-
šius konstatavo, kad obuolių derlius šį sezoną prastokas nesiekia 
vidutinio.

„Anykštos“ redakcijoje laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštaitiškas for-
matas“ galite užprenumeruoti savo artimiesiems, kaimynams, draugams.

Padovanok savo artimajam „Anykštos“ ir „Aukštaitiško formato“ pre-
numeratą, ir jis Jus atsimins visus 2022 - uosius metus. Ir 2023-aisiais 
atsimins, jeigu prenumeratos nepratęsite!

„Anykštos“ laikraščio prenumerata - neatsibostanti dovana!

Teirautis elektroniniu paštu reklama@anyksta.lt ir telefonais 8 381 594 58 arba 8 686 33036.
-ANYKŠTA
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Siūlykite kandidatus Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijai

Anykščių rajono savivaldybė kviečia siūlyti kandidatus 2021 metų Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijai
Kultūros premija skiriama Anykščių krašto (rajono) asmeniui arba kilme anykštėnui už paskutinių 5 (penkerių) metų nuopelnus krašto 

(rajono) kultūrai. T. Mikeliūnaitės premija gali būti įvertinta ši kandidatų veikla: 

 • kraštotyros darbai, ekspedicijos, leidiniai;
 • literatūros kūryba ir publicistika;
 • dailės, muzikos, teatro ir kitų meno rūšių kūriniai;
 • tautodailės darbai;
 • etninės kultūros globa ir sklaida, krašto kultūros tradicijų puoselėjimas;
 • kultūros paveldo apsauga, įtraukimas į kultūros sampratą ir apyvartą;
 • meninė saviraiška, meno mėgėjų kolektyvų, garsinančių Anykščių kraštą, ugdymas;
 • informacinės visuomenės ugdymas;
 • novatoriškos, skatinančios kultūros ir meno įvairovę programos, kultūros plėtros ir strategijos projektai;
 • kultūrinių įgūdžių perdavimo jaunimui projektai.

Detalesnę informaciją ir kandidato anketą pildymui rasite internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt 
Informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė, 
tel. (8 381) 58 085; mob. 8 682 38 107.

anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. nr. 830

Ričardas BanYs,
panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Rudenėjančios mintys su vasariška viltimi

Lietuvos visuomenė ir to-
liau serga „Galimybių paso“ 
isterijos sindromu. Diskusijų, 
ginčų, protestų chaose girdisi 
maldos, prakeiksmai, keiks-
mai ir kita liaudies žodinė 
kultūra. Tačiau niekada 
neužgirsime apie pelną, kurį 
kažkam neša tas pandemijos 

suvaldymo atradimas. O gal 
tai valstybinė- komercinė 
paslaptis? 

Kiekvieną rytmetį, dienos 
metą ir vakarą visuomenei 
yra plaunamos smegenys apie 
„Galimybių paso“ būtinybę 
ir skiepus. Štai ir dabar, man 
rašant, per radiją apie tą 
pasą ir skiepus suokia minis-
trė a. armonaitė. Žinoma, po 
šios ministrės suoks ir kiti. 
Dabar yra politinio suokimo 
metas. Ypač to, susijusio su 
vakcinavimu. 

O man asmeniškai - kuo 
daugiau suokiama ir bruka-
ma, tuo labiau pradedu viską 
atmesti ir viskuo bjaurėtis, 
nes tai natūralu: ko per daug, 
tas yra nesveika. 

Turėčiau geriau pastudijuo-
ti Lietuvos istoriją, kad tikrai 
įsitikinčiau, ar ne dabartiniu 
metu Lietuva yra atsidūrusi 
tokiame chaose, kokiame 

nebuvo nuo paskutinio karo. 
ne tik chaose, bet ir susiskal-
dymo būsenoje. neteko dar 
gyventi tokioje tarpusavyje 
susipjovusioje ir suskilusioje 
visuomenėje, kaip dabar. 

Kartais taip norisi iš šios 
valstybės išvažiuoti kur nors 
kitur- kur ramiau ir kultūrin-
giau, tačiau jau nebegaliu to 
padaryti. Tad tenka gyventi ir 
bandyti išgyventi tarp žmo-
nių, kurie dėl to, kad yra skir-
tingų pažiūrų ar nuomonių, 
išvadinami visokiais epitetais. 
juk dabar, jei drąsiai ir viešai 
prieš sistemą pasisako vienas 
ar tūkstančiai žmonių, labai 
greitai tie žmonės virsta 
riaušininkais, antivalstybinin-
kais, patvoriniais, vatninkais, 
runkeliais, šunauja. Tad nieko 
čia keista, jei taip vadinami 
žmonės sugalvoja kažkokių 
epitetų ir valdžios bei jos 
atstovų adresu. Dabar turime 

vieni kitų pravardžiavimo ir 
žeminimo, paniekos vieni ki-
tiems periodą. O dar Lietuvos 
himne giedama apie vieny-
bę... jos jau seniai nėra ir 
niekada nebus, tos vienybės. 

Šiandien gyventi Lietuvoje 
yra lengva nieko nemąs-
tančiam žmogui, tik tenki-
nančiam savo fiziologinius 
poreikius. Labiausiai sunku 
gyventi tiems, kurie ban-
do mąstyti ir nepasiduoti 
idiotizmo ir smegenų plovi-
mo ideologijai. asmenybės, 
kurios bando išlikti savimi 
ir neparsiduoti - pačios 
didžiausios šio valstybinio 
chaoso aukos. O mąstantis ir 
išmanantis įstatymus žmogus 
korumpuotai politikai yra 
nelyginant rakštis užpakalyje. 
Tik prisitaikėliams, pataikū-
nams ir neturintiems orumo 
dabar yra aukso amžius. 
Tokiems tipažams dabar labai 

tiktų rusų klasiko antono 
Čechovo „Chameleone“ iš-
sakytos mintys. nors autorius 
šį kūrinį parašė 1884 metais, 
kūrinio dvasia aktuali ir mūsų 
laikų Lietuvai. patarčiau jį 
paskaityti. 

nesustabdomai artėja 
ruduo. Vadinasi, artėja ir 
depresija dvelkianti realy-
bė. ji vėl žada būti sunki. 
ar sugebėsime ištverti iki 
pavasario ar iki vasaros? ar 
išgyvensime, ar išliksime? 
jei neturėsime savyje dvasios 
tvirtumo, jei neleisime, kad 
kažkas su mumis elgtųsi kaip 
su bandomaisiais triušiais 
ar kaip su marionetėmis- tai 
išgyvensime ir išliksime. 
Tegu visame šiame chaose 
dar būna išgirstas ir Dievo 
balsas. Gal jį girdėdami, 
susimąstys visi - teisūs ir 
neteisūs. svarbiausia, kad 
nebūtų blogiau. Viliuosi...

pastabos paraštėse

Ties Troškūnais - didžiausias saulės elektrinių 
parkas Pabaltijyje

(Atkelta iš 1 psl.)

Saulės elektrinių parkui Troš-
kūnų seniūnijoje, Vašuokėnų ir 
Naujasėdžio kaimuose,  planuo-
jama 117,85 ha teritorija, kurioje 
numatyta pastatyti iki 90 MW 
įrengtosios galios saulės šviesos 
energijos elektrinių parką. Paly-
ginimui - prie Staškūniškio stato-
mas 9 - ių vėjo elektrinių parkas 
yra iki 50 MW galios.

Planuojamo saulės šviesos 
energijos elektrinių parko terito-
rija yra išsidėsčiusi maždaug už 5 
km į šiaurę nuo Troškūnų miesto, 
apie 1 km į šiaurę nuo Vašuokėnų 
kaimo ir apie 2,7 km į pietryčius 
nuo Surdegio miestelio. 

Rajono tarybai balsuojant dėl 
elektrinių parko specialiojo pla-
no, Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius sakė, jog tai „bus 
pats didžiausias saulės jėgainių 

parkas Pabaltijyje“.
Vienas iš UAB „European 

Energy Lithuania“ vadovų An-
drius Čypas „Anykštai“ sakė, 
jog bent jau Lietuvoje tokio 
dydžio saulės šviesos elektrinių 
parko nėra. 117,85 ha teritorija 
bus praktiškai vientisai užstaty-
ta elektrinėmis. Tiesa, į šį plotą 
įskaičiuoti ir privažiavimai. Šiek 
tiek žaliųjų zonų turėtų likti, 
tačiau jas, pasak A.Čypo, bus 

galima panaudoti nebent avinin-
kystei.

UAB „European Energy Li-
thuania“ atstovas sakė, kad su 
žemės savininkais sudaryta de-
šimtys nuomos sutarčių, o jų 
vertė esanti konfidenciali infor-
macija. 

Elektrinių parko statybos pra-
sidės kitais metais. Per 2022-uo-
sius tikimasi darbus ir užbaigti.  

Troškūnų ir Viešintų seniūni-
jose planuojama statyti ir kelis 
vėjo elektrinių parkus.

Specialiai šių parkų statyboms 
jau prieš dvejus metus buvo re-

gistruotos keturios bendrovės 
- UAB „Troškūnų vėjas“, UAB 
„Vašuokėnų vėjas“, UAB ,,Sur-
degio vėjas“ ir UAB ,,Raguvė-
lės vėjas“. 

Šie keturi „vėjai“ Troškūnų ir 
Viešintų seniūnijose planavo pa-
statyti  50-60 vėjo elektrinių.

Greičiausias iš „keturių vėjų“ 
buvo „Raguvėlės vėjas“, šį pava-
sarį paskelbęs poveikio aplinkai 
vertinimo pradžią. UAB „Ragu-
vėlės vėjas“ laukuose tarp Troš-
kūnų miesto ir Rūkiškio kaimo 
planuoja pastatyti dešimt vėjo 
elektrinių. 
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,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems!
Mokėkite už 11 mėnesių, skaitykite 12 mėnesių. 

Kalbėti galima ne tik žodžiais, bet ir vaizdais, o geriausia – abiem! Kviečiame 14-19 metų jaunimą iš Anykščių rajono miestelių į įspūdingą ir 
NEMOKAMĄ savaitgalio poezijos ir fotografijos stovyklą „Pagauk“! 

Pagauti, užfiksuoti vaizdai – bene dažniausia šių dienų raiškos priemonė. Jie lydi mus visur – pra-
dedant socialinėmis medijomis, baigiant parodomis galerijose. Šioje stovykloje mokysimės profe-
sionaliai pagauti akimirkas, kurios yra iškalbingiausios. Taip pat susipažinsime su išskirtiniu 
japonų poezijos žanru haiku, kuriame į tris eilutes - lyg į žodžio fotografiją - telpa visas pasaulis. 
Originaliai pasitelkę vaizdą ir žodį, kalbėsimės aktualiomis temomis, bandysime būti išgirsti ir 
papasakoti savo istoriją klausytojams/stebėtojams.

Glausta stovyklos darbotvarkė:
- Rugsėjo 4 (šeštadienis) - Susipažinimas, dirbtuvės, pietūs ir vakarienė, linksmasis laisvalaikis, 

nakvynė sodyboje. 
- Rugsėjo 5 (sekmadienis) - Darbų tąsa, individualūs užsiėmimai, pietūs, fotografavimas, pavakariai, 

apibendrinimas.
- Rugsėjo 11 (šeštadienis) - Susirenkam dar kartą (nepamirštame pakviesti tėvelių, močiučių, kitų 

giminių, bei draugų), atidarome darbų parodą. Improvizacijų teatro „Kitas Kampas“ pasirodymas 
(nemokamas visiems rajono gyventojams), parodos aptarimas, visos stovyklos uždarymas.

Dirbtuvėms vadovaus patyrę ir profesionalūs „Dominyko atostogų“ edukatoriai. Tyrinėsime 
skirtingas erdves, todėl bus daug vietos eksperimentams ir kūrybinėms paieškoms.

Stovykla yra NEMOKAMA, suteikiamas nemokamas apgyvendinimas ir maitinimas visos 
stovyklos metu, pasirūpinama transportu. Prioritetas teikiamas paaugliams, gyvenantiems 
Anykščių rajono miesteliuose ir kaimeliuose.

Rugsėjo 11 d. lektoriai paruoš parodą, kurioje bus pristatyti visų dalyvių darbai. Parodą vainikuos 
improvizacijų teatro „Kitas kampas“ pasirodymas, skirtas visiems. 

Projektas finansuojamas pagal Anykščių rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos priemonę „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ veiklos 
srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ “ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2). Gauta finansavimo suma – 9736 Eur.

Daugiau informacijos - www.jaunimoklubas.lt arba Jaunimo klubo socialinėje paskyroje facebook.    Užsak. nr. 831

Anykščių Jaunimo klubas organizuoja nepamirštamą, 
nemokamą poezijos ir fotografijos stovyklą paaugliams, 2021 rugsėjo 4, 5 ir 11 dienomis

„O kas ten duris antspaudavo?“ 
- pusbalsiu replikavo kažkuris iš 
politikų. 

„Valstiečių“ sąraše į tarybą iš-
rinktas Vygantas Šližys apiben-
drino diskusiją: „Akivaizdu, kad 
kontrolierius grybavo ne savo 
miške. Tai yra faktas. Dabar jis 
ir yra taip aršiai ginamas, kad 
ten grybavo. Ir turbūt turėjo tam 
tikrus tikslus, kad ten grybavo. 
Viskas čia tvarkoje, pasitvirtino 
tvarką ir tas grybavimas pasi-
baigs.“ „Grybauti galima bet ku-
riame miške“, - atkirto K.Tubis.

Mokytojai pasipešiojo

Taryba pritarė Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazijos 
dalyvavimui projekte „Mokinių 
ugdymosi pasiekimų gerinimas 
diegiant kokybės krepšelį“ . Už 
šį sprendimo projektą balsavo ir 
socialdemokratas, Antano Vie-
nuolio progimnazijos direktorės 
pavaduotojas Egidijus Šilaika.  
Tarybos Etikos komisijos pirmi-
ninkė, pagal K.Tubio visuome-
ninio komiteto sąrašą išrinkta 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos mokytoja Dangira 
Nefienė atkreipė Tarybos dė-

mesį, jog, vengdamas interesų 
konflikto, E.Šilaika balsavime 
neturėjo dalyvauti. O K.Tubis 
pridūrė, kad faktą reikia užfik-
suoti.

Vėliau Audroniui Gališan-
kai, D.Nefienės bendražygiui iš 
K.Tubio komiteto, balsavime 
„dėl įgaliojimų suteikimo ats-
tovauti savivaldybei viešosios 
įstaigos „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ visuotiniame dali-
ninkų susirinkime“ nepaspaudus 
balsavimo mygtuko, mokytoja 
jam patarė paspausti „Susilai-
kau“. „Ar gali Etikos komisijos 
pirmininkė nurodyti, kaip bal-

suoti? Prašau užfiksuoti“ , -  D. 
Nefienės duotą  patarimą paste-
bėjo E.Šilaika.

Brangs VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ 
teikiamos paslaugos

Rajono taryba įgaliojo Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pava-
duotoją Venetą Veršulytę, o  jai 
negalint dalyvauti – Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Viešųjų pirkimų ir tur-
to skyriaus vedėją Vilmą Vil-
kickaitę, atstovauti Anykščių 
rajono savivaldybei viešosios 
įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ visuotiniame dali-
ninkų susirinkime ir pritarti šios 
įstaigos teikiamų paslaugų kai-
nų didinimui.  

Reguliaraus edukacinio reiso 
Anykščiai–Rubikiai–Anykščiai 
bilietas kainuos 10 eurų (buvo 7), 
edukacinė kelionė Anykščių sto-
tis–Menų inkubatorius–Anykš-
čių stotis - 4 eurus (buvo 2), veži-
mas elektrine ir motodrezinomis 
brangs iki 3 eurų (buvo 2). 

Rajono tarybos posėdyje prisi-
statė naujasis VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direkto-
rius Darius Liutikas.  „Pirmas 
direktoriaus prisistatymas rajono 
tarybai yra nuviliantis ne tik dėl 
nepopuliaraus sprendimo -  at-

siųstas kainų pagrindimas, deja, 
neįtikino. Kaip su konkrečiais 
Anykščiai-Rubikiai-Anykščiai 
reisais susijęs stoties budėtojas? 
Administracinės išlaidos, kurios 
kainoje sudaro 41 procentą, yra 
ženkliai per didelės,  jūs rašote, 
kad sėdimų vietų skaičius yra 
40, tačiau ne kartą teko matyti, 
kad atvažiuoja ženkliai daugiau 
turistų“ , - direktoriaus klausė 
A.Gališanka.

„Turime skaičiavimus ir kon-
krečius skaičius. Buvo jums 
visiems pateikta. Pagrindinis 
argumentas, kad darbuotojų at-
lyginimai yra maži, atlyginimas 
yra per 600 eurų į rankas. Norisi 
subalansuoti darbuotojų atlygi-
nimus ir, kaip žinia, šitos kainos 
nekito nuo 2015 metų“ , - į poli-
tiko klausimą atsakė D.Liutikas. 
„Neatsakėt nė į vieną klausimą“, 
- naujojo direktoriaus atsakymą 
įvertino A.Gališanka. 

Tiesa, vėliau D.Liutikui pa-
rodžius prezentaciją, kurioje 
apžvelgta „Siauruko“ istorija ir 
perspektyvos, A.Gališanka di-
rektorių pagyrė, o K.Tubis sakė, 
kad „Siauruko“ išlaikymui reikia 
skirti pinigų.  

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis ge-
ležinkelis“ 2018 m. už suteiktas 
paslaugas gavo beveik 50 tūkst. 
eurų pajamų, 2019 m. - 113 
tūkst., 2020 - 68 tūkst., 2021 - 
23,5 tūkst. eurų.   

Venetą Veršulytę lygino su potencialia pažeidėja

Anykščių rajono savivaldybės kontrolierių 
Artūrą Juozą Lakačauską aktyviai gynė 
opozicija.

Kontrolieriaus naršymą po savivaldybės duo-
menų bazę pastebėjo savivaldybės administra-
cijos direktorės pavaduotoja Veneta Veršulytė.
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Viena seniausių 
bendruomenių 

Anykščių rajone esantis Pa-
ežerių kaimelis yra vienos se-
niausių šalyje Lietuvos Sentikių 
Pomoro bažnyčios bendruome-
nės centras. Bendruomenė čia 
įsikūrė XVIII amžiuje, iš Rusi-
jos bėgdama nuo persekiojimų 
ir priešindamasi reformai, pa-
gal kurią buvo verčiami priim-
ti tikėjimo naujoves. Sentikiai 
buvo tie žmonės, kurie nesutiko 
su tokiomis naujovėmis. Jie pa-
liko tėvynę, bėgo nuo valdžios 
persekiojimų tam, kad išlaikytų 
savo senąjį tikėjimą. 

XX amžiaus viduryje Viešintų 
apylinkėse buvo gausu kaimų, 
kuriuose gyveno sentikiai. Tuo 
metu bendruomenei priklausė 
per tūkstantį žmonių. 

Prasidėjus melioracijai, kai-
mai ėmė nykti. Jauni žmonės 
pasitraukė į miestus, senoliai 
iškeliavo į amžinybę. Dabar 
Paežerių kaimelyje nuolatos 
gyvenantiems sentikiams su-
skaičiuoti  pakaktų abiejų rankų 
pirštų. Dauguma sodybų lanko-
mos tik vasarą, kai atvažiuoja 
poilsiautojai. 

Maldos namai

Paežerių Švč. Dievo Motinos 
Dangun ėmimo sentikių cerkvė 
buvo pastatyta 1903 metais. Tie-
sa, 1910 metais, įvykus gaisrui, 
naujutėlis pastatas supleškėjo, 
bet, laimei, 1913 metais maldos 

namų pastatas buvo atstatytas. 
Tai viena iš dviejų Anykščių 
rajone išlikusių medinių senti-
kių cerkvių. Melstis į šią cerkvę 
susirenka sentikiai iš Paežerių 
kaimo bei aplinkinių Viešintų 
apylinkių vietų. 

Per visus gyvavimo metus 
cerkvei teko išgyventi ne tik 
gaisrą – teko patirti ir ne vie-
ną baisų apiplėšimą. „Seniau 
cerkvėje buvo labai daug ver-
tingų ikonų, paveikslų, tapytų 
ranka, bet kadangi cerkvė ne 
kartą buvo apvogta, daugelio 
paveikslų nebeliko. Pilna ikonų 
buvusi siena dabar apytuštė“,– 
pasakojo viešintiškė sentikė 
Natalija.

Pavogti paveikslai nebuvo 
keičiami naujais, todėl šiuo 
metu cerkvėje jų labai mažai. 

„Iš vaikystės pamenu, kad 
cerkvėje paveikslų buvo tiek 
daug, kad per didžiąsias šven-
tes, norint prie kiekvieno pa-
veikslo uždegti žvakę, reikėda-
vo dviejų šimtų žvakių. Žvakės 
būtinai turėjo būti plonos ir iš 
gryno vaško“, – sakė ji. 

Iki 1974 metų bendruomenė 
turėjo Paežeriuose nuolat gy-
venantį dvasinį tėvą. Metams 
bėgant, išnyko kaimai, žmonių 
skaičius sparčiai mažėjo, todėl 
ir nuolatinio dvasininko Paeže-
riuose nebeliko. 

Nuo 1999 metų pamaldoms 
Paežeriuose vadovauja Lietu-
vos sentikių dvasinio teismo 
pirmininkas, Panevėžio sen-
tikių bendruomenės dvasinis 
tėvas Nikolajus Jevstafjevičius 
Vladimirovas. 

Šventė, sujungianti visus

Reguliarios pamaldos cerkvė-
je nevyksta dėl mažo gyventojų 
skaičiaus, tačiau dvasinis tėvas į 
cerkvę atvyksta per svarbiausias 
metų šventes: Velykas, Sekmines, 
Žolines, Kalėdas, mirusiųjų minė-
jimus, kurie vyksta keturis kartus 
per metus, ir išpažintį. 

Sekminės yra viena svarbiausių 
sentikių švenčių. Tai mirusiųjų 
paminėjimo ir pagerbimo diena. 
Šią šventę galima būtų lyginti 
su lietuviškosiomis Vėlinėmis. 
Tai ne tik svarbi religinė šventė 
– dažnai ji ir visos giminės susi-
tikimas. Tiesa, kai kam  Sekminės 
vienintelė proga susitikti su seniai 
matytais pažįstamais, nes šventė 
suburia labai daug žmonių.

Aplankyti savo mirusiųjų į 
Paežerių kapines atvažiuoja sen-
tikiai ne tik iš įvairių Lietuvos 
kampelių, tačiau ir iš kaimyninių 
šalių. „Žmonės atvažiuoja iš visos 
Lietuvos, netgi iš Latvijos. Prieš 
pandemiją atvažiuodavo ir iš Nor-
vegijos, Rusijos“, – pasakojo Pa-
ežerių pamaldoms vadovaujantis 
šventikas Nikolajus Jevstafjevi-
čius Vladimirovas.

„Kiekviena šeima turi knygelę, 
kurioje surašyti visų mirusių ar-
timųjų vardai. Pamaldų metu jie 
garsiai perskaitomi. Vardai turi 
būti surašyti šventų krikšto vardų 
forma.

Taigi, per Sekmines pirmiausia 
apie valandą ar pusantros mel-
džiamės cerkvėje, skaitomos tos 
knygelės. Aš skaitau vieną kartą, 
o giedotojai perskaito tris kartus. 
Vėliau keliaujame pašventinti ka-
pinių. Prie kiekvienos kapavietės 
giedame, šventiname kapą  prie-
taisu „panakadil“, į kurį įdedama 
ir uždegama anglis bei smilkalai. 
Pavadinimas kilo iš žodžio „ka-

dyt“ – „šventinti“. Retkarčiais 
būna, kad nėra kam atvažiuoti, 
pasirūpinti, kad būtų pašventina-
ma kapavietė, tačiau mes vis tiek 
pašventiname simboliškai kie-
kvieną apleistą kapavietę be gie-
dojimo“, – apie Sekminių šventės 
tradicinę eigą pasakojo šventikas 
Nikolajus. 

Pasninkas

Pasninkas - tai ne šiaip sau kūno 
išvalymas, vegetarizmo aktas, bet 
ir stiprios dvasinės pratybos, per 
kurias ugdoma valia, atsisakoma 

aistrų.  
Sentikių religijoje prieš kiekvie-

ną šventę yra pasninkaujama. Tie-
sa, du svarbiausi ir pagrindiniai 
pasninkai yra Velykų ir Kalėdų. 

Prieš Kalėdas – keturių, o prieš 
Velykas – septynių savaičių pas-
ninkas.

Skirtingai nei katalikų, sentikių 
pasninkas yra griežtesnis. „Nei 
mėsos, nei pieno ir netgi žuvies 
negalima. Yra tam tikros dienos, 
per kurias galima valgyti žuvį“, – 
pasakojo viešintiškė sentikė Ma-
rija. 

Paežerių cerkvės atstatymas po 1910 metais vykusio gaisro.

Skarelė – privalomas kiekvienos besimeldžiančios moters atri-
butas. Nuotraukoje – viešintiškė sentikė Marija Petrakova.

Sentikių maldos ir giesmės užrašomos senąja slavų abėcėle. 

Gyvenantys šalia, šimtmečių paslapties 
gaubiami sentikiai
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IŠ ARTI

Krikštas

Seniau vaikus krikštijo ežere 
arba upėje, dabar – cerkvėje, 
kubile su vandeniu. Priešingai 
nei katalikų apeigose, krikšto 
metu vaikas panardinamas visu 
kūnu tris kartus į vandenį. 

Anuomet vaikui vardas ne-
buvo renkamas, kaip įprasta, 
tėvų, senelių ar kitų giminių. 
Vardas buvo parenkamas pagal 
specialų maldos knygos sąra-
šą. 

Tame sąraše buvo užrašomi 
vardai pagal abėcėlę, o šalia 
vardo – data. Jei tam tikrą die-
ną gimęs kūdikis šalia savo gi-
mimo datos tame sąraše turės, 
pavyzdžiui, vardą „Anastasi-
ja“, taip ir turės būti pavadin-
tas. 

„Labai gaila, kad Paežeriuo-
se tenka dažniau rengti laido-
tuvių apeigas nei krikštą. Jau 
keletą metų Paežeriuose nieko 
nekrikštijome“, – sakė šventi-
kas Nikolajus. 

Nuo XVIII amžiaus 
gyvuojančios kapinės

Netoliese esančios Paežerių 
kaimo kapinės vadinamos Si-
dorų kapais. Jos gyvuoja nuo 
pat XVIII amžiaus ir iki šiol yra 
prižiūrimos. 

Viešintų seniūnija pasirūpina, 
kad kapinių teritorija būtų tvar-
kinga: nupjauna žolę, iškerta 
pasenusius medžius. Taip pat 
yra pastatyti du šiukšlių kon-
teineriai – plastikui ir stiklui, 
kuriuose žmonės gali palikti 
surūšiuotas kapinių priežiūros 
atliekas. 

Ankščiau antkapiai kapinėse 
buvo akmeniniai, juose iškal-
tos raidės, skaičiai. Tokių senų 
antkapių yra ir Sidorų kapinėse. 
Vėliau imta statyti granitinius, 
cementinius antkapius. 

Piešingai nei įprasta katali-
kams, pagal sentikių papročius 
kapinėse žvakės nedegamos. 
„Negalima degti nei stiklinių, 
nei paprastų vaškinių žvakių“, 
– pasakojo sentikė Marija. 

„Kartą popas praeidamas pro 

kažkieno kapus pastebėjo  pa-
dėtą stiklo žvakę. Jis pasakė, 
kad žvakių nereikia, jos nėra 
priimtinos mūsų tikėjimui“, – 
pasakojo ji. 

Žvakės degamos cerkvėje 
priešais ikonas. Per šventes į 
cerkvę žmonės neša net po ke-
lias žvakes, kad uždegtų prie-
šais ikonas. 

Pagal senąsias tradicijas, ne-
galima viso kapo uždengti ply-
telėmis ar trinkelėmis. „Turi 
būtinai likti kažkoks lopinėlis 
ar kraštelis neuždengtas, nes 
dvasia turi rasti kelią“, – sakė 
šventikas Nikolajus.

Pamaldos

Įdomus faktas, jog norint tap-
ti dvasiniu tėvu, privalu būti 
susituokusiam. Jeigu vyras ne-
bus susituokęs, jis negalės būti 
įšventinamas į popus. Galės 
būti žemesnio rango, pavyz-
džiui, giedotojas.

Tiesa, santuoką galima suda-
ryti tik vieną kartą. 

Dažniausiai šventiko žmo-

na taip pat aktyviai dalyvauja 
bendruomenės gyvenime. Kar-
tu keliauja į pamaldas, šventes, 
meldžiasi. Šiuo metu sentikių 
šventikų Lietuvoje nėra labai 
daug, todėl jiems tenka aptar-
nauti dideles parapijas. 

„Maldos yra skaitomos seną-
ja rusų kalba, todėl dabar nėra 
tiek daug žmonių, kurie ją mo-
kėtų ar galėtų lengvai išmokti. 
Vaikystėje močiutė buvo išmo-
kiusi mane giedoti, tačiau dabar 
jau esu tai pamiršusi“, – sakė 
Marija.

Svarbus pamaldų akcentas -  
moterų galvos apdangalas. Mo-
terys būtinai turi dėvėti skarelę. 
Taip pat pamaldose atskiriama 
vyrų ir moterų pusė. Kairėje 
pusėje meldžiasi moterys, o de-
šinėje – vyrai. „Moterys ir vyrai 
negali melstis susimaišę, būti-
nai turi laikytis skirtingų pusių. 
Didesnėse cerkvėse būna netgi 
pertvaros padarytos“, – pasako-
jo sentikė Natalija.

Tikėjimas – gyvenimo 
būdas

Anuomet tikėjimas senti-
kiams buvo ir jų gyvenimo 
būdas. Sentikiai gyvendavo 
atskirais kaimais, turėjo netgi 
skirtingus indus, griežtai lai-
kėsi visų papročių. Atsikraustę 
į naują vietą, jie patys statyda-
vosi bendruomenės maldos na-
mus. Rūkymas ir alkoholio var-
tojimas sentikiams buvo tabu. 

 Laikui bėgant, griežti papro-
čiai švelnėjo, sentikiai ėmė vis 
mažiau išsiskirti iš aplinkinių, 
asimiliavosi. „Pagal senuosius 
papročius sentikis galėjo su-
daryti santuoką tik su sentikiu. 
Buvo nepripažįstama santuoka 
su kitos religijos žmogumi. Da-
bar jaunimas į šiuos papročius 
žiūri laisviau: santuoka sudaro-
ma ir su kitų religijų atstovais, 
taigi ir vaikus krikštija jau ne 
sentikiais, o atitinkamai  katali-

kais arba stačiatikiais“ ,– pasa-
kojo dvasinis tėvas Nikolajus. 

Pasak dvasinio tėvo Nikola-
jaus Jevstafjevičiaus Vladimi-
rovo, tam, kad sentikių religija 
išliktų ir būtų perduodama iš 
kartos į kartą, svarbu nepamirš-
ti lankytis pamaldose. „Jeigu 
cerkvė gyva, ją lanko žmonės, 
meldžiasi, tai ir tikėjimas liks 
gyvas, neužmirštas. Svarbu, 
kad patys žmonės nebūtų abe-
jingi“, – sakė jis.

Seniūnija rūpinasi 
cerkvės aplinka

Viešintų miestelio seniūnas 
Ramūnas Blazarėnas teigiamai 
atsiliepia apie apylinkėse gyve-
nančius sentikius. „Nemėgstu 
skirstyti žmonių pagal religi-
jas, tačiau sentikiai, gyvenan-
tys mūsų apylinkėse, yra geri, 
tvarkingi, gerbiantys savo pa-
pročius žmonės, turime darbš-
čių ūkininkų. Nuo mažų dienų 
pažįstu senuosius sentikius, 
o dabar, kai esu seniūnas, tas 
ryšys, bendravimas su jais yra 
mano kasdienybė“, – pasakojo 
R. Blazarėnas

Prieš didžiąsias sentikių šven-
tes seniūnija pasirūpina, kad 
būtų sutvarkyta cerkvės aplin-
ka, nupjauta žolė. „Rugpjūčio 
28 dieną cerkvėje bus svarbi 
šventė – Žolinės. Pasirūpinom, 
kad aplink cerkvę būtų tvarkin-
ga“,– sakė seniūnas. 

Seniūnas viliasi, kad Pae-
žerių cerkvė gyvuos dar daug 
metų. „Gaila, kad Paežeriuose 
nuolatinių gyventojų likę labai 
mažai. Viliuosi, kad cerkvė ne-
sunyks, juk tai – gyvoji istorija.  
Manau, kad reikia iniciatyvos 
iš jaunesnių sentikių, nes se-
niems žmonėms jau sunku kaž-
ką organizuoti“, – sakė  Viešin-
tų miestelio seniūnas Ramūnas 
Blazarėnas. 

Sidorų kapinių senumą liudija šimtmečius skaičiuojantys pa-
minklai.                  autorės nuotr.

Sentikių laidotuvių 1967 metais Paežeriuose momentas.

Netoli Paežerių kaimo esančios Sidorų kapinės, aptvertos meta-
line tvora, iki šiol yra prižiūrimos.

Viešintų seniūnas Ramūnas 
Blazarėnas džiaugiasi maža, 
tačiau tvarkinga ir tikėjimui 
atsidavusia sentikių ben-
druomene.

Gyvenantys šalia, šimtmečių paslapties 
gaubiami sentikiai
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pirmadienis 2021 08 30

sekmadienis 2021 08 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 (Ne)emigrantai  (kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Gyventi kaime gera. 
09:30 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Maži, bet ypatingi: vėžliai.
12:50 Salų gamtos slėpiniai 2.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija   N-7. 
21:50 Seserų Fontanų siuvykla  
N-7.  
23:40 Mano Afrika  N-7. (kart.).
02:20 Mūsų pirmosios atosto-
gos  N-14. (kart.).

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.
09:25 Ant bangos.
11:10 Šarlotės voratinklis.  

13:05 Sutrikusi mafija   N-7.  
15:05 Krokodilas Dandis 2   
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Nepaprastas Žmogus-
Voras 2   N-7.  
22:15 Karštas plienas   N14.  
00:30 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas   N-7.

06:35 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Galingasis 6  N-7.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Svajonių ūkis.
09:00La Maistas.  
09:30 Liūtas karalius  N-7.
11:15 Laukinė karalystė.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė karalystė.
12:35 Daktaras Dolitlis  N-7.
14:15 Delfinų sala  N-7.
16:10 Kobra 11  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11   N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Piktadarės istorija 2  N-7.
22:00 Londono bulvaras  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Londono bulvaras  N-14.
00:05 Įsikūnijęs blogis   S.
01:50 Pabrolių nuoma  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Pričiupom!   (k).
07:30 Galiūnų Pasaulio koman-

dinė taurė 2021  (k).  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-asis etapas“.  
10:05 Kova už būvį.
11:15 Geriausi šuns draugai.
11:45 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7.  
12:55 Atranka. Išlieka stipriausi  
N-7.  
13:55 Ekstrasensai tiria  N-7.  
16:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
17:20 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7.  
18:25 Tie, kurie žudo  N-7.   
19:30 Mirtinas ginklas  N-7.  
20:30 Paskutinis laivas  N-7.  
22:30 Legendų biuras  N14.  
23:40 Narkotikų prekeiviai  N14.  
00:55 Didysis meistras (k) N14. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 Istorija gyvai. 
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:50 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Sveikinimai.  
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodramos  
(k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Keliautojas. Nužudytas 
kaimas  N14.  
22:55 Skaistuolė amerikietė 
N14. 
00:40 Šimtas gatvių (k) N14. 
02:30 Vera. Tamsus kelias (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Šoka Lietuva.
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Po laukinę gamtą.
10:30 Skonio pasaka.
11:00 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos.  
13:40 Šventadienio mintys.  
14:05 Klausimėlis.  
14:25 Sunė prieš Sunę   (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga 
2019.  
17:30 Tokijo paralimpinės žaidy-
nės 2020.  
18:30 Stambiu planu.  
19:25 FIFA pasaulio paplūdimio 
futbolo čempionatas. Finalas.  
21:00 Adolphe Adam. Baletas 
„Žizel“.  
22:50 Vilius Karalius  (kart.).
00:50 Seserų Fontanų siuvykla  
(kart.).
02:40 Istorikas Antanas Tyla 
(kart.).
03:10 Muzikinis intarpas.
03:30 Tokijo paralimpinės žaidy-
nės 2020. Ieties metimo finalas.

06:10 Jukono vyrai  (kart.) N-7.
07:00 Atšiaurioji Aliaska  (kart.).
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Sandėlių karai  N-7.
10:30 Kalnai. Pasaulis virš debe-

sų (kart.).
11:40 Gelmėse slypinčios unika-
lios istorijos  N-7.
12:40 Kalnai. Pasaulis virš 
debesų.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  N-7.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
„Kaukės“.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Banga žudikė  N-14.
23:50 Blogos mamos  N-14 
(kart.).

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 Greitis.  
11.00 Vyrų šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Triguba apsauga  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 Laumės juosta.  
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Triguba apsauga  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 namuose.
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 Pokalbis 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.
02:00 Ugnikalnių takais.
02:30 Ugnikalnių takais.
03:00 Ugnikalnių takais.
03:30 Delfi premjera.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Savaitė su „Dviračio žinio-
mis“ (kart.).
13:30 Mūsų gyvūnai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras N-7. 
17:10 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Tredstounas  N-14. 
23:55 Grančesteris  N-14. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną,
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) 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 Paranoja  N14. 
00:40 Strėlė  N-7. 
01:40 Karštas plienas (k)  N14.  

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 La Maistas  (kart.).
08:05 Sveiki atvykę.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Marčios  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 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 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau 
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Specialiosios snaiperių 
pajėgos N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Specialiosios snaiperių 
pajėgos  N-14.
00:10 Kaulai  N-14.
01:15 Havajai 5.0  N-7.
02:10 Perėja  N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 

09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
11:35 Naujokai (k) N-7. 
12:30 “CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Naujokai  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Tardymas   N14.  
22:45 Mirtinas ginklas  (k) N-7.  
23:45 Legendų biuras  (k)  N14.  
00:55 Narkotikų prekeiviai  (k) 
N14.  

06:10 Daktaras Ozas  N-7. 
07:10 Žingsnis iki dangaus (k) 
N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:35 Stebuklas (k) N-7. 
14:35 Marija Vern (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7.  
19:50 Marija Vern  N-7.  
21:00 Pabėgimas su vaikais  
N14.  
22:50 Svajoklė.
23:50 Našlaitės  N-7. 
01:50 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žudantys šaltiniai (k) N14. 

 PLIUS. 
07:00 44 katės.
07:15 Tokijo paralimpinės žaidy-

nės. Golbolas. JAV – Lietuva.  
08:25 Kultūros diena  (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Tokijo paralimpinės žai-
dynės. Ieties metimo finale gali 
dalyvauti A. Skuja. (kart.).
15:20 Ką veikti?! 
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tokijo paralimpinės žaidy-
nės 2020.  
18:15 Čikagos policija  N-7. .
19:00 Išpažinimai. 
19:30 Propaganda. Menas par-
duoti melą.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Sniegynų vaikai..
23:05 Kino istorija. Aukso am-
žius.  
23:50 Pasakojimai iš Japonijos.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Džiazo muzikos vakaras.  
01:10 Muzikinis intarpas.

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
09:20 Sandėlių karai  N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje  N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Kulinarijos meistras.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.

19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Sučiupus nužudyti  N-14.
23:10 Pjūklas 3 . S.
01:10 Naša Raša  N-14.
01:35 Univeras. Naujas bendri-
kas  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 istorija 
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 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Kryptys LT.  
17.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.  
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 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 Lietuviškos atostogos..
07:00 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Geltonas karutis.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:00 Yugo broliai.
10:30 Pokalbiai prie jūros.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Jūs rimtai?
14:00 Išpakuota.
14:30 Keturios sienos.
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 in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 Kasdienybės herojai. 
22:15 Mano pramogos veidai. 
23:00 Yugo broliai.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
00:00 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene.
01:00 Delfi diena.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Maestro (kart.).
13:00 Klauskite daktaro (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras N-7. 
17:10 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Tredstounas  N-14. 
23:45 Grančesteris  N-14. 
00:30 Po laukinę gamtą.
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k)  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 Mergina traukiny   N14.  
00:45 Strėlė  N-7.  
01:45 Paranoja (k) N14.  

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Laikyti ir paleisti  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 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 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau 
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Raudonoji aušra  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Raudonoji aušra  N-14.
00:15 Kaulai  N-14.
01:15 Havajai 5.0  N-7.
02:15 Perėja  N-14.

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia  (k).
08:35 Teisingumo agentai  (k) 
N-7.  

09:40 Pėdsakas  (k) N-7.  
10:35 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai  (k).
11:35 Naujokai  (k)  N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Naujokai  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Vertikali riba   N-7.  
23:30 Tardymas (k)  N14.  
01:15 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  

06:00 Daktaras Ozas  N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus  (k)  
N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
13:35 Stebuklas (k) N-7.  
14:35 Marija Vern (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7.  
19:50 Marija Vern  N-7.  
21:00 Stokholmo rekviem. Akis 
už akį  N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7.  
01:55 Pabėgimas su vaikais 
(k)  N14.  

 PLIUS. 
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės (kart.).

07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės.
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Legendos.  
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Tokijo paralimpinės žaidy-
nės (kart.).
15:10 Mokslo sriuba  (kart.).
15:40 Kuršių nerija.  
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tokijo paralimpinės žai-
dynės.
18:15 Čikagos policija   N-7. .
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Hanibalas. Nauji įrodymai.
20:20 Dizaino dokumentika.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Aš esi tu  N-7.  
23:00 Vartotojų kontrolė.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Džiazo muzikos vakaras.  

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Kulinarijos meistras.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.

16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Geras, blogas ir negyvas  
N-14.
22:50 Gelbėtojai  N-7.
23:40 “Naša Raša  N-14.
01:00 Univeras. Naujas bendri-
kas 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 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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 „Pėdsakas  N-7.
15.00 „Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Kryptys LT.  
17.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.  
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 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas 

N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 GARSIAI!
07:00 Alfas vienas namuose. 
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:00 Yugo broliai.
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Kasdienybės herojai.
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 GARSIAI!
20:30 Lietuviškos atostogos.
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Yugo broliai.
23:30 Kasdienybės herojai. 
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.
05:30 Pokalbiai prie jūros.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius (kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras  N-7. 
17:10 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Kitą kartą Afrikoje. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Tredstounas  N-14. 
23:45 Grančesteris   N-14.  
00:30 Po laukinę gamtą.
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) 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 Palaidotas N14. 
00:25 Strėlė  N-7. 

05:20 Snieguolė ir septyni nykš-
tukai  N-7.
06:45 Lobių planeta N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Saldus ruduo  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai . N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 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 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau 
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 I.T. Neribota prieiga N-14.
22:45 Vikinglotto  (kart.).
22:50 I.T. Neribota prieiga N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 I.T. Neribota prieiga N-14.
00:25 Kaulai  N-14.
01:30 Havajai 5.0  N-7.
02:25 Perėja . N-14.

06:15 CSI. Majamis  (k) N-7.  
07:15 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:35 Teisingumo agentai  (k) 
N-7.  

09:40 Pėdsakas  (k) N-7.  
10:35 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai (k). 
11:35 Naujokai  (k) N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Naujokai  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
19:30 Snaiperis  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sergėtojas  N14.    
22:50 Vertikali riba (k) N-7.  
01:15 Mirties įšalas   N14.  

06:20 Rozenheimo policija  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
13:35 Stebuklas  (k)  N-7.  
14:35 Marija Vern  (k)  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7.  
19:50 Marija Vern  N-7.  
21:00 Komisaras van der Valkas. 
Meilė Amsterdame N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7.  
01:55 Stokholmo rekviem. Akis 
už akį (k)  N14.

 PLIUS. 
06:45 Šoka Lietuva.
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).

07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 Premjera. Drakoniukas 
Kokosas.
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Širdyje lietuvis  (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva(kart.).
11:50 Tokijo paralimpinės žaidy-
nės (kart.).
15:05 Hanibalas. Nauji įrodymai 
(kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tokijo paralimpinės žai-
dynės.
18:15 Čikagos policija  N-7.  
19:00 Lazdynų Ragana.  
19:30 Kylanti Afrika.
20:15 Kelionių atvirukai..
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Praeitis ateičiai.  
22:30 Propaganda. Menas par-
duoti melą (kart.).
23:30 Po laukinę gamtą (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Vilnius Mama Jazz 2018.  

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.

13:55 Kulinarijos meistras.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Visu greičiu pirmyn  N-7.
22:50 Gelbėtojai  N-7.
23:50 Naša Raša  N-14.
01:20 Univeras. Naujas bendri-
kas  N-7.

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 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Kryptys LT.  
17.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.  
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 Nauja diena. 

00.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:00 Alfas live. 
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
10:00 Yugo broliai.
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Pokalbiai prie jūros.
14:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
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 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
20:00 nežVAIRUOK.
20:30 Pokalbiai prie jūros.
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 Orijaus kelionės. 
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Yugo broliai.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.
05:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.

antradienis 2021 08 31

trečiadienis 2021 09 01

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Iki rugsėjo 1-osios - akcija ,,Anykštos“ prenumeratai 2022-iesiems metams!



ketvirtadienis 2021 09 02

penktadienis 2021 09 03

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. rugpjūčio 28 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kitą kartą Afrikoje (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras N-7. 
17:10 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Tredstounas  N-14. 
23:45 Grančesteris N-14. 
00:30 Po laukinę gamtą.
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) 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 Artimi priešai N14. 

00:15 Strėlė  N-7. 
01:15 Palaidotas (k) N14. 

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Krioklių medžiotojai  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 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 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Greitojo reagavimo būrys 
N-14.
00:15 Kaulai  N-14.
01:15 Havajai 5.0  N-7.
02:15 Perėja  N-14.

06:15 CSI. Majamis  (k) N-7.  
07:15 Mano virtuvė geriausia  (k). 
08:35 Teisingumo agentai  (k)  
N-7.  
09:40 Pėdsakas  (k)   N-7. 

10:35 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai (k).  
11:35 Naujokai  (k)  N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Naujokai  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.  
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Asas   N14.  
22:55 Sergėtojas (k) N14.  
00:45 Mirties įšalas  N14. 

06:20 Rozenheimo policija  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
13:35 Stebuklas  (k) N-7. 
14:35 Marija Vern  (k) N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7.  
19:50 Marija Vern  N-7.  
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Medžioklė su varo-
vais N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7.  
01:55 Komisaras van der Valkas. 
Meilė Amsterdame (k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kitą kartą Afrikoje. 
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 

detektyvės (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Kultūringai su Nomeda.  
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita.  
12:20 Gyvenk kaip galima švariau  
(kart.).
12:50 Mūsų miesteliai. Kartena  
(kart.).
14:45 Kylanti Afrika (kart.).
15:35 „Dainų dainelės“ akimirkos.
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tokijo paralimpinės žai-
dynės.
18:15 Čikagos policija  N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Leonardas da Vincis.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynės. Lietuva 
– Šiaurės Airija.  
23:45 Kelionių atvirukai..
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. .
00:40 Vilnius Mama Jazz 2018.

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Aš – ralistas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.

13:55 Kulinarijos meistras.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas . N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Bėgantis labirintu  N-14.
23:15 Gelbėtojai  N-7.
00:15 Naša Raša  N-14.
01:45 Univeras. Naujas bendrikas 
N-7.

 
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Kryptys LT.  
17.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.  
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. 
22.55 Europa - tai aš.

23.00 Nauja diena.  
00.00 Netikėtas teisingumas  N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 Išlikę.
07:00 nežVAIRUOK.
07:30 Lietuviškos atostogos. 
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:00 Yugo broliai.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 Šiandien kimba. 
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 Spausk gazą.
22:00 Automobilis už 0 Eur.
23:00 Yugo broliai.
23:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
00:30 Delfi diena.
05:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:40 Komisaras Reksas N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 Gyventi kaime gera (kart.).
13:30 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:20 Kalnų daktaras N-7. 
17:10 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Greiti ir įsiutę 8  N-14.
01:10 Ingrid keliauja į vakarus  S.
02:45 Kelionių atvirukai.
03:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) 
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 Pabėgimo planas N14. 
23:45 Laukinės aistros N14. 
01:55 Artimi priešai (k) N14.

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Farai  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Rudenį pražydusi meilė  
N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7.
14:00 Gyvenimo išdaigos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 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 Vajana  N-7.
21:40 Toras. Pasaulių pabaiga  
N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Toras. Pasaulių pabaiga  
N-14.
00:15 Vedybos, skyrybos ir 
barsukas  N-14.
01:50 I.T. Neribota prieiga  N-14 
(kart.).

06:15 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:15 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 

10:35 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai (k).
11:35 Naujokai (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Naujokai  N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai..
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Beatodairiški veiksmai 
N14.  
23:25 Asas (k) N14.  
01:20 Mirties įšalas  N14. 

06:20 Rozenheimo policija  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
13:35 Stebuklas  (k) N-7.  
14:35 Marija Vern  (k) N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7.  
19:50 Marija Vern  N-7. 
21:00 Nebylus liudijimas  N14.  
23:15 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir Zilto karalius  N14.  
01:10 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Medžioklė su varo-
vais (k)  N14.  

 PLIUS. 
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 

(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Stambiu planu  (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:00 Tokijo paralimpinės žai-
dynės.
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tokijo paralimpinės žai-
dynės.
18:15 Čikagos policija  N-7. 
19:00 Stop juosta. Šiauliai. 
(kart.).
19:30 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Švediška meilės istorija  
N-14.
23:30 Lazdynų Ragana  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Aš esi tu  (kart.).

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7. 
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Kulinarijos meistras.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI. Niujorkas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.

20:00 Farai . N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Sunkūs laikai viešbutyje 
„El Royale“ N-14.
00:55 Visu greičiu pirmyn  N-7 
(kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Greitis. 
07.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu  N-7.
09.00 Triguba apsauga  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Bušido ringas  N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Nauja diena. 
00.00 Netikėtas teisingumas  
N-7.

01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 Yugo broliai.
06:30 Pokalbiai prie jūros.
07:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:00 Yugo broliai.
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Spausk gazą.
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Lietuviškos atostogos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Verslo po-
žiūris.
20:00 Orijaus kelionės. 
20:30 Delfi premjera
21:00 Ugnikalnių takais.
21:30 Jūs rimtai?
22:00 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
22:30 Lietuviškos atostogos.
23:00 Yugo broliai.
23:30 Automobilis už 0 Eur. 
00:30 Delfi diena.
05:30 Delfi premjera.

Iki rugsėjo 1-osios - akcija ,,Anykštos“ prenumeratai 2022-iesiems metams!
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Svajoja vaikai (kart.).
07:30 Sunė – vyriausiasis pa-
brolys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pilys: paslaptys, mįslės, 
legendos.
13:05 Dehesa. Ispaninių lūšių 
miškas.
14:00 Hadsonas ir Reksas N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Maestro. 
22:10 Sulaužytos gėlės  N-14. 
23:55 Greiti ir įsiutę 8  N-14. 
(kart.).
02:10 Švediška meilės istorija  
N-14. (kart.).

06:30 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai.
07:00 Bunikula.
07:30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Tomas ir Džeris. Vilis 
Vonka ir šokolado fabrikas.
11:05 Ragai ir kanopos.
12:50 Spaidervikų kronikos  N-7.  
14:40 Misija Pelėdos.
16:30 Didžiosios motušės namai  
N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Monstrų viešbutis 3. 
Atostogos.
21:20 Blondinė ieško vyro  N14.  
23:30 Griaustinis tropikuose  
N14.  
01:35 Pabėgimo planas (k) N14.  

06:35 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Galingasis 6  N-7.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Amžius ne riba .
09:30 Sveikata.lt.
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių būs-
tas.
11:30 Gyvenimas.
12:30 Galingasis 6  N-7.
12:40 Kenoloto.
12:42 Galingasis 6  N-7.
14:40 Terneris ir Hučas  N-7.
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 Žaidimas galvOK. 
19:40 Eurojackpot.
19:45 Žaidimas galvOK. 
21:30 Džentelmenai  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Džentelmenai  N-14.
23:50 Pirmoji eskadrilė  N-7
02:40 Greitojo reagavimo būrys 
N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Pričiupom! (k).

07:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu (k) N-7. 
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:05 Kova už būvį.
11:15 Geriausi šuns draugai.
11:45 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7. 
12:55 Atranka. Išlieka stipriausi  
N-7. 
14:00 Ekstrasensai tiria.
16:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija.
17:20 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7. 
18:25 Tie, kurie žudo  N-7. 
19:30 Kaukės. 
22:00 Šnipas iš U.N.C.L.E. N14. 
00:20 Plėšrūnai  N14. 
02:05 Beatodairiški veiksmai 
(k) N14. 

06:15 Pasirinkę Lietuvą. 
06:45 Istorija gyvai. 
07:15 Akloji  (k).
08:45 Rozenheimo policija  (k) 
N-7.  
09:45 Žingsnis iki dangaus  N-7.  
11:00 Kai norisi žalumos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7. .
17:45 Šeimyninės melodramos  
(k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Antradienio vaikas  
N14.  
22:55 Įsimylėjėliai N14.  
00:50 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir Zilto karalius (k)  N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:10 Kelionių atvirukai.
07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
08:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
08:30 Pradėk nuo savęs.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Trembita.  
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Mūšio laukas. 
13:30 Euromaxx.  
14:00 Svajoja vaikai.  
14:30 Sunė – vyriausiasis pa-
brolys.
16:00 Atėnė.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.
19:30 Vizionieriai.  
19:35 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Į naktį   N-14.
22:55 „Biplan“ ir Karina Krysko.  
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Panorama (kart.).

06:10 Jukono vyrai  (kart.) N-7.
07:00 Aliaskos geležinkeliai  
(kart.) N-7.
07:55 Visureigiais per Aliaską  
N-7 
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.

09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
11:30 Gelmių nasrai  N-7.
12:45 Kalnai. Pasaulis virš 
debesų.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  N-7.
18:30 Žinios.
19:00 Pasaulinis muzikos šou 
Kaukės.
19:20 Sportas.Orai.
20:00 Vienas  N-7.
22:00 Paskutinis raganų medžio-
tojas  N-14.
00:05 Bėgantis labirintu  N-14 
(kart.).

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 Keliautojo dienoraštis. 
11.00 Grilio skanėstai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Švarūs miestai.  
19.00 Koncertas „Balius”.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Velnio nuotaka.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 

00.00 Teisingumo agentai  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija  
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 Ugnikalnių takais.
14:30 Ugnikalnių takais.
15:00 Ugnikalnių takais.
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 Jūs rimtai? 
20:30 Orijaus kelionės. 
21:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021
23:00 Delfi premjera.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Yugo broliai.
00:30 Yugo broliai.
01:00 Yugo broliai.
01:30 Yugo broliai.
02:00 Yugo broliai.
02:30 Mano pramogos veidai.
03:15 Mano pramogos veidai.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 rugsėjo 30 d.)

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

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 
arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - 
I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Liepos 31-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Žaibas“ teisingas atsakymas - 
GESINTUVAS.

Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  54  skaitytojai. Tai anykštėnai  B.Augulienė, 
R.Šulnienė, A.R.Vilimas, R.Kavoliūnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Falkauskienė, 
D.Varnienė, E.Tamulėnienė, A.Tamulienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, 
J.Pranckevičienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, Z.Vanagienė, A.Skaržauskienė, 
V.Stasiūnienė, O.Arienė ir J.Mieželienė;

E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; V.Strazdienė, 
R.Puolis ir E.Kiškienė iš Kavarsko; G.Radzevičienė, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė 
iš Šovenių; B.Raščiuvienė iš Surdegio, O.Petronienė iš Smėlynės, S.Juodelienė ir 
G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, V.Urbutienė iš Naujikų,  D.Karvelienė iš Antrųjų 
Kurklių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, A.Kuolienė iš Kunigiškių, A.Juknonienė iš Rubi-
kių,  R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų,  L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus,  L.Dobrodiejienė iš 
Utenos, T.Patumsienė iš Vikonių, I.Guobienė iš Svėdasų, M.Baltrūnienė iš Kuniškių, 
J.Dubrienė iš Meldiškių, B.Aukštakalnienė iš Kurklių, J.Aukštakojienė iš Ukmergės, 
R.O.Deveikienė iš Mažionių, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, K.Rimkuvienė iš Antu-
pių, R.Vaiginytė iš Aknystų ir V.Narkevičienė iš Staškūniškio. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Žaibas“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks I.GUOBIENEI iš Svėdasų. Prašome skaitytoją 
užsukti į redakciją atsiimti čekio.
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Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradie-
nio „Anykštoje“ kainuos tik 5 

eurus, šeštadienio 
– 6 eurus.

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

Tel. (8-381) 5-94-58.
El. p.: reklama@anyksta.lt

įvairūs

parduoda

MOZAIKA

Valstybės įmonė Registrų centras
organizuoja žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų viešą svarstymą

Valstybės įmonė Registrų centras, vykdydama jai pavestas funkcijas, atliko žemės ir statinių masinį vertini-
mą bei parengė naujas žemės ir statinių masinio vertinimo ataskaitas. Informuojame, kad žemės ir statinių 
masinio vertinimo dokumentų viešas svarstymas vyks š. m. rugsėjo 20 d. – spalio 1 d. Masinio vertinimo do-
kumentai ir projektinės vidutinės rinkos vertės viešo svarstymo metu bus skelbiami Registrų centro interneto 
svetainėje www.registrucentras.lt/p/460. 

Anykščių r., Ignalinos r., Molėtų r., Utenos r., Zarasų r. ir Visagino savivaldybių žemės ir statinių masi-
nio vertinimo dokumentų viešas aptarimas vyks š. m. rugsėjo 20–24 d. 8–12 val., rugsėjo 27 d. – spalio 1 d. 
12–16 val. Registrų centro Utenos padalinyje (Kauno g. 20, Utena), 108 kabinete. 

Kviečiame dalyvauti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus.
Atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją šalyje, informacija apie galimybes pareikšti pastabas 

bei pasiūlymus bus paskelbta Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt.
Valstybės įmonė Registrų centras

sUlčIų spAUdIMAs į 
plAstIkInes pAkUotes 

sU kRAnelIU.
Geriausia kaina rajone.

Siūlome plačiausią sulčių, Jūsų sul-
tims pagardinti, pasirinkimą.

Spaudykla įsikūrusi Anykščių r. Ažuožeriu k. 
(sename vaismedžių sandėlyje).

Dirbame nuo 8 val. iki 20 val. 
visomis savaitės dienomis.

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

IškAlAMe RAIdes.
lIejAMe pAMAtUs. 

GAMInAMe pAMInklUs. 
tel. (8-648) 81663.

pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

perka apvalią medieną.
parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

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

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.

savivarčiais 
sunkvežimiais 

pigiai teikia 
paslaugas 

juridiniams ir priva-
tiems asmenims.

Tel. (8-650) 75312.

MInI 
ekskAVAtoRIAUs 

pAslAUGos
Žemės kasimo, 
lyginimo darbai.
Polių gręžimas.

tel. (8-698)37042.

Bajorų žuvis -
prekiaujame

rūkyta, 
sūdyta, 
marinuota 
bei šaldyta 
produkcija. 

Mus rasite mūsų firminėje 
parduotuvėje Anykščiuose 

J. Biliūno g. 38.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugsėjo 2 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: turgaus) 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

pIRkIte VIštAs, VIštAItes!
RUGpjŪčIo 30 d., pIRMAdIenį, 
prekiausime jaunomis 4,5 
– 5 mėn. rudomis olandiš-
komis, juodomis, raibomis, 
pilkomis, baltomis dedeklė-
mis vištaitėmis, pašarais. 

tel. užsakymams 
(8-612) 17831:

Staškūniškyje – 8:00, 
Kurkliuose – 8:10, 
Kavarske – 8:25, 
Janušavoje – 8:40, 
Dabužiuose – 9:00, 
Ažuožeriuose – 9:15, 
Anykščių turguje – 9:30, 
Keblonyse – 9:45, 
Burbiškyje – 10:00, 
Rubikiuose – 10:15, 
Debeikiuose – 10:35, 
Butėnuose – 10:50, 
Svėdasuose – 11:10, 
Viešintose – 12:00, 
Surdegyje – 15:35, 
Troškūnuose – 16:00, 
Traupyje – 16:20, 
Levaniškiuose – 16:35.

kita

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

Tel. (8-611) 47343.

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

Tel. (8-603) 27974. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

paslaugos

Dengia stogus, stato karka-
sinius ir mūrinius pastatus. 
Atlieka visus skardinimo ir re-
monto darbus. 

Tel. (8-690) 89505. 

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

Tel. (8-656) 24531.

Kaminų valymas ir skardini-
mas, kiti darbai.

Tel. (8-648) 76227.

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.

Kokybiškai ir nebrangiai kasa, 
valo, lygina tvenkinius.

Tel. (8-619) 62254.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, ša-
lina medžius iš vandens telki-
nių.

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-699) 65148.

Nuotekų išvežimas iki 11 m3, 
bei valymo įrenginių aptarnavi-
mas Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977.

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

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 3480/0002:149, esančio Juostininkų 
k, Troškūnų sen., Anykščių r.sav., savininkės J.A.T.. turto paveldėtojus, kad ma-
tininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381), 2021-08-
03 vykdė žemės sklypo kadastro Nr. 3480/0002:148, esančio Juostininkų k., 
Troškūnų sen., Anykščių r.sav., ribų ženklinimo darbus. 

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

SKELBIMAS APIE ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Vokietijos policija tiria 
incidentą, kai leopardas 
sužalojo fotomodelį

Vokietijos policija tiria inci-
dentą, kai leopardas per foto-
sesiją užpuolė modelį, ketvirta-
dienį pranešė naujienų agentūra 
DPA.

Pranešama, kad 36 metų mo-
teris per antradienio incidentą 
patyrė sunkių galvos sužeidimų 
ir buvo sraigtasparniu nuskrai-
dinta į vieną specialią kliniką.

Policija domisi leopardo 48 
metų savininke, savo valdose 
Nebros miestelyje Vokietijos 
rytuose laikančia iš viso du leo-

pardus ir kitų gyvūnų.
Savininkė įtariama kūno su-

žalojimu per neatsargumą, nu-
rodo DPA.

Trečiadienį jos valdose apsi-
lankė visuomenės sveikatos pa-
reigūnas. Jis tikrino, ar gyvūnai 
laikomi tinkamai ir ar objektas 
atitinka reikalavimus.

Gyvūnų prižiūrėtojai du leo-
pardai priklauso nuo 2019-ųjų. 
Moteris jau 20 metų dirba gy-
vūnų dresuotoja cirkams ir pra-
mogų parkams.

Gyvūnų prižiūrėtojos ir nu-
kentėjusiosios vardai neskel-
biami pagal Vokietijoje galio-
jančias privatumo taisykles.

Per kibernetinę ataką 
paviešinti visų Šveicarijos 
miestelio gyventojų 
asmeniniai duomenys

Vienas Šveicarijos miestelis 
trečiadienį pripažino nepakan-
kamai įvertinęs prieš jį sureng-
tos kibernetinės atakos mastą, 
pasirodžius pranešimų, kad visų 
jo gyventojų asmeniniai duome-
nys buvo paviešinti internetu.

Vaizdingas Ženevos ežero 
pakrantės miestelis Rolis pra-
eitą savaitę informavo, kad kai 
kuriuos jo administracijos ser-
verius paveikė duomenis užšif-
ruojančio kompiuterinio viruso 
ataką.

Tačiau maždaug 5,4 tūkst. 
gyventojų turinčio miesto savi-
valdybė teigė, kad ataka paveikė 
tik nedaugelį duomenų ir kad 
visa informacija buvo atkurta iš 

atsarginių kopijų.
Tuo metu miesto administra-

cijos vadovė Monique choulat 
Pugnale šveicarų dienraščiui „24 
heures“ sakė, kad ataka buvo 
„silpna“ ir paveikė tik elektro-
ninio pašto serverius, kuriuose 
„nebuvo jokių jautrių municipa-
liteto duomenų“.

Tačiau, kaip rodo anksčiau tre-
čiadienį dienraščio „Le Temps“ 
paskelbtas tyrimas, ataka, pir-
miausiai aptikta gegužės 30 
dieną, iš tikrųjų buvo „didžiulio 
masto“.

Leidinys citavo neįvardytą 
kibernetinio saugumo ekspertą, 
„tamsiojo interneto“ specialis-
tą, sakiusį, kad jis vos per pus-
valandį rado tūkstančius Rolio 
savivaldybės dokumentų.

Pasak eksperto, šie dokumen-
tai yra „asmeniniai ir nepapras-
tai jautrūs“.

Miestelio valdžia „drovėda-
masi pripažįsta tam tikrą naivu-
mą dėl rizikos susidūrus su tam-
siuoju internetu ir kenkėjiškais 
įsilaužimais“. 

Savivaldybė nepateikė detalių, 
kokia informacija nutekinta, bet 
„Le Temps“ rašo, kad jo žurna-
listai matė dokumentus su visų 
gyventojų duomenimis.

Šie duomenys apima vardus, 
adresus, gimimo datas, sociali-
nio draudimo numerius ir leidi-
mus gyventi, išduotus ne Švei-
carijos piliečiams. Kai kuriais 
atvejais yra paminėta, kuriai re-
liginei bendruomenei priklauso 
šie asmenys.

Be to, buvo rasta mokyklų 
duomenų, įskaitant informaciją 
apie mokinių gautus pažymius 
ir susirgimo koronavirusine in-
fekcija atvejus.

-Bns
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PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

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.

Medžio apdirbimo įmonė 
tIesIoGIAI peRkA 

MIšką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

perkame sodybą.
tel. (8-684) 44444.

Palankiomis 
kainomis perkame 

visų rūšių 
grūdus. Išsivežame! 
Atsiskaitome vietoje!
Tel. (8-680) 56748.

MB „Biržų miškai“ 
BRANGIAI PERKA 

ĮVAIRŲ MIŠKĄ 
SU ŽEME ARBA 

IŠSIKIRSTI.
Tel. (8-685) 09336.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vanden-
tiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, 

Ieško:
Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/mėn. • 
į rankas;
Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1300 Eur/mėn. į rankas;• 
Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesi-• 
mas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontak-
tais darbo dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

Brangiai superkame 
automobilius visoje lietuvoje. 
Automobiliai gali būti su T. A., 

be T. A., tvarkingi, su defektais. 
Automobilius pasiimame patys 
iš reikiamos vietos. Vietoje su-
tvarkome dokumentus, sumo-
kame pinigus. 

Dirbame be išeiginių. 
Tel. (8-683) 94708.

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.

nekilnojamais turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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.

Namą Anykščiuose arba ne-
toli jų. Tiktų ir sodas.

Tel. (8-688) 58255.

Ieško pirkti namą arba sody-
bą Anykščių rajone. 

Tel. (8-671) 61261.      

Automobiliai

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

Tel. (8-673) 50446.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

kita

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, padargus, prie-
kabas geromis kainomis. 

Tel.: (8-682) 11626, 
(8-617) 24200. 

Šiaudus ritiniais, ne mažiau 
200 vnt. Pasiima. 

Tel. (8-600) 11708. 

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

Tel. (8-623) 95335.

nekilnojamsis turtas

47,83 ha žemės ūkio pa-
skirties sklypą Zoviškių k. 
Anykščių r. 

Kaina 3100 Eur/1 ha. 
Tel. (8-605) 32452.

Žemės ūkio paskirties skly-
pą - 6,84 ha Anykščių r.sav., 
Debeikių sen., Medinų k. 
Kaina - 3500 Eur/ha.

Tel. (8-687) 69900.

14,78 ha miško – žemės 
sklypą Anykščių r., Viešintų 
sen., Laičių k. Miško  plotas 
- 7,60 ha, ariamos žemės – 
7,18 ha. Kaina – 50 000 Eur.  

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

0,8815 ha sklypas ant 
Šventosios upės kranto. Yra 
leidimas statybai. 

Tel. (8-609) 69487.

Gyvenamąjį namą su pato-
gumais Panevėžyje, miesto 
centre. Kaina - 74 tūkst. Eur.

Tel. (8-682) 41921.

Naujai atidaromai gėrimų 
parduotuvei reikalinga parda-
vėja. Atlyginimas nuo 800 Eur/
mėn. ( su mokesčiais).

Tel. (8-686) 86026.

Tvarkingą, mūrinį namą 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-646) 36702.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 77510.

Suremontuotą ir po renovaci-
jos 2 kambarių butą Mindaugo 
g. II aukštas, kieme yra gara-
žas.

Tel. (8-677) 21123.

3 kambarių butą miesto cen-
tre. 

Tel. (8-699) 65526.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miš-
kovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Durpių briketus, pjuvenų 
briketus, anglis didmaišiuo-
se. Sveria kliento kieme. 
Pristato.

Tel. (8-683) 08828.

Lietuviškas durpių kuras 
Jūsų namams: durpių brike-
tai, gabalinės kuro durpės ir 
durpių granulės. Didelė kai-
tra, pristatymas.

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

Gyvuliai

Trijų veršiukų šviežiapienę 
karvę. 

Tel. (8-646) 15025.

Ožką.
Tel.: (8-604) 27891, 
(8-381) 4-27-33.

Superkame kARVes, 
BUlIUs IR telyčIAs 

„kRekenAVos 
AGRoFIRMos“ 

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

Ieško vaikams auklės.
Tel. (8-699) 65526.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai piešė Kęstutis paBijUTas, 
rašė antonas FeLjeTOnas 

anekdotas

mėnulis
rugpjūčio 28 - 29 d. d. - pilnatis,
rugpjūčio 30 d. - delčia. 

Adolfas, Sabina, Barvydas, 
Gaudvydė, Beatričė.

Augustina, Tarvilas, Steigvilė.
šiandien

rugpjūčio 29 d.

vardadieniai

oras

+15

+20

rugpjūčio 30 d.
Feliksas, Kintenis, Augūna, 
Adauktas, Gaudencija, 
Laimis, Joris, Vesta.

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! 

Važiuoja traukiniu lietuvis ir 
gruzinas. Lietuvis valgo laši-
nius, gruzinas prieina ir klau-
sia:

- Kas čia?
- Lašiniai, - atsako lietuvis.
- Duok paragaut. Pff, kas čia 

per lašiniai! Pas mus pasigauni 
kiaulę, pasipjauni ir būna tau 
lašinių.

Lietuvis toliau valgo, gruzi-
nas vėl klausia:

- Kas čia?
- Kumpis.
- Duok paragaut. Pff, kas čia 

per kumpis! Pas mus pasigau-
ni strutį, pasipjauni, ir būna tau 
kumpio...

Lietuvis supyko, išsitraukė ar-
būzą ir valgo. Gruzinas klausia:

- Kas čia?
- Agrastas!

***
Kalbasi dvi kaimynės:
- Jau vėlu, o mano vyras 

namo negrįžta. Ar tik nesusira-
do meilužės?

- Kodėl tu visada taip blogai 
galvoji? Gal jis paprasčiausiai 
pateko į avariją?

***
- Petrai, tu šiltus rūbus į žve-

jybą pasiėmei?
- Taip, 7 butelius.

***
Tėvas klausia sūnaus:
- Ką šiandien veikėte moky-

kloje?
- Per fizikos pamoką gamino-

me bombą.
- O ką rytoj veiksite moky-

kloje?
- Kokioje mokykloje, tėveli?!

Amiliutė mato, kad visuomenės susipriešinimą 
gali įveikti tik grybavimas

iš pakrūmių galvos kyšo -
ne, ne seno bolševiko. 
Raudonikiai raudonuoja
ir į puodą kombinuoja. 

Marinuoti - tarp dantų
slysta jie - labai gardu!
Baravykų nėr prasmės
Čia aptarti. jų šlovė,

Baranausko apdainuota,
sklinda net netiuninguota. 
Meras fotkes grybų kelia -
posėdžiai greit vyks Šilely!

Ten ir Galimybių paso
jokios šarkos dar neprašo.
Tad kur samana balta -
Koalicijos trasa.

O eglynai ir kemsynai -
Opozicijos lobynai.
per grybavimą, beje,
susivienys žmonija.


