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Vaiką iš stovyklos išsivežė naktį Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Anykštai“ paskambinusi šiaulietė (pavardė redakcijai žinoma) piktinosi Debeikių se-
niūnijoje, Mickūnuose, vasaromis veikiančios „Geležinio vilko“ stovyklos vadovės Lauros 
Fetingytės elgesiu. 

O stovyklos vadovė, kalbėdama su „Anykšta“ atkirto, kad „jeigu viena višta nepatenkin-
ta“, tai dar nereiškia, kad stovykloje yra problemų.

Mickūnuose veikianti vaikų vasaros stovykla „Geležinis vilkas“ nieko bendra su Lietuvos kariuo-
menės Mechanizuotąja pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ neturi. 

Nuotr. iš brošiūros „Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis vilkas“ “. 

Ačiū, mama, kad išvadavai...

Šiaulietė „Anykštai“ kalbėjo, 
kad savo vienuolikmetį sūnų į 
stovyklą išsiuntė tikėdamasi, 
kad berniukas karinėje stovy-
kloje sutvirtės O apie stovyklą 
ji buvo skaičiusi tik labai gerus 
atsiliepimus. 

„Vakare paskambino verkda-
mas sūnus. Jam nespėjus pasa-
kyti, kodėl verkia, - išsikrovė 
telefonas“, - redakcijai pasakojo 
šiaulietė.  Natūralu, kad moteris, 
nebegalėdama susisiekti su savo 
vaiku, skambino stovyklos va-
dovams. 

Privati mokykla atsidarė įslaptintoje 
vietoje Robertas AleksiejūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose šį rudenį pradėjo veikti  pirmoji nevalstybi-
nė mokykla, pasivadinusi „Šventosios upės mokykla“. Kol 
kas ši mokykla glaudžiasi privačiame gyvenamajame name 
Anykščiuose, o joje mokosi penki pradinių klasių mokslei-
viai. Kurioje konkrečioje vietoje veikia ši mokykla, jos stei-
gėjai  žiniasklaidai atskleisti nesutinka.

„Anykšta“ taip pat išsiaiškino, kad nevalstybinė „Šven-
tosios upės mokykla“ savo veiklą vykdo pažeisdama nusta-
tytą tvarką, nes į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
Anykščių skyrių nesikreipė dėl leidimo – higienos paso iš-
davimo. Dėl to mokyklos steigėjams gresia piniginė bauda.

„Šventosios upės mokyklos“ direktorė Aušra Baltrūnienė sakė 
negalinti nurodyti, kurioje konkrečioje vietoje veikia mokykla, 
nes to pageidauja jai patalpas gyvenamajame name suteikęs sa-
vininkas.

Mokykla veikia neįvardytose   
privačiose patalpose

Kas yra „Šventosios upės mo-
kyklos“ steigėjai, vadovas, koks 
yra mokyklos adresas, „Anykšta“ 
teiravosi VšĮ „Šeimų idėjų cen-
tras“ direktorės Aušros Baltrūnie-
nės, nes jos kontaktai nurodomi 
prie „Šventosios upės mokyklos“ 

rekvizitų.
„Mokykla įkurta tėvų bendruo-

menės iniciatyva, darbų pradžia 
ir pagrindas mokyklos įkūrimui 
buvo padaryti 2019 metais. „Šven-
tosios upės mokykla“ kol kas nėra 
atskiras juridinis vienetas - juridi-
nis atstovas yra VšĮ „Šeimos idėjų 
centras“. 

Padėka. Anykščių Antano 
Baranausko pagrindinė mokykla 
atsidėkojo 9 klasės mokiniams, 
kad jie liko mokytis mokykloje. 
Mokyklos pranešime skelbiama, 
kad mokyklos mokiniai buvo 
pakviesti vykti į Kauno kame-
rinį teatrą, edukaciją „Problema 
– (Ne) Bėda“. Į Kauną taip pat 
važiavo 8–10 klasių mokiniai, 
kurių mokymosi pasiekimų re-
zultatai įvertinti gerai ir labai 
gerai.

Planai. Šį ketvirtadienį 
Anykščių rajono savivaldybės  
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė  susitiko su MAXIMA 
LT, UAB atstovais. „Anykštą“ 
savivaldybės specialistė ryšiams 
su visuomene Silvija Sakevi-
čiūtė informavo, kad susitikimo 
iniciatoriai – prekybos tinklo at-
stovai. Susitikime buvo kalbama 
dėl galimos šio prekybos centro 
plėtros Anykščiuose.

Nedarbas. Rugsėjo 1 dieną 
Anykščių rajone buvo registruo-
ti 2 tūkst.65 bedarbiai, skelbia 
Užimtumo tarnyba. Per rugpjūtį 
registruoti 157 bedarbiai. Rug-
sėjo 1 dieną nedarbas Anykščių 
rajone siekė 15,5 proc. ir, paly-
ginti su praėjusiu mėnesiu, ma-
žėjo 1,3 proc. .

Eismas. Eismo įvykių dažnis, 
apskaičiuotas pagal 100 tūkst. 
gyventojų tenkantį eismo įvy-
kių kiekį, parodė, kad per 2021 
m. septynis mėnesius, palyginti 
su tuo pačiu laikotarpiu pernai, 
Ignalinos savivaldybėje eis-
mo įvykių užfiksuota 5 kartus 
daugiau, Anykščių r. ir Biržų r. 
– maždaug po 3 kartus, Drus-
kininkų, Telšių r., Molėtų r. ir 
Zarasų – vidutiniškai po 2 kar-
tus daugiau. Tokią informaciją 
paviešino draudimo bendrovė 
BTA.

Profesoriui – 
Telšių miesto 
Garbės piliečio 
vardas

Į automobilį 
atsitrenkęs žuvo 
dviratininkas

Gyventi toliau 
kasdienybės 
laimės viltimi
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spektras

temidės svarstyklės

Kontrabanda. Muitinės 
kriminalistai pastaruoju metu 
sulaikė keturias grynųjų pini-
gų kontrabandos siuntas: 118 
tūkst. Didžiosios Britanijos 
svarų sterlingų ir 52 tūkst. eurų. 
Trys iš jų sulaikytos Panemunės 
kelio poste (gabenant iš Kara-
liaučiaus), viena aptikta iš Di-
džiosios Britanijos važiavusio 
siuntų pervežėjo automobilyje, 
ketvirtadienį pranešė Muitinės 
kriminalinė tarnyba (MKT).

Skiepai. Per šią savaitę, lygi-
nant su ankstesne, skiepijimosi 
tempai liko panašūs: per parą 
pirmąją skiepo dozę vidutiniš-
kai gavo po 3,3 tūkst. žmonių, 
kai ankstesnę šis vidurkis siekė 
3,5 tūkst.. Šią savaitę Lietuvoje 
pirmąjį skiepą gavo iš viso 22,8 
tūkst. žmonių. Prieš savaitę šis 
skaičius siekė 24,7 tūkst. Bent 
70 proc. nuo visų gyventojų yra 
paskiepijusios 10 savivaldy-
bių – prieš savaitę tokių buvo 
septynios. Tuo tarpu 70 proc. 
suaugusiųjų gyventojų jau yra 
paskiepijusios daugiau nei pusė 
– 35 iš 60-ies Lietuvos savival-
dybių.

Paroda. Į Lietuvą parodai 
rugsėjo pradžioje atgabenti 8,4 
mln. eurų vertės paveikslai iš 
Danijos, pranešė meno kūrinius 
apdraudusi bendrovė „BTA“. 
44 darbai, kurių brangiausio 
vertė siekia 800 tūkst. eurų, bus 
eksponuojami Vilniaus Vytauto 
Kasiulio dailės muziejuje nuo 
rugsėjo 30 dienos. Paveikslus 
parodai „Bundančios tautos. 
Danų tapybos „aukso amžius“ 
paskolino šios šalies Naciona-
linė galerija.

Ribojimai. Danija tapo pir-
mąja Europos Sąjungos vals-
tybe, atšaukusia visus dėl CO-
VID-19 įvestus suvaržymus 
šalies viduje. Nuo penktadienio 
Danijoje panaikintas paskutinis 
suvaržymas: reikalavimas pa-
teikti „skiepų pasą“ lankantis 
naktiniuose klubuose. Kitose 
vietose, įskaitant restoranus ir 
sporto sales, jų nebereikia nuo 
rugsėjo 1-osios. Tuo metu į Da-
niją iš kitų šalių atvykstantys 
asmenys privalo pateikti pasi-
skiepijimą įrodantį dokumentą 
arba neigiamą COVID-19 testo 
rezultatą. Daugiau kaip 70 proc. 
Danijos gyventojų jau yra visiš-
kai paskiepyti nuo COVID-19.

Kontracepcija. Prancūzija 
nuo kitų metų suteiks nemoka-
mą kontracepciją visoms mo-
terims iki 25 metų amžiaus. Į 
programą taip pat įtrauktos ne-
mokamos gydytojų konsultaci-
jos dėl kontracepcijos. Kontra-
ceptinės priemonės merginoms 
iki 18 metų buvo nemokamos ir 
anksčiau. 

-BNS

Į automobilį atsitrenkęs žuvo dviratininkas
Anykščiuose  rugsėjo 6 dieną, pirmadienį, eismo įvykio 

metu žuvo dviračio vairuotojas.

Policijos departamentas prane-
šė, kad apie 19 val. 5 min. Anykš-
čiuose, Draugystės-Ukmergės g. 
sankryžoje, dviratis, vairuojamas 
vyro (g. 1976 m.), išvažiuoda-
mas iš šalutinės gatvės, nuo-
kalnėje, nepraleido pagrindine 
gatve važiuojančio automobilio 

„VW Polo“, vairuojamo vyro 
(g. 1988 m.), bei su juo susidūrė. 
Eismo įvykio metu žuvo dviračio 
vairuotojas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Po avarijos praėjus kelioms va-
landoms, „Anykšta“ sulaukė eis-
mo įvykio liudininkės žinutės. Ji 

pranešė, kad avariją matė būdama 
namuose pro langą. Moteris pa-
sakojo, kad dviratininkas važia-
vo nuo kalno Ukmergės gatvėje, 
o automobilis važiavo Draugys-
tės gatve. Dviračiu važiavęs vy-
ras trenkėsi į automobilį ir žuvo 
vietoje. Portale anyksta.lt taip pat 
galima pamatyti iš įvykio vietos 
jos atsiųstą mobiliuoju telefonu 
nufilmuotą vaizdo siužetą.

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas „Anykštą“ 
informavo, kad pernai  iki rug-
sėjo 10 dienos Anykščių rajone 
eismo įvykių metu buvo sužalo-
tas vienas dviratininkas, žuvusių 
dviratininkų nebuvo. Šiemet  per 
tą patį laikotarpį sužalotas taip 
pat vienas dviratininkas, bet vie-
nas žuvo.

-ANYKŠTA

Vairuotojas. Rugsėjo 8 die-
ną  apie 19.35 val. Kavarsko 
seniūnijos Žvirblėnų kaime pa-
tikrinimui sustabdyto motoci-
klo X-MOTO (neįregistruotas 
nustatyta tvarka) vairuotojui (g. 
1986 m.) nustatytas 1,66 prom. 
girtumas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Darbininkas. Rugsėjo 7 die-

ną  apie 12.46 val. Svėdasų se-
niūnijos Aulelių kaime  vyras 
(g. 1990 m.) vairavo kombainą 
„Class 78 Dominator” būdamas 
neblaivus (nustatytas 3,70 prom. 
girtumas), jo nesuvaldė ir nuva-
žiavo į pakelės griovį. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Rugsėjo 6 dieną  
apie 21.17 val. Troškūnų mieste, 
Dariaus ir Girėno g., neblaivus 
(nustatytas 3,37 prom. girtumas) 

vyras (g. 1993 m.) moteriai (g. 
1988 m.) sukėlė fizinį skausmą. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
ilgalaikio sulaikymo patalpą.

Sukčiavimas. Gautas mo-
ters (g. 1969 m.), gyvenančios 
Anykščių rajone, pareiškimas, 
kad nuo rugpjūčio 6 iki rugsėjo 6 
dienos ji tarptautinei bendrovei į 
investicinę sąskaitą pervedė apie 
6000 eurų su galimybe investuo-

ti savo lėšas. Vėliau suprato, kad 
sukčiavimo būdu iš jos išvilioti 
pinigai. Padaryta žala 6000 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Konfliktas. Rugsėjo 8 dieną  
gautas vyro (g. 1968 m.) pareiš-
kimas, kad rugsėjo 4 dieną  apie 
16.00 val. Kurklių seniūnijos 
Kurklių II kaime, namuose,  jo 
atžvilgiu smurtavo vyriškis (g. 
1987 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Profesoriui – Telšių miesto Garbės piliečio 
vardas

Robertas AleksiejūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Telšių rajono savivaldybės taryba iš Anykščių kilusiam-
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto profesoriui Ro-
mualdui Inčirauskui suteikė Telšių miesto Garbės piliečio 
vardą.

Garbės piliečio vardas R. In-
čirauskui suteiktas už sukurtus 
reikšmingus, išliekamąją vertę 
turinčius, įsimintinus meno kū-
rinius Telšiuose, Lietuvoje ir pa-
saulyje, Telšių, kaip menų mies-
to, įtvirtinimą kultūroje. Taip 
pat už pasiaukojamą edukolo-
ginę veiklą ugdant būsimuosius 
skulptorius ir juvelyrus, unikalų 
gebėjimą įžvelgti studentų me-
ninį potencialą ir jį atskleisti, as-
menybių ugdymą. Už meno kū-
rinius, stiprinančius Žemaitijos 
tapatybę, istorinę atmintį, Telšių, 
kaip Lietuvos žydų Javnės mies-
to, garsinimą ir žydų paveldo 
mieste įamžinimą.

Pernai R.Inčirausko kandida-
tūra buvo teikiama gauti Anykš-
čių rajono Garbės piliečio vardui, 
tačiau šis titulas atiteko Seimo 
nariui, konservatoriui, praeityje 
garsiam krepšininkui, dabar LR  
Seimo nariui, konservatoriui Ser-
gejui Jovaišai.

Pernai 70 metų jubiliejų pami-
nėjęs Vilniaus dailės akademijos 
Telšių fakulteto profesorius, me-
talo skulptorius R. Inčirauskas 
stebina ne tik telšiškius, bet ir 
gimtojo miesto gyventojus bei 
svečius.

Pasaulio anykštėnų bendrija 
kartu su Anykščių menų centru 
turistus jau kviečia pasivaikščioti 

po Anykščius, aplankant R. In-
čirausko metalo plastikos kūri-
nius. Kūriniai  palikti menininkui 
svarbiose miesto vietose. Pirmieji 
ženklai autoriaus iniciatyva atsira-
do 2018 metais ir jau spėjo išaugti 
į nemažą savotiško „meninio van-

dalizmo“ projektą.
Profesorius R. Inčirauskas 

Anykščiuose pernai taip pat pa-
žymėjo žydų atminimo vietas. Jo 
sukurti ženklai įrengti buvusioje 
Anykščių sinagogoje ir senosiose 
žydų kapinėse.

Iš Anykščių kilęs profesorius, skulptorius Romualdas Inčiraus-
kas įtvirtino Telšių,  kaip menų miesto, vaizdinį.

Anykščiai aplenkė Palangą Robertas AleksiejūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Antrus metus iš eilės naujienų portalo lrytas.lt organizuo-
jamame projekte „Vasaros sostinė“ Anykščiai  pelnė titulą 
„Vasaros sostinė 2021“.

Skelbiama, kad Anykščiai su-
laukė daugiau nei ketvirtadalio 
visų naujienų portalo skaityto-
jų balsų. Antroje vietoje liko 
Druskininkai, trečioje – Kupiš-
kio rajonas.

 Renkant šių metų Lietuvos 
vasaros sostinę, skaitytojai ga-
lėjo balsuoti visą vasarą. Balsus 
buvo galima atiduoti kiekvieną 
dieną po vieną kartą. Dalyvauti 
šiame balsavime ragino Anykš-
čių rajono savivaldybė, Anykš-
čių turizmo ir verslo informaci-

jos centras, apie šiuos rinkimus 
savo socialinių tinklų paskyrose 
nuolat primindavo ir savivaldy-
bės vadovai, kiti rajono biudže-
tinių įstaigų darbuotojai.

Pastangos nenuėjo veltui. 
Nors apie šį titulą, prasidėjus 
rudeniui, daugelis greitai pa-
mirš, Anykščių rajono savival-
dybei atiteks 2 tūkst. Eur  vertės 
reklamos paketas, kurį bus ga-
lima panaudoti Anykščius gar-
sinant respublikinės spaudos 
puslapiuose.

„Vasaros sostinės“ rinkimuose Anykščiai nuo pat balsavimo 
pradžios išsiveržė į lyderius.
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Nacionalinė parama pieno gamintojams - jau netrukus
Nuo rugsėjo 20 d. pradedama mokėti 2021 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė para-

ma už pieną. Beveik 17 tūkst. pieno gamintojų bus išmokėta 12,3 mln. Eur.
Pagrindiniai reikalavimai atsietajai nacionalinei paramai už 2021 m. gauti liko tokie patys, kaip ir 

2020 metais. Parama mokama tiems gamintojams, kurie 2006–2007 kvotos metais pardavė pieną ir 
2007 m. kovo 31 d. turėjo nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą. Be to, preten-
duojantieji į šią paramą turi būti įsiregistravę valdos valdytojais arba partneriais Žemės ūkio ir kaimo 
verslo registre. Valdos, kurioje pieno gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas turi 
būti 2021 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Kaip ir 2020 metais, parama bus 
mokama tiems pieno gamintojams, kurių vardu 2021 m. sausio–birželio mėnesiais ūkinių gyvūnų 
registre buvo registruotos pieninės karvės.

Pieno gamintojams, kurie atskaitos laikotarpiu (2006–2007 kvotos metais) pardavė pieną, tačiau 
šių metų sausio–birželio mėnesiais pieninių karvių neturėjo, atsietoji nacionalinė parama nemokama.

Paramos dydis –14,56 Eur už atskaitos laikotarpiu parduoto pieno toną.
Paramą kiekvienam gamintojui apskaičiuos Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centras, o išmokės Nacionalinė mokėjimo agentūra. Patiems 
pieno gamintojams paraiškų teikti nereikės, nes duomenys imami iš turimų 
registrų.

Paramos mokėjimo taisyklės patvirtintos 2021 m. rugsėjo 3 d. žemės ūkio 
ministro įsakymu Nr. 3D-552.    Užsak.Nr.881

Tautos ir knygos diena 
Svėdasuose
Trečiadienį, rugsėjo 8 – ąją, Svėdasuose paminėta Tautos 

diena. Prie paminklo kan. Juozui Tumui – Vaižgantui, pa-
kelta Lietuvos vėliava. Bendruomenės namuose įvyko res-
publikinė konferencija „Didžiosios kryžkelės pasvarstymai. 
Lietuvos žodis: pirmoji knyga“. Pasak Vaižganto, pabandy-
ta atspėti „Lietuvos Žodį“.

Nepriklausomybės sodelyje

Skaisčiai švietė saulė, medžių 
viršūnėmis lakiojo vėjukas, su-
sirinkusių Nepriklausomybės 
sodelyje, Vilniaus ąžuolo ūks-
mėje, prie paminklo kan. Juozui 
Tumui – Vaižgantui, prisiminta 
tautos ir naujosios nepriklauso-
mybės Svėdasuose istorija. Juk 
šis Nepriklausomybės sodelis 
įrengtas tuoj po 1920 – ųjų – ap-
tvertas tvorele, įrengtas aukštas 
stiebas vėliavai iškelti, pastaty-
tas kryžius, vėliau už Amerikoje 
gyvenančių svėdasiškių lėšas 
iškilo stogastulpis Nepriklauso-
mybės 10 – mečiui, dar vėliau 
- pasodintas ąžuolas, o 1937 m. 
pastatytas didingas paminklas 
Vaižgantui. Čia vyko svarbiausi 
tautiniai patriotiniai minėjimai.

Vėl atgimus Lietuvai, pirmoji 
Svėdasuose ant aukšto stiebo iš-
kelta Trispalvė suplazdėjo šioje 
šventoje vietoje. Vėliau vėliava 
kelta miestelio aikštėje, dabar 
vėliavos keliamos dar kitoje 

vietoje. Tad po keliolikos metų 
pertraukos Trispalvė išsiskleidė 
pirmapradėje istorinėje erdvėje. 

Pirmoji istorinė knyga

Konferencija „Lietuvos žodis. 
Pirmoji knyga“ vyko Svėdasų 
bendruomenės namuose. Prisi-
mintas lietuviškos istorijos mūsų 
krašte pradininkas, serijos „Mūsų 
miestai ir miesteliai“ bei „Lietu-
vos apskritys“ leidėjas anykštė-
nas Petras Biržys – Akiras (1896 
– 1970), dar labiau išgarsėjęs kaip 
tautos linksmintojas Pupų Dėdė. 
Šiomis dienomis sukanka jo gi-
mimo 125 metų sukaktis. Jo idė-
jomis puikiai pasinaudojo, šventą 
darbą tęsė Bronius Kviklys, išei-
vijoje paruošęs ir išleidęs daugia-
tomius veikalus „Mūsų Lietuva“ 
ir „Lietuvos bažnyčios“. Skaityti 
penki pranešimai apie Vyžuonų, 
Anykščių, Rokiškio, Kupiškio ir 
Svėdasų pirmąsias istorines lie-
tuviškas knygas. 

P. Biržio – Akiro knygą „Vy-

žuonos“ (1927 m.) apžvelgė 
istorikas, Užpalių gimnazijos 
direktorius Rimantas Žvirblis. 
Visi galėjo pavartyti melsvu vir-
šeliu, vos 30 puslapių, vieną litą 
kaštavusią, bibliografine reteny-
be tapusią knygelę.

Lina Matiukaitė iš Kupiškio 
viešosios bibliotekos kalbė-
jo apie pirmuosius bandymus 
rašyti Kupiškio ir jo apylin-
kių istoriją. Prisiminė profeso-
riaus Povilo Matulionio istorinį 
straipsnį, ypač turtingą gamtos 
aprašymų, legendų, išspausdintą 
1891 m. Amerikos lietuvių lai-
kraštyje „Vienybė lietuvininkų“. 
Pažymėta, kad Kupiškio krašte 
daug etnografinių dalykų užra-
šė, fotografavo Balys Buračas, 
įdomių raštų paliko Juozas Pe-
trulis. Seserys Glemžaitės savo 
krašto istoriją, ypač etnografiją, 
užrašinėjo bei rinko visą sąmo-
ningą gyvenimą, jų surinktų ver-
tybių pagrindu įsikūrė Kupiškio 
etnografijos muziejus. Elvyros 
Glemžaitės – Dulaitienės kny-
ga „Kupiškėnų senovė“, išleista 
1958 m., yra pirmoji Lietuvo-
je lokalioji krašto monografija, 
kurią sudaro daugiau nei pusė 
tūkstančio puslapių, ją puošia 
įdomios iliustracijos, legendų 
kupina istorija, buitis, papročiai, 
tikėjimai ir vaidinimais virtusios 
„Kupiškėnų vestuvės“. Dalis 
tekstų pateikiama tarmiškai, o 
temų įvairovė, pateikimo būdas 
leidžia knygos žinias naudoti 
mokymo tikslams, multiplikuoti. 

Rokiškio krašto muziejaus is-
torikas Giedrius Kujelis pažymė-
jo, kad lietuviškų istorinių knygų 
teko laukti labai ilgai. Pateikė 
„Lietuvos aido“ 1933 m. rugsė-
jo 30 d. numerį, skirtą Rokiškio 
apskričiai, kuriai tuomet priklau-
sė ir Svėdasai. Tad be jokių svy-
ravimų Vaižgantas ten vadinamas 
rokiškėnu. Linksma...

Raimondas GUOBIS

Konferencijoje pranešimus skaitę lektoriai (iš kairės sėdi): Lina 
Matiukaitė, Ligita Matulienė; stovi Rimantas Žvirblis, Giedrius 
Kujelis ir Raimondas Guobis (dalyviai).

Ar Jus erzina 
Anykščiuose, 
J.Biliūno gatvėje, 
šulinių 
dangčių gausa?

Eglė BARONIENĖ:

- Neerzina. Su automobiliu 
išeina „apžergti“, o su motoci-
klu labai patogu „gyvatėlę“ pa-
sipraktikuoti.

Renata PETRAUSKAITĖ:

- Buvau grįžusi atostogų ir 
teko važiuoti į Svėdasus lankyti 
tetos. Taip, trukdo vos ne kas 5 
metrai šuliniai, bet tik klausi-
mas, ar kas nors pasikeis, kad 
čia pasisakome, o „Anykšta“ 
išpausdins?

Juozas ČYBAS:

- „Anykšta“ išspausdins, sa-
vivaldybė suras kokius 3 mln. 
eurų ir puls rekonstruoti pože-
minius inžinerinius tinklus, kad 
niekas nesierzintų.

Elena 
ALEKSANDRAVIČIENĖ:

- Daug jų, bet gal reikalinga, 
jei padaryta.

Bent jau mano, jog 
pažįsta....

Kęstutis OBELEVIČIUS, 
gamtininkas, lygino grybų, 
kuriuos renka ir valgo, kiekį 
su brolio Sigučio Obelevičiaus 
raciono dalimi:

 „Aš valgau kelis kartus ma-
žiau mažiau grybų nei Sigis. 
Bet tai natūralu - brolis gerokai 
daugiau grybų ir pažįsta.“

Nė vienam žurnalistui 
reklama dar nepamaišė. 
Ačiū!

Laura FETINGYTĖ, vai-
kų vasaros stovyklos „Gele-
žinis vilkas“ vadovė, aiškino 
„Anykštos“ žurnalistui: 

„Jei apie mus parašysite savo 
laikraštėlyje, tai mes apie jus 
parašysime „Delfyje“.

Štai kodėl Ramūnas 
Karbauskis jį pašalino iš 
partijos!

Sergejus JOVAIŠA, konser-
vatorius, Seimo narys, apie 
kolegą parlamentarą, buvusį 
„valstietį“ Tomą Tomiliną:

 „Jo ir mūsų požiūriai smar-
kiai skiriasi. Jis - vos ne soci-
alistas: iš tų, kas turi, reikia at-
imti ir visiems padalyti.“

Ypač užguitas buvo Saulius 
Skvernelis?

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, buvęs „valstietis“, 
apie frakcijos skilimą:

„R.Karbauskio skleistas me-
las apie mano išdavystes, apie 
jo neva skleidžiamas vertybes 
suduš į šipulius, kai visuo-
menė pamatys, kokie žmonės 
neiškentė jo diktato ir buriasi 
įgyvendinti rinkėjams duotus 
pažadus be jo nurodinėjimų ir 
skaldymo.“

Tačiau diskusijos persikėlė 
į „Facebook“-ą...

Antanas BAURA, Seimo 
nario T.Tomilino padėjėjas, 
apie pastarojo pritarimą vie-
nalyčių asmenų partnerystei: 

„Tuo balsavimu žmogus tie-
siog pasiūlė diskusijas iš gatvės 
perkelti į Seimą.“

Pridėkit ir po gesintuvą...

Vygantas ŠLIŽYS, rajono 
tarybos narys, verslininkas, 
apie dūmtraukių priežiūrą:

 „Duodame žmonėms prastos 
būklės socialinį būstą, dar už 
dyka parūpiname malkų ir lau-
kiame, kol žmonės supleškės.“
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Kaip į mokyklas grįžti saugiai? 
Į ilgą laiką buvusias tuščias 

mokymosi įstaigų klases jau 
sugužėjo moksleiviai, išsiilgę 
draugų ir mokytojų. Tačiau, 
norint pratęsti saugų kontak-
tinį ugdymą ir užtikrinti visų 
saugumą, dabar kaip nieka-
da svarbu pasiskiepyti ne tik 
suaugusiems, bet ir vaikams.  

Dalijamės LSMU Kauno 
klinikų Vaikų ligų klinikos 
vadovo prof. Rimanto Kėva-
lo komentaru apie COVID-
19 žalą vaikams bei galimas 
komplikacijas ir pilietės min-
timis apie vakcinaciją.

Vaikai skiepijosi 
savo noru
Vijolė iš Ukmergės atvirauja, 

kad yra pripratusi nuolat laisvai 
judėti ir keliauti po šalies apylin-
kes, todėl nenori, kad, didėjant 
susirgimų kiekiui, savivaldybės 
vėl būtų uždarytos. 

„Gerai, kad gyvename nuosa-
vame name netoli miško. Jei vėl 
įsigalėtų griežti suvaržymai, eisi-
me pasivaikščioti į mišką, tęsime 
pavasarį ir vasarą pradėtus dar-
bus“, – teigia ukmergiškė, kuri 
pati, jos vyras, trys vaikai ir kiti 
artimiausi šeimos nariai yra pasi-
skiepiję nuo koronaviruso. 

Moteris prisipažįsta, kad iš pra-
džių prasidėjus vyresnių žmonių 
vakcinavimui buvo kiek sumišu-
si, nes dėl vidutinio sunkumo as-
tmos ji priklauso rizikos grupei. 
Tačiau daug domėjosi, konsulta-
vosi su gydytojais ir nusprendė 
vakcinuotis, nes suprato, kad tai 

yra būtinas žingsnis. 
„Tiek aš, tiek mano mama pensi-

ninkė jau buvome pasiskiepijusios 
ir mums nekilo jokių sveikatos 
sutrikimų, todėl vaikų vakcinaci-
jai taip pat nė kiek nesipriešinau. 
Mano vyresnioji dukra, norėdama 
laikyti egzaminus, turėjo rinktis 
tarp testų darymo ir vakcinacijos, 
ir ji pati nusprendė pasiskiepyti. 
Kai tik buvo patvirtinta, kad ga-
lima skiepyti vaikus nuo 15-os 
metų, mano septyniolikmetė du-
kra irgi žengė šį žingsnį, o kai tai 
buvo galima daryti ir nuo 12-os, 
–  pasiskiepijo keturiolikmetis sū-
nus“, – pasakoja ukmergiškė. 

Saugumo reikalavimai 
ugdymo įstaigoms
Siekiant saugiai grįžti į kontak-

tinį ugdymą šalies mokyklose, jau 
pasiskiepijo daugiau nei 80 proc. 
švietimo sektoriaus darbuotojų 

visoje Lietuvoje ir 25 procentai 
12–15 metų amžiaus mokinių. 

Kontaktinis mokymas visose 
švietimo įstaigose bus vykdomas 
užtikrinant maksimaliai saugias 
sąlygas ir laikantis reikalavimų. 

Visi švietimo įstaigų darbuo-
tojai ir mokiniai nuo 5-os klasės 
uždarose patalpose privalo dėvėti 
kaukes. 

Ugdymo procese dalyvaujančių 
grupių, klasių vaikų ir mokinių 
srautai atskiriami, o prieš pamokas 
ir kiekvienos pertraukos metu pri-
valu vėdinti patalpas.  

Pradinio, pagrindinio, vidurinio 
ugdymo programas bei pirminį 
profesinį mokymą vykdančios ug-
dymo įstaigos pasirenka vieną iš 
šių testavimo metodų: nosies lan-
dų tepinėlių ėminių kaupinių PGR 
tyrimus (kas 4–7 dienas) arba savi-
kontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 
antigeno testais (kas 3–5 dienas).

Imunitetą turintiems – pasiskie-
pijusiems ar persirgusiems moki-
niams – testuotis nereikia.

Karantino žala vaikams – 
didžiulė
LSMU Kauno klinikų Vaikų 

ligų klinikos vadovas prof. Riman-
tas Kėvalas pabrėžia, kad šiemet, 
rugpjūčio 22 d., Amerikos pedia-
trų akademija, Kanados pediatrų 
draugija, Europos Sąjungos pedia-
trų akademija ir Europos pirminio 
pediatrinio gydymo konfederacija 
pateikė aiškią nuomonę dėl vaikų 
nuo 12 metų ir vyresnių vakcina-
vimo nuo COVID-19. Vieningai 
patvirtinta, kad vaikams skiepiji-
mas yra saugus ir veiksmingas. 

„Remiantis paskelbtais duo-
menimis, visame pasaulyje ko-

ronavirusu sirgo apie 212 mln. 
suaugusiųjų, o mirė apie 4,5 mln. 
Nors vaikų mirčių atvejai yra pa-
vieniai ir jų serga apie 5 proc., tiek 
UNICEF, tiek Pasaulio sveikatos 
organizacija labai aiškiai pareiškė, 
kad dėl pandemijos ir dėl karanti-
no pasaulyje nukentėjo 1,5 mlrd. 
vaikų“, – tvirtina prof. R. Kėvalas, 
pridurdamas, kad didžiausią žalą 
vaikams kelia nuotolinis moky-
masis, drastiškas psichinės svei-
katos pablogėjimas, žymus fizinės 
sveikatos pablogėjimas, didžiuliai 
mitybos sutrikimai, šešėlinė smur-
to epidemija ir planinių sveikatos 
paslaugų bei profilaktinių tikrini-
mų uždelsimas. „Tai yra pagrin-
dinės sritys, kurios bumerangu 
smogė ne tik viso pasaulio, bet ir 
Lietuvos vaikams“, – teigia jis. 

Persirgus lengva forma –
džiaugtis anksti
Profesorius R. Kėvalas perspėja, 

kad negalime pamiršti koronaviru-

so šalutinių poveikių, kurie gali 
būti labai rimti, nors vaikas ir sir-
go lengva COVID-19 forma. 

„Vienos iš galimų sunkių kom-
plikacijų yra širdies raumens už-
degimas, multisisteminis užde-
giminis sindromas. Taip pat kuo 
toliau, tuo labiau visas pasaulis 
mato pokovidinį sindromą, kai, 
persirgus net ir lengva koronavi-
ruso forma, mažiausiai pusme-
čiui išsivysto įvairios sveikatos 
problemos, pavyzdžiui, nemiga, 
sąnarių skausmas, silpnumas ar 
vangumas“, – įspėja R. Kėvalas, 
kuris yra diagnozavęs ne vieną 
COVID-19 ligą vaikui, o jau-
niausiam jo pacientui buvo tik 3 
mėnesiai. 

Anot profesoriaus, norėdami 
grąžinti vaikus į mokyklas, priva-
lome imtis atitinkamų priemonių, 
o vakcinacija – vienas efektyviau-
sių ginklų prieš pandemiją.  

„Mes juk esame krikščionys 
katalikai, o mūsų Popiežiaus ir 
bažnyčios pozicija yra labai aiš-
ki“, – sako R. Kėvalas. 

Popiežiškoji gyvenimo aka-
demija kartu su Italijos vyskupų 
konferencija ir Italijos katalikų 
gydytojų asociacija bendrai pri-
imtame dokumente vakcinacijos 
klausimais pabrėžia: „Vakcinos 
yra viltis visiems, o gyventojų ne-
siskiepijimas rodo didžiulį pavo-
jų. Skiepijimo moralė priklauso 
ne tik nuo pareigos saugoti savo 
sveikatą, bet ir nuo pareigos siekti 
bendro gėrio.“ 

Užsak. Nr.882

Ukmergiškė Vijolė supranta, 
kad vakcinacija – būtinas 
žingsnis.

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Profesorius Rimantas Kėva-
las įspėja apie sunkius ko-
ronaviruso šalutinius povei-
kius, kurie gali atsirasti net 
ir persirgus lengva forma.  

lsMU kauno klinikų nuotr.)

Vidmantas ŠMIGELSKAS 

Rašyti apie Anykščius „rie-
ves“ šiais laikais yra sunku. 
Pagirti  kokią nors valdžią iš 
esmės yra sudėtinga, klaviatūra 
nesijungia. O mūsiškius „lazda-
voti“, kai toks šalies kontekstas, 
- nesąžininga. Bandau įsivaiz-
duoti, ką sigutis Obelevičius 
su Dainiumi Žiogeliu turėtų 
iškrėsti, kad pranoktų Vilniuje 
tūnančius veikėjus. 

Baltarusijos ir lietuvos pa-
sieniečiai toliau sportuoja, kaip 
inventorių naudodami gyvus žmo-
nes. iranietis „varžovų aikštės pu-
sėje, mūsų pusėje, vėl varžovų... 
smūgis. Įvartis! Ch...! Štanga!“ 
- komentuoja komentatoriai. 
„landsbergį į muilą! landsbergį 
į muilą!“ - skanduoja sirgaliai. 

Piliečių nepasitenkinimas šalies 

valdžia dėl skiepytų ir neskiepytų 
segregacijos liejasi per lietuvos 
kraštus, „valstiečių“ legionierius 
saulius skvernelis, palikdamas  
Ramūną karbauskį, kaip hono-
rarą už tarnybą prigriebė gyvo 
kraičio. O Vilniaus meras Remi-
gijus Šimašius... ką  R.Šimašius? 
R.Šimašius išlaiko stilių - Petrą 
Cvirką griauna. jam problemų 
dėl žmonų (ir žmonių) mažai. Dar 
su „baiboku“, kai gyvi lietuviai 
vienas prieš kitą eina su šakėmis, 
stengiasi pakariauti.

Norėdamas į save atkreipti 
dėmesį, s.Obelevičius turėtų 
nusiskusti plikai, apsirengti 
undinės kostiumą, ištekėti už vyro 
ir pirmąją naujos santuokos naktį 
laisvės paminklo postamento 
„bandeles“ išpaišyti „Michelin“ 
logotipais. ir tai dar klausimas, 
ar suveiks.

kartu su s.skverneliu į naują 
Demokratų frakciją „Vardan lie-
tuvos“ seime nuėjo ir Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje išrinktas 
Tomas Tomilinas.  kur, kodėl ir 
su kuo iš „valstiečių“ partijos 
išėjo ir kur vaikšto T.Tomilinas, 
anykštėnams labai nerūpi (tiesą 
sakant, ir man pačiam šis faktas 
nėra didžiai svarbus). O va, kad 
Antano Bauros nebebus tarp 
Anykščių „valstiečių“, - svarbu 

ir įdomu. iš lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos Anykščių 
skyriaus pasitraukus ir daugumai 
kitų žinomesnių asmenų, lieka 
tuščia gerai sušildyta politinė 
gūžta. kažkas staigiai ją turėtų 
užtūpti. kas pirmesnis - tas gu-
dresnis. Ten mikliai reikia padėti 
pirmąjį kiaušinį. Priminkit, kas 
gi iš Anykščių politikos gegučių 
dabar nuosavos partijos neturi?    

A.Baura keturis kartus daly-
vavo seimo rinkimuose mūsų 
vienmandatėje apygardoje: tris 
kartus laimėjo, kartą liko trečias. 
Pirmą kartą Antanas pergalę 
šventė 2000-aisiais, dar Anykš-
čių-kupiškio apygardoje. Tada 
dabartinė lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjunga (lVŽs) dar 
nebuvo žalia -  vadinosi lietuvos 
valstiečių partija. Nors tiksliau  
-  ši politinė jėga kaip tik buvo 
žalia, nepopuliari,  daugiaman-
datėje apygardoje surinko vos 
4 proc. balsų. O štai A.Baura 
Anykščiuose varžovus nušlavė. 

Net ir po premjeravimo popu-
liariu politiku likęs s.skvernelis 
- didelis praradimas „vals-
tiečiams“. Bet šią skylę, tikiu, 
R.karbauskis užlopys ir partija 
per 2024 metų seimo rinkimus vėl 
bus kaip nauja. iki  seimo rinkimų 
prisiveis naujų žvaigždžių. ech, 

gaila, kad Artūras Orlauskas per 
anksti su „šeimų maršu“ iššovė.  
Per trejus metus išsikvėps...

Paskui T.Tomiliną ir A.Baurą 
iš „valstiečių“ partijos traukiasi 
Raimondas Balsys, Regina Pa-
talauskienė, Dominykas Tutkus. 
Bandžiau A.Bauros išklausti, kas 
lieka skyriuje, bet jis delikačiai 
aiškino, kad lieka ... kažkas. Gra-
žiai apie buvusius partiečius sakė, 
pagarbiai. Bet supranta, kad lieka 
nelabai kas.

lVŽs Anykščių rajone valdė 
apie 20 proc. rinkėjų balsų. 
s.skvernelis kol kas partijos 
nekuria. Taigi, anykštėnai, palikę 
„valstiečių“ skyrių, kol kas liks 
nepartiniais.  Frakcijos „Vardan 
lietuvos“ nariams politika yra 
pragyvenimo šaltinis. jie strate-
guos, kaip išlikti žinomiems, kaip 
išsilaikyti seime. Na, o A.Baurai 
ir kitiems „eksvalstiečiams“ 
anykštėnams nėra būtinybės 
kabintis nagais į politiką. Net 
jei s.skvernelis sukurs partiją, 
o Anykščiuose atsiras skyrius, 
tai jis nebūtinai perims lVŽs 
elektoratą. Gal ir perimtų, bet 
klausimas, ar norės, ar turės 
motyvacijos.

R.karbauskis - ambicingas 
politikas, jam gyvybingi Anykščių 
„valstiečiai“ bus garbės reikalas. 

kas imsis gaivinti skyrių - gaus 
ir moralinę, ir materialinę 
paramą. labai nustebsiu, liksiu 
nesupratęs, būsiu apstulbęs, jeigu 
eksmero kęstučio Tubio koman-
da ignoruos „valstiečius“. Aš 
k.Tubio vietoje pats net nestočiau 
į partiją. Mane prieš pat savi-
valdos rinkimus naujasis lVŽs 
skyriaus pirmininkas Donal-
das ar Audronius pasikviestų į 
sąrašą. Aišku, vyktų derybos, 
atsikalbinėjimai... Na, bet kai taip 
prašo, sunku nesutikti. Naujieji  
Anykščių „valstiečiai“ auto-
matiškai nepaveldės tų 20 proc. 
senųjų „valstiečių“ balsų.  Atkris 
asmeniniai A.Bauros simpatikai, 
tikiu, kad ir T.Tomilinas jau turi 
kažkokį asmeninį elektoratą. 
Tačiau bet kuriuo atveju bazė yra. 
Anykščiuose tokios geros partinės 
vakansijos dar nėra buvę.

Frakcija „Vardan lietuvos“ 
pareiškė, kad bus opozicijoje. Na, 
na... O ką jie galėjo pareikšti? 

Dabar visiems aišku, kad 
„Vardan lietuvos“ nesiekia 
valdžios, jie „vardan tos“. Bet 
jeigu Vyriausybę ištiks krizė, jeigu 
lietuvos saugumui ir ekonomikai 
kils grėsmė - reiks gelbėti. Reikia, 
Fedia, reikia... 

Įdomu, kokiais ratais iki būtiny-
bės gelbėti lietuvą bus nueita.   
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šiupinys Vaiką iš stovyklos išsivežė naktį

(Atkelta iš 1 psl.)

Berniuko motina dėstė, jog 
pokalbis su L.Fetingyte buvo 
nemalonus, o paskui iš jos gavo 
žinutę: „Nepatinka kas. Atva-
žiuok pasiimk vaiką“. „Likome 
nesupratę, kaip mes, būdami 
klientais, negalime gauti net 
elementarios informacijos“,  - 
„Anykštai“ sakė šiaulietė.

Iš Šiaulių į Mickūnus mote-
ris sakėsi atvažiavusi 23 val. 
30 min. , o dėl to, kad išsive-
ža vaiką, ir ji, ir jos vyras dar  
buvo išvadinti isterikais. 

„Jei šitaip bendrauja su tė-
vais, tai kaip bendrauja su vai-
kais? Savo vaiką mes radome 
šlapią. Jis sakė: „Ačiū, mama, 
kad išvadavai. Nežinau, ar jis 
po šitos traumos apskritai ga-
lės kada nors važiuoti į stovy-
klą“,  - dėstė vienuolikmečio 
mama. 

Šiaulietė sakė, kad už 7 die-
nų stovyklą sumokėjo 230 
eurų. Ji ketino reikalauti, kad 
pinigai būtų grąžinti.

Vienuolikmečio motina 
„Anykštai“ sakė, kad L. Fetin-
gytė jai šaukė: „Tik nebandyk 
skųstis!“ „Rikiuotėje vaikus iš-
laikydavo 40 minučių... O mes 
ne į konclagerį vaiką siuntėme, 
bet į stovyklą. Kreipiuosi į jus, 
nes noriu, kad ir kiti tėvai ži-
notų, kad „Geležinio vilko“ 
stovykla yra netinkama vieta 
mažiems vaikams“, -  dėstė 
šiaulietė.   

Turi labai daug pažįstamų

Ir su „Anykšta“ L.Fetingytė 
taip pat kalbėjo emocingai. 
Stovyklos vadovė aiškino, 
kad turi labai daug pažįstamų, 
kad Mickūnuose stovyklauja 
ir „Delfi“ žurnalistų, ir teisėjų 
vaikai. „Jei apie mus parašy-
site savo laikraštėlyje, tai mes 
apie jus parašysime „Delfyje“, 
- grasino L.Fetingytė. 

„Kažkokia ji nenormali. Aš 
padėjau ragelį, ji atlėkė ir iš-
sitempė savo vaiką. Kažkokie 

juokų žaidimai. Pas mus būna 
apie 100 vaikų. Įsivaizduokit, 
jeigu kažkas jus keikia... Kad 
jūs rašote, niekam čia neįdo-
mu. Čia yra principo reikalas“, 
- komentavo stovyklos „Gele-
žinis vilkas“ vadovė.

Ji aiškino, kad jau ir pernai 
galėjusi „Anykštą“ po teismus 
užtampyti, bet neturėjusi laiko, 
o šiemet sakė tai jau tikrai už-
tampysianti.

„Stovykla yra sukarinta. Ko-
dėl 100 vaikų atvažiuoja jau 
penktus metus ir yra patenkin-
ti, bet yra mamos, kurios, atve-
žusios savo vaikus, keičia pro-
gramą. Bet aš juk McDonalde 
steiko nereikalauju“, - dėstė  
verslininkė.

Ji sakė, kad triukšmas „Ge-
ležinio vilko“ stovykloje pa-
prastai kyla tik dėl pinigų. 
„Grąžinkite pinigus! Ieško pre-
teksto, kad tik atgautų pinigus. 
Geranoriškai - taip. Bet kai tau 
rėkia, kad privalome atiduoti 
pinigus, tada jau veikia princi-
pai“, - „Anykštai“ sakė stovy-
klos vadovė.

Kitą dieną po „Anykštos“ 
žurnalisto pokalbio su ja tele-
fonu L.Fetingytė atvyko į re-
dakciją. Nesutikusi šio teksto 
autoriaus, ji ir kitam „Anykš-
tos“ darbuotojui paaiškino, jog 
.... turinti daug pažįstamų.   

Su kariuomene stovykla 
nieko bendra neturi

Sukarintos vaikų stovyklos 
pavadinimas – „Geležinis vil-
kas“ suponuoja nuomonę, kad 
stovykla sietina su Lietuvos 
kariuomene.

Stovyklos organizatoriai 
naudoja panašią simboliką kaip 
Mechanizuotoji pėstininkų bri-
gada „Geležinis Vilkas“ -  Lie-
tuvos kariuomenės Sausumos 
pajėgų vienetas. Stovyklauto-
jai vilki labai panašią į Mecha-
nizuotosios pėstininkų briga-
dos kariškių uniformą. Tačiau 
jau pernai išsiaiškinome, kad 
Mickūnų „Geležinis vilkas“ 

nieko bendra su Lietuvos ka-
riuomene neturi (Vidmantas 
ŠMIGELSKAS, „Visiškai ge-
ležinis vilkas...“; „Anykšta“ 
2020-08-29).

Lietuvos kariuomenės atsto-
vai pernai „Anykštai“ sakė, 
kad „Geležinio vilko“ pavadi-
nimas nėra patentuotas, todėl 
nėra teisinių būdų uždrausti 
šio pavadinimo naudojimą. 

 
Per Anykščių VVG 
projektą gavo 
50 tūkst. eurų

Ir Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius, ir vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad neturi informacijos 
apie Mickūnuose kelintus me-
tus veikiančią vaikų vasaros 
stovyklą. D.Žiogelis tik prisi-
minė, kad kai dar dirbo Anykš-
čių valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos viršininku, 
važiavo tikrinti stovyklos.

Per Anykščių vietos vei-
klos grupę (VVG) stovyklos 
„Geležinis vilkas“ steigėjas 
MB „Poligonas“ yra gavęs 50 
tūkst. eurų vertės projekto fi-
nansavimą. „Jie įsipareigojo 
sukurti 1,5 naujos darbo vie-
tos. Projekto lėšos skirtos inf-
rastruktūros plėtrai. Kai įvyk-
dys projektą, tada žiūrėsim, 
kaip jis atliktas“, - „Anykštai“ 
sakė Anykščių VVG vadovas 
Jurijus Nikitinas. Projektą tei-
kė juridinis asmuo MB „Poli-
gonas“, kurios direktorius yra 
Jonas Averka.   

Vaikų poilsio paslaugos 
sąlygos aptariamos 
sutartyje...

Į Lietuvos Respublikos Švie-
timo, mokslo ir sporto ministe-
riją išsiuntėme klausimus aiš-
kindamiesi, kas reglamentuoja 
vaikų vasaros poilsio stovyklų 
veiklą ir kokie keliami reikala-
vimai asmenims, dirbantiems 
su vaikais. Paaiškėjo, kad va-
saromis su vaikais gali dirbti 
ir ne pedagogai, pasirodo, dar-
buotojams užtenka išklausyti 
pedagoginių-psichologinių ži-
nių kursą.   

„Vaikų vasaros stovyklas 
gali organizuoti mokyklos, 
neformaliojo ir formaliojo 
švietimo mokyklos, nevyriau-
sybinės organizacijos, viešo-
sios įstaigos, asociacijos, kiti 
juridiniai asmenys, turintys 
teisę užsiimti šia veikla, t. y., 
kurių nuostatuose ar įstatuose 
ši veikla įteisinta.  Licencijų, 
leidimų ar kitų dokumentų, 
leidžiančių paslaugos teikėjui 
užsiimti vaikų vasaros sto-
vyklų veikla, nereikia, tačiau 
būtina laikytis vaikų saugos 
ir sveikatos reikalavimų, taip 

pat yra specialūs reikalavimai 
ir su vaikais dirbančiam perso-
nalui. 

Stovyklų organizavimą re-
glamentuoja „Vaikų vasaros 
poilsio stovyklų bendrieji 
nuostatai“ . 

Pagrindinius vaikų poilsio 
stovyklų sveikatos saugos rei-
kalavimus nustato Lietuvos 
higienos norma HN 79:2010 
„Vaikų poilsio stovykla. Ben-
drieji sveikatos saugos reikala-
vimai“. Dokumentuose numa-
tyti visi privalomi gyvenimo 
sąlygų reikalavimai. Pernai ir 
šiemet stovyklų organizato-
riams dar buvo privalu laikytis 
ir Sveikatos apsaugos ministro 
- operacijų vadovo nustatytų 
reikalavimų. 

Visos vaikų poilsio paslau-
gos sąlygos aptariamos sutar-
tyje, kurią pasirašo stovyklos 
organizatorius ir tėvai. 

Visi stovyklos darbuotojai, 
dirbantys su vaikais, turi būti 
įgiję pedagoginį išsilavinimą 
arba išklausę pedagoginių-psi-
chologinių žinių kursą.  

Darbuotojai prieš pradėdami 
dirbti ir vėliau kasmet privalo 
pasitikrinti sveikatą, taip pat 
prieš pradėdami dirbti ir vėliau 
kas penkeri metai išklausyti 
privalomojo pirmosios pagal-
bos mokymo programą ir turėti 
tai patvirtinantį sveikatos žinių 
atestavimo pažymėjimą. Jeigu 
rengiamos stovyklos su nakvy-
ne, tų stovyklų darbuotojai pri-
valo prieš pradėdami dirbti ir 
vėliau kas treji metai išklausyti 
privalomojo higienos įgūdžių 
mokymo programą ir turėti tai 
patvirtinantį sveikatos žinių 
atestavimo pažymėjimą“,  - 
paaiškinimą dėl vaikų vasaros 
stovyklų „Anykštai“ pateikė  
Lietuvos Respublikos Švie-
timo, mokslo ir sporto minis-
terija. Panašu, jog tėveliams, 
vežantiems vaikus į vasaros 
stovyklas, ypač svarbu gerai 
išanalizuoti sutartį, kurią jie 
pasirašo. 

Geležinio vilko stovykla Debeikių seniūnijos Mickūnų kaime 
veikė jau kelintą vasarą.

Anykščių VVG vadovas Ju-
rijus Nikitinas sakė, kad 
stovyklos „Geležinis vilkas“ 
steigėjas MB „Poligonas“ 
yra gavęs 50 tūkst. eurų ver-
tės projekto finansavimą.

Premijos. Anykščių rajono 
savivaldybė šešiems gabiems 
Anykščių rajono moksleiviams 
skyrė pinigines premijas. Visi 
šie moksleiviai mokėsi Anykš-
čių Jono Biliūno gimnazijoje. 
Premijos jiems skirtos už 100-
tukus lietuvių kalbos ir literatū-
ros, biologijos bei geografijos 
brandos egzaminuose bei už 
brandos atestatus su pagyrimu. 
Trims abiturientams išmokėta 
po 300 Eur, dviem – po 500 
Eur.

Pabaiga. Anykščių seniūni-
jos Naujųjų Elmininkų kaime 
uždaroma pernai vasarą bu-
vusiose Elmininkų bandymų 
stoties patalpose  duris atvė-
rusi „Lietuvos meno ir mokslo 
studija“. Jos įkūrėjas Rimantas 
Juodelis „Anykštai“ sakė, kad 
patalpų  nuomotojas nuo spa-
lio 1 dienos nutraukia nuomos 
sutartį, todėl tenka išsikraus-
tyti. Savo įkurtoje studijoje 
R.Juodelis siekė, kaip jis pats 
sakė, „puoselėti ir perteikti 
moderniausiai atrodančią meno 
ir mokslo koncepciją.“

Idėja. Viešai neprisistatan-
tys, save „vietiniais anykš-
tėnais“ vadinantys asmenys 
Anykščiuose brandina mintį 
atidaryti naktinį šokių klubą. 
Socialiniuose tinkluose jie 
skelbia manantys, kad Anykš-
čiuose savaitgaliais „trūksta 
judesio“, todėl daug garso, 
įvairaus žanro muzikos ir gerų 
emocijų anykštėnams ir miesto 
svečiams reikėtų ieškoti šokių 
aikštelėje. „Vietiniai anykštė-
nai“ teigia, kad jau turi patirties 
renginių organizavimo srityje, 
o šiuo metu ieško vietos mies-
te, kurioje būtų galima toliau 
plėtoti idėją. „Atvirai pasa-
kius, ieškome vietos pačiuose 
Anykščiuose, bet nėra taip len-
gva“, - prisipažino „vietiniai 
anykštėnai“.

Laimikis. Anykštėnas Ro-
bertas Savickas viename iš 
Anykščių rajono tvenkinių su-
gavo 22 kilogramus sveriantį 
šamą. 147 cm ilgio šamą žve-
jas iš vandens traukė maždaug 
pusvalandį, o po to laimikį pa-
leido atgal į tvenkinį.

Klipai. Apie tai, kaip Anykš-
čiuose, Sodų gatvėje esančia-
me tvenkinyje, saugoma ma-
žoji kūdrinė varlė, bus kuriami 
vaizdo klipai. Anykščių rajono 
savivaldybė su VšĮ „Medijos 
linija“ pasirašė beveik 6 tūkst. 
vertės sutartį dėl vaizdo klipų 
sukūrimo. Vaizdo klipai taip 
pat bus filmuojami Latvijoje, 
Latgalos zoologijos sode, nes 
jungtinį  miesto drėgnų terito-
rijų valdymo projektą Anykš-
čių rajono savivaldybė vykdo 
su latviais.
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Privati mokykla atsidarė įslaptintoje vietoje

(Atkelta iš 1 psl.)

Mokyklos vadovė, kaip ir VšĮ 
„Šeimos idėjų centro“ vadovė esu 
aš, A. Baltrūnienė, tačiau spen-
dimai priimami bendru sutarimu 
mokyklos Tėvų - mokytojų kole-
gijoje. 

Veiklą pradėjome Anykščiuose 
esančiose privačiose patalpose. 
Taip pat šiuo metu dar laukiame 
atsakymo iš Anykščių rajono sa-
vivaldybės dėl Debeikių vaikų 
dienos centro patalpų. Tuo pačiu 
toliau aktyviai ieškome pastovių 
didesnių patalpų mokyklos plė-
trai“, - sakė A.Batrūnienė.

Ji sakė, kad negalinti įvardy-
ti, kurioje konkrečioje vietoje 
Anykščiuose veikia „Šventosios 
upės mokykla“.

„Tai yra privačios patalpos.Tie, 
kurie teiraujasi informacijos apie 
mokyklą, ją turi, o viešinti mo-
kyklos adreso kol kas negalime 
be savininko sutikimo“, - aiškino 
A.Batrūnienė.

„Šventosios upės mokyklos“ 
vadovė A.Baltrūnienė sakė, kad 
šiuo metu laukia atsakymo iš 
Anykščių rajono savivaldybės dėl 
patalpų Debeikių vaikų dienos 
centre.

„Mes ten kol kas negalime 
veikti, nes neturime iš savivaldy-
bės patvirtinančio leidimo. Kai 
mes jį turėsime, tada planuosime, 
kur toliau mokykla veiks“, - sakė 
A.Baltrūnienė.

Anksčiau surastoje 
sodyboje neįsikūrė

VšĮ „Šeimos idėjų centras“ va-
dovė A.Batrūnienė sakė, kad ją 
nustebino ir pradžiugino žmonių 
palaikymas ir geranoriškumas, 
paskelbus informaciją apie kuria-
mą nevalstybinę mokyklą.

„Atsiliepė žmonės su patalpų 
pasiūlymais, tačiau apžiūrėtiems 
variantams reikalinga nemaža 
renovacija, pritaikymas ir lėšos“, 
- sakė ji.

Beje, „Šventosios upės moky-
klos“ steigėjai jau buvo pasiskel-
bę, kad netradicinei mokyklai su-
rado patalpas kaimo sodyboje prie 
Anykščių, jos nuotrauka buvo 

publikuojama „Šventosios upės 
mokyklos“ tinklapyje, tačiau kai 
šia nuotrauka portalas anyksta.lt 
iliustravo pranešimą apie Anykš-
čių rajone atidaromą pirmąją ne-
valstybinę mokyklą, redakcija su-
laukė VšĮ „Šeimos idėjų centras“ 
direktorės A.Baltrūnienės telefo-
no skambučio su prašymu kaip 
galima greičiau tą nuotrauką iš 
portalo išimti. Ji aiškino, kad pas-
tato savininkai grasina teismais. 
Netrukus sodybos nuotrauka, 
kurioje turėjo veikti „Šventosios 
upės mokykla“, dingo ir iš moky-
klos interneto svetainės.

Su mokytojais dar 
derinamos sąlygos

Pasiteiravus, kokie mokytojai 
dirbs „Šventosios upės mokyklo-
je“, A.Baltrūnienė komentavo: 
„Mokykloje dirbs kuruojantis 
mokytojas ir dalykų mokytojai. 
Kuruojanti mokytoja Evelina Za-
blockienė kuruos bendrą klasės 
ugdymosi procesą, ves dalį aka-
deminių dalykų. Ji yra pradinių 
klasių mokytoja. Papildomai dirbs 
kitų dalykų mokytojai (anglų k., 
lietuvių k. - kūrybinis rašymas, 
socialinių įgūdžių užsiėmimai, 
etika, matematika, kt.). Su dalykų 
mokytojais dar deriname sąlygas, 
todėl detalesnės informacijos kol 
kas neturime.“

Nesieks pelno

Skelbiama, kad „Šventosios 
upės mokykla“ bus pelno nesie-
kianti ugdymo įstaiga, todėl pasi-
domėjome,  kokiomis lėšomis mo-
kykla bus išlaikoma, kieno pinigais 
pedagogams mokami atlyginimai, 
įsigyjamos ugdymo procesui rei-
kalingos priemonės ir t.t. .

„Mokyklos veikla bus finan-
suojama iš valstybės biudžeto 
mokinio krepšelio lėšų (Mokymo 
lėšos), vadovaujantis Mokymo 
lėšų apskaičiavimo, paskirstymo 
ir panaudojimo tvarkos aprašu, 
taip pat paramos būdu, iš projek-
tinių lėšų, rėmėjų ir kitais teisėtais 
lėšų gavimo būdais“, - aiškino VšĮ 
„Šeimos idėjų centras“ direktorė 
A.Baltrūnienė.

Aiškinasi motyvaciją 
mokytis kitokioje 
mokykloje

VšĮ „Šeimos idėjų centras“ va-
dovė  taip pat atskleidė, kokie yra 
keliami reikalavimai, kad vaikai 
būtų priimti mokytis į netradicinę 
„Šventosios upės mokyklą“.

„Pirmiausia išsiaiškiname tėvų 
motyvaciją, kitokio netradicinio 
ugdymo ieškojimo priežastis, lū-
kesčius, supratimą apie tai, po to 
supažindiname su sąlygomis, mo-
kyklos veiklos nuostatais, ugdy-
mo programos ir ugdymo proceso 
ypatumais, paramos mokyklai 
sąlygomis, kitais svarbiais aktu-
aliais klausimais. Toliau  -  tėvų 
ir mokyklos sprendimai“, - sakė 
A.Baltrūnienė.

Žada plėtrą

Ji taip pat sakė, kad „Šventosios 
upės mokykla“ ateityje plėsis.

„Šią mokyklą nusprendėme 
įkurti, siekdami geriau patenkinti 
tėvų ir vaikų švietimo srities pas-
laugų poreikius ir išplėsti pasirin-
kimo įvairovę bei galimybes. Tai 
nevalstybinė formalaus ugdymo 
mokykla, pradėjome nuo pradinių 
klasių ir ketiname plėstis toliau“, 
- sakė viena iš netradicinės moky-
klos steigėjų.

Ugdymą derins su Valdorfo 
pedagogikos principais

„Šventosios upės mokyklos“ 
internetinėje svetainėje moky-
kla pristatoma taip:„ „Šventosios 
upės mokykla“ – tai vieta, kur 
mūsų vaikai galės būti saugūs ir 
laimingi, smalsūs ir nuolatos ku-
riantys.

Mokykla dirbs pagal Švietimo 
ir mokslo ministerijos patvir-
tintą bendrąją pradinio ugdymo 
programą, derinamą su Valdor-
fo pedagogikos principais ir su 
Mokytojo vidiniu pasauliu. Mo-
kykla turės stiprią orientaciją į 
mokymąsi gamtoje ir iš gamtos, 
mokymąsi per patyrimą, pagar-
bą visai mus supančiai gyvybei, 
menus, amatus, tautiškumą. Bus 
akcentuojamas pasitikėjimas vai-
kais ir jų gebėjimas mokytis sava-
rankiškai prisiimant atsakomybę. 
Visa tai jungsime į vientisą vaiko 
mokymo(-si) procesą. Mokykla 
sieks tapti bendruomene - atvira, 
draugiška, stipria ir palaikančia 
glaudžius mokytojų-vaikų-tėvų 
santykius. Tai mokykla, kurią 
kuriame visi kartu, kurioje esame 
dėl vaikų!“

Kontroliuoti privačios 
mokyklos negali

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė „Anykštai“ sakė žinanti 

apie VšĮ „Šeimos idėjų centras“ 
ketinimą Debeikių vaikų dienos 
centre atidaryti nevalstybinę mo-
kyklą.

„Tai yra privati iniciatyva. Mes 
esame ta institucija, kuri to kon-
troliuoti negali. Mes realiai net  
tikrinti tos mokyklos negalime. 
Tai yra ne savivaldybės įstaiga. 
Juos turėtų kontroliuoti Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija, nes 
„Šventosios upės mokykla“ vyk-
do formalųjį ugdymą, pretenduo-
ja į valstybės mokymui skiriamas 
lėšas“, - sakė J. Banienė.

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė sakė turėjusi „gera-
norišką pokalbį“ su „Švento-
sios upės mokyklos“ vadove 
A.Baltrūniene. 

„Jie planavo turėti 11 vaikų mo-
kykloje, tačiau, kiek žinau, dabar 
jie turi 5 vaikus“, - turima infor-
macija dalijosi J.Banienė.

Įvertins starto pradžią

Pasiteiravus, ar normalu, kad 
„Šventosios upės mokyklos“ 
įkūrėjai neišduoda konkrečios 
vietos, kur veikia mokykla, Švie-
timo skyriaus vedėja J.Banienė 
kalbėjo: „Ką aš žinau. Sudėtinga 
pasakyti, kas yra normalu, kas ne. 
Kiek žinau, ta įstaiga kreipėsi į 
savivaldybę su prašymu koreguo-
ti pastato nuomos sutartį. Jie yra 
išsinuomoję patalpas neforma-
liajam švietimui, mes bendradar-
biaujame su VšĮ „Šeimos idėjų 
centras“, jie yra partneriai kai ku-
riuose savivaldybės vykdomuose 
projektuose. Viskas yra su jais 
gerai. Bet kadangi jie ketina keisti 
veiklą, atsiuntė prašymą, kad no-
rėtų išplėsti veiklos paskirtį. Mes 
dabar laukiame, ar jie sėkmingai, 
ar nesėkmingai startuoja su tuo 
formaliuoju vaikų švietimu. Jeigu 
jie pradės veikti tvarkingai, tai, 
kiek kalbėjausi su savivaldybės 
vadovais, mes neprieštarausime, 
kad būtų išplėsta nuomos sutar-
tis“.

Dėl leidimo nesikreipė

„Anykšta“ taip pat susisiekė su 
Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Anykščių skyriumi. 
Šio skyriaus vedėja Danguolė 
Sudeikienė sakė, kad ji nieko apie  
nevalstybinę „Šventosios upės 
miesto“ mokyklą nežinanti, o jos  
atstovai, pasak jos, nesikreipė į įs-
taigą dėl leidimo - higienos paso 
išdavimo, kuris būtinas mokyklai, 
norint vykdyti veiklą.

„Vaikų dienos centrui leidimas 
- higienos pasas yra nereikalingas, 
bet jei čia yra bendrojo ugdymo 
mokykla arba būtų vaikų lopšelis 
– darželis, tai higienos pasas yra 
privalomas. Jį būtina gauti prieš 
pradedant veiklą“, - paaiškino 
D.Sudeikienė.

Nacionalinio visuomenės svei-

katos centro Anykščių skyriaus 
vedėja D.Sudeikienė sakė, kad 
dėl to, kad „Šventosios upės mo-
kykla“ pradėjo veiklą be higienos 
paso, jos steigėjams gresia pinigi-
nė bauda.

„Už veiklos vykdymą be hi-
gienos paso yra taikomos admi-
nistracinio poveikio priemonės“, 
- informavo D.Sudeikienė.

Už veiklos vykdymą be higie-
nos paso baudos siekia nuo 800 
Eur.

Karjerą pradėjo 
savivaldybėje

Viena iš „Šventosios upės mo-
kyklos“ steigėjų A.Baltrūnienė 
yra dirbusi Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijoje. Tuo-
met ji užėmė Socialinės paramos 
skyriaus vedėjo pavaduotojos par-
eigas. A.Baltrūnienė yra Vilniaus 
universitete baigusi socialinio 
darbo bakalauro ir magistrantūros 
studijas bei turi nemažą patirtį so-
cialinio darbo srityje.

VšĮ „Šeimos idėjų centras“ 
2018 metais Debeikiuose įkūrė 
Vaikų dienos centrą, taip pat vyk-
do įvairias veiklas, susijusias su 
šeimomis ir neįgaliaisiais.

Mokykla be leidimo 
veikti negali

Komentarą apie tai, ar privati 
mokykla gali veikti privačiame 
gyvenamajame name, „Anykštai“ 
pateikė Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija.

„Mokykla gali veikti ir priva-
čiame name, tačiau patalpos turi 
atitikti Higienos normoje nustaty-
tus reikalavimus. Prieš įsisteigda-
ma mokykla privalo iš teritorinės 
sveikatos priežiūros įstaigos gauti 
higienos pasą. Jis išduodamas, 
jeigu mokykla atitinka Higienos 
normoje nustatytus reikalavimus: 
pvz., triukšmas ir vibracija ugdy-
mo proceso metu mokymo patal-
pose turi neviršyti teisės aktuose 
nustatytų ribinių dydžių; naujai 
statomų ir rekonstruojamų moky-
klų mokymo patalpų aukštis turi 
būti ne mažesnis kaip 3 m, pagal-
binių patalpų, koridorių aukštis – 
ne mažesnis kaip 2,1 m; kiekvie-
nam mokiniui mokymo klasėje 
turi būti skirta ne mažiau kaip 1,7 
kv. m patalpos ploto, o elektroni-
kos, tekstilės mokymo kabinetuo-
se, gamtos mokslų mokymo kabi-
nete, kuriame atliekami tiriamieji 
darbai, – 2,4 kv. m, konstrukcinių 
medžiagų dirbtuvėse, mokomo-
joje virtuvėje – 3 kv. m. Stalai ir 
kėdės turi atitikti mokinių ūgį, ats-
tumai tarp stalų turi būti tokie, kad 
mokiniai galėtų laisvai ir saugiai 
judėti tarp jų, ir pan..

Jeigu mokykla neturi higienos 
paso-leidimo, ji negali veikti“, - 
rašoma Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerijos komentare.

VšĮ „Šeimos idėjų centras“ Debeikiuose yra įkūręs Vaikų dienos 
centrą.
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Ričardas BANYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

pastabos paraštėse Gyventi toliau kasdienybės laimės viltimi

Gyvename taip, tarsi visa 
dar sugebanti savarankiškai 
mąstyti visuomenės dalis būtų 
patekusi į gana keistą realybės 
serialą. Štai jau įsibėgėja ru-
duo. Netrukus prasidės seimo 
rudens sesija, kurios metu 
liesis vaikiškumu dvelkiančios 
emocijos, vieni kitų užgaulioji-
mai, o ne konkretus ir lietuvos 
žmonėms naudingas darbas. 
Tai tik viena šio mano minėto 
serialo dalis. Bus dar visko...

kita vertus, tuo pat metu Ši-
luvoje suvažiavusios maldinin-
kų minios, stovinčios ir keliais 
šliaužiojančios apie altorių, 
bando eilinį kartą „šventinti“ 
save ir lietuvą. Gaila, kad 
tai beveik nepavyksta. O gal 
kada nors ir pavyks? Dažnai 
pamąstau, kiek lietuvoje 
kažkokių galių turi Bažnyčia, 

jos vyskupų konferencija, mes - 
dvasininkai, kad visi galėtume 
pasiekti ramų, orų ir saugų 
gyvenimo lygį. Tiesa, nepame-
nu, kada paskutinį kartą koks 
nors vyskupas būtų griežtai ir 
aiškiai pasisakęs dėl tų visų 
rūpesčių ir problemų, kurios 
taip sunkiai ir vis sunkiau 
slegia ne tik Dievo tautos, bet 
ir visos visuomenės pečius. O 
pavieniai mano broliai kunigai 
kartais prabyla. Negaliu tylėti 
ir aš pats. jau sakiau, kad dėl 
to turiu labai rimtų priežasčių. 
O viena iš jų - tai meilė lietu-
vai ir neapsakomas noras, kad 
mano tauta ir Tėvynė nebūtų 
paversta politinės korupcijos 
ir netvarkos landyne. O beveik 
amžina svajonė - gyventi 
visuomenėje, turinčioje tvirtą 
dvasinį ir kultūrinį stuburą - 
dar nenumirė. 

Dabar, kai tu nieko neži-
nai, kas tavęs laukia rytoj, 
labai svarbu savyje išlaikyti 
tvirtumą ir stiprinti imunitetą  
baimei, nevilčiai ir abejonėms. 
Dar pridurčiau - nenusto-
ti gilintis ir pačiam ieškoti 
atsakymų, kaip toliau gyventi 
ir išgyventi, kad nebūtum ban-
domuoju triušiu ar kažkieno 
rankų tampoma marionete. 

kažkada vienas žmogus man 
yra nuoširdžiai pasakęs, kad 

jis bijąs galvoti. Paklaustas 
kodėl, tas mano pašnekovas 
prisipažino, kad galvojant da-
rosi nejauku, o kartais baisu. 
Tik nesigilinimas į dabartines 
problemas, abejingas ėjimas 
pirmyn neva suteikiąs ramesnį 
gyvenimą ir saugumo pojūtį. 
Negalėjau sutikti su to pašne-
kovo išsakytomis mintimis. 
Deja, tokių žmonių kaip jis 
lietuvoje yra gana daug. Bet 
argi tikrai tokiems žmonėms 
geriau gyventi, nekreipiant 
dėmesio į visuomenines pro-
blemas, nieko nedarant ir ne-
sisielojant dėl visko, ką tenka 
matyti ar jausti? Abejoju...

jau rašiau, kad tokios 
suskaldytos lietuvos, kokia ji 
yra dabar, dar neteko matyti. 
Gal panašiai buvo su lietuva 
pokario metais, tremties ir kitų 
represijų metais? Geriau už 
mane  žino tie, kuriems buvo 
lemta tai patirti. 

Politikai ir visokie spe-
cialiųjų institucijų atstovai 
dažnai kalba apie grėsmes. 
Dažniausiai paliečiamos 
grėsmės, tariamai ateinančios 
iš mūsų kaimynų pusės. Tačiau 
labai gaila, kad tie kalbėtojai 
neturi drąsos pripažinti, kad 
pati didžiausia grėsmė mūsų 
valstybei - tai vidinis jos skal-
dymas, kurį sukelia dabartinės 

valdžios kai kurie patologiniai 
veiksmai. Noriu paklausti - 
kam viso to reikia? kam tai 
naudinga? Atsakymas - tyla. 

Artėja dar vienas Šeimų 
Maršo suvažiavimas. Buvo 
gautas „leidimas protestuoti“. 
juokingai skamba: „leidimas 
protestuoti“? Man tai labai 
juokingai. Panašiai atrodytų, 
jei tau nusikaltęs žmogus leistų 
tau pareikšti savo pretenzi-
jas ar kritiką. sakysite, kad 
valdžia nenusikalto? Tai ką 
tada reiškia tūkstantinė žmonių 
minia? Minia, kuri neturi 
daugiau ką veikti? Minia, 
kuri susigalvojo „šiaip sau“ 
suvažiuoti ir pamitinguoti? 
Atrodytų dar juokingiau. 

Aš, kaip kunigas, jaučiu ir 
matau labai dvasiškai išseku-
sią ir morališkai pavargusią 
visuomenę. Tai akivaizdžiai 
matau pamaldų metu ir 
bendraudamas su žmonėmis. 
Fizinės žaizdos gali gyti ilgai, 
bet moralinės ir dvasinės žaiz-
dos kartais niekada neužgyja. 
Todėl nieko keista, jei skun-
džiamės nemiga, įtarumu vieni 
kitų atžvilgiu, agresija ir gru-
bumu, nepasitikėjimu aplinka 
bei žmonėmis. O kartais mums 
labai trūksta paprasčiausio 
džiaugsmo. Mes baigiame už-
miršti, kas tai yra kasdienybės 

laimė. Tad kaip toliau gyvensi-
me? Vienos dienos protestai ir 
maršai tikrai nieko nepakeis, 
o vieni kitų užgauliojimai ar 
akmenų mėtymai tik dar labiau 
visus supriešins. Yra tik viena 
išeitis, nors ji atrodo labai 
utopinė -  visiems nusiramin-
ti, ataušti, bandyti ramiai 
kalbėtis, išsakyti skirtingas 
nuomones. O jei norime, kad 
greičiau pasibaigtų lietuvoje 
ta Covid 19 nelaimė, suimkime 
save į rankas, būkime atsa-
kingi ne vien už save, bet ir už 
kitus, laikykimės drausmės, 
švaros, higienos, stenkimės 
būti budrūs viešumoje. Nesu-
grius pasaulis, jei šiuo metu 
nenuvažiuosime į kokį nors 
turkų kurortą ar jei nenueisime 
į kokį koncertą. juk kai išgirsti 
paskutinių dienų informaciją 
apie užsikrėtusių žmonių skai-
čių (o jis vis didėja), tai klausi, 
kurgi žmonės galėjo užsikrėsti. 
O apie skiepus nieko neužsi-
minsiu. jau iki „gyvo kaulo“ 
įgriso ši tema. Dar spės ir 
daugiau įgristi. Tik kad būtų iš 
to kokio nors didesnio gėrio...

Na, gyveni toliau, leisdamas 
vieną dieną, paskui kitą...
Nepastebi, kaip bėga laikas ir 
viskas keičiasi. keitiesi ir pats. 
Tokia, matyt, ne vien mano, bet 
ir visų lemtis. O gal ta kasdie-
nybės laimė jau nebetoli?

(Atkelta iš 3 psl.)

Pirmosios rimtos istorinės ži-
nios apie Rokiškio kraštą paskelb-
tos B. Kviklio enciklopediniuose 
leidiniuose. Viena pirmųjų isto-
rinių knygų apie Rokiškį išleista 
1978 m. Muziejininkas Vytautas 
Gasiūnas joje šalia istorinių ži-
nių pateikė nemažai „fantazijų“, 
tekstai persmelkti sovietinės ide-
ologijos. Reikšminga istorijos 
knyga „Rokiškis: miestas, kraš-
tas, žmonės“ -  kraštiečio prof. 
Edmundo Rimšos įvairių autorių 
straipsnių rinkinys, išleistas tik 
1999 m.. Tai tikriausia rokiškėnų 
muziejininkų Biblija. 

Anykščių Liudvikos ir Stanis-
lovo Didžiulių viešosios bibliote-
kos bibliotekininkė Ligita Matu-
lienė apžvelgė P. Biržio – Akiro  
knygą „Anykščiai“(1928). Tai 
jau didesnė nei pirmosios, net 80 
puslapių, net 2 litus kainavusi, 
gausiai iliustruota unikalių žinių 
knygelė. Pažymėta, kad šioje 
knygoje spausdinama Magde-
burgo teisių Anykščiams sutei-
kimo dokumento „Index“ kopija, 
senasis miesto herbas, aprašomas 
miesto išvadavimas iš bolševikų 
1919 m. pavasarį. Aprašoma 
bažnyčios istorija, o pasakojant 
apie kapinių koplyčią pateikiama 
ir A. Vienuolio – Žukausko kūri-
nio „Vėžys“ ištrauka. Pagaulus 

pasakojimas apie P. Biržio kelio-
nę į rašytojo Jono Biliūno tėviškę 
Niūronyse arkliuko traukiamu 
vežimaičiu. Nemaža straipsnelių 
skirta ir vyskupui Antanui Bara-
nauskui bei rašytojui Vienuoliui. 
Užsimenama apie žydus, pravos-
lavus, valsčiaus valdybą, moky-
klas, besikuriančią Dabužių pa-
rapiją, Kryžiečių vienuolyną.

P. Biržys – Akiras jau tuomet 
išskyrė Anykščius garsinančius  
svarbiausius objektus – Puntu-
ko akmenį, Anykščių šilelį, A. 
Baranausko klėtelę. Paminėjo 
nemažai garsesnių anykštėnų, 
net rašytoją Bronę Buivydaitę 
ir smuikininkę virtuozę Aliutę 
Starzdaitę. Knygoje išspausdinta 
ir Anykščių miesto schema, įdėta 
ir reklaminių skelbimų. nemažai 
nuotraukų ir vaizdų. Pateiktas 
unikalus Anykštos malūno pa-
veikslėlis, dailininko Eugenijaus 
Kulviečio nupieštos Liudiškių 
kalvos. 

Svėdasietiškos įdomybės

Man teko kalbėti apie Svėda-
sus, jų istoriją, Radvilų diegiamą 
kalvinų tikėjimą, vėl sugrįžusią 
katalikybę ir mokytus kunigus, 
dekanus, mūsų bažnyčios kle-
bonus. Kan. Mykolas Smolskis 
ne tik rūpinosi naujos bažnyčios 
statyba - jis parašė bei 1925 m. 

Vilniuje Šv. Kazimiero misionie-
rių vienuolių spaustuvėje išleido 
knygą „Uvogos apie išganymą 
dūšios“. Tai pirmoji mūsų krašte 
parašyta -  anksčiau nei A. Bara-
nausko eilės - lietuviška knyga. 
Vikaras Liudvikas Adomas Ju-
cevičius – vienas pirmųjų etno-
grafų, literatūros istorikų, savo 
svarbiausius veikalus, nors ir len-
kų kalba  („Mokyti žemaičiai“, 
„Lietuvos žemių atsiminimai“)  
rašė Svėdasuose. 

Prisiminiau unikalų Svėdasams 
garsinti, Šaulių namų statyboms 
remti net penkių tūkstančių eg-
zempliorių tiražu 1935 m. išleis-
tą „Šaulių albumėlį“. Paminėjau 
istorijos tyrinėtojus, legendinius 
vargonininkus, kultūros skleidėjus 
Juozą Mikuckį ir Petrą Vinkšnelį, 
kurių pasakojimų paskatintas kle-
bonas Kazimieras Girnius 1965 
m. parašė, nors nedidelę, bet labai 
įdomią, negirdėtų faktų kupiną 
knygelę „Istorinės nuotrupos apie 
Svėdasų parapiją“. Vieną pačiam 
autoriui priklausiusį egzemplio-
rių, melsvais viršeliais, rašomąja 
mašinėle spausdintą ir įrištą, su-
daro vos 55 nedidelio A5 formato 
puslapiai. 

Žinios sudėliotos išmaniai: 
pradžioje pasakojama apie krašto 
geografinę padėtį, įdomesnes vie-
tas, istoriją, nuolat čia atsibastan-
čius švedus. Daugybė įdomybių 

Tautos ir knygos diena Svėdasuose
apie bažnyčią, varpinę, koply-
čias, kapines, klebonijos ūkį, pa-
rapijos dvasinį veidą, tuos laikus, 
kai šventovė vienijo daugiau nei 
7000 katalikų sielų. Pažymimas 
svėdasiškių pamaldumas, kate-
kizmo išmanymas. Pasakojama 
apie maršalkų veiklą, Šv. Kar-
melio škaplerių broliją, Velykų ir 
kitų švenčių papročius, vargoni-
ninkus, giesmininkus, Blaivybės 
sąjūdį, Svėdasuose tarnavusius 
kunigus ir Kristaus tikėjimą sklei-
dusius dvasininkus svėdasiškius. 

Ta proga papasakojau ir apie tai, 
kaip šis rankraštis paruoštas spau-
dai ir 1993 m. 700 egzempliorių 
tiražu išspausdintas Panevėžio 
spaustuvėje. Konferencijoje da-
lyvavo keletas miestelio gyven-
tojų, grupelė vietinės gimnazijos 
abiturientų su istorijos mokytoja 
Gražina Gvozdaite. Tikėtina, kad 
konferencija „Didžiosios kryžke-
lės pasvarstymai“ taps tradicine, 
vyks kasmet minint Tautos dieną. 
Į naują kultūrinę tradiciją, skirtą 
lietuviškoms knygoms populia-
rinti, atkreipė dėmesį ir Svėdasų 
kraštą gaivinantis mecenatas Al-
gimantas Čaplinskas, - jis konfe-
renciją parėmė finansiškai.

Konferencijoje aptartų knygų mozaika. Autoriaus nuotr.
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Legendinis mechanikas Raimondas GUOBIS

Legendinis kino mechanikas – „kinščikas“ Stasys Šlepi-
kas gyveno Žaliojoje. Jei Butėnuose kiną rodydavo kažkoks 
visai nepažįstamas vyriokas, tai Žaliosios aštuonmetėje 
mokykloje visuomet filmus rodydavo S. Šlepikas. Daugybę 
metų taip knietėjo tą mįslingą žmogų pakalbinti, bet vis ne-
pavykdavo. Tačiau pagaliau pavyko su juio susitikti ir pasi-
kalbėti, kai  buvo jau buvo įpusėjęs devintąją dešimtį  metų. 
Lėta šnekta, gudria šypsena, išmintingai jis man išpasakojo 
kino mechaniko gyvenimo įdomybes.

„Tarzanas“

 Dainos, kurios plito tarp 
jaunimo, dažniausiai būdavo 
iš rusiškų kino filmų, tačiau 
labai greitai pasigirsdavo  
dainuojamos jau lietuviškai. 
Net garsųjį amerikiečių filmą 
„Tarzanas“ lydėjo daina apie 
džiunglių galiūną ir gražuolę 
Dženę, kurioje Tarzanas pri-
statomas kaip džiunglių galiū-
nas, o Dženė - Tarzano širdis.

Tokie tad buvo pokario 
metų smagumai. S. Šlepiko 
tėviškė Čižiškių kaime, netoli 
Alantos, tačiau visai trumpai 
tenai Stasys tegyveno. Niekas 

taip ir nepaaiškino, kodėl la-
bai greitai pervažiavo gyventi 
į kitą vietą - prie Jūžintų, kur 
tėvai vertėsi dirbdami 7 hek-
tarus žemės ir laikydami gy-
vulius. Mokykla, kurion teko 
eiti, buvo įsikūrusi Ilčiukų 
kaime, ant kairiojo Švento-
sios kranto - jau visai netoli 
Užpalių. Prie upės išmokęs 
gerai rankomis po akmenimis, 
urvuose, žuvis gaudyti. Baž-
nyčion eidavę į Jūžintus, ku-
rie buvę kitoje ežero pusėje. 
Sulaukęs pilnametystės, pate-
ko į sovietų kariuomenę. Nors 
buvo pasijauninęs, pataisęs 
metrikus, tačiau tais metais 

daugelį į kareivius ėmė - taip 
ir pats pateko. Jei būtų neiš-
taisęs dokumento, tai būtų 
atlikęs, mat 1927 metais gi-
musių kažkodėl į kariuomenę 
nebeėmė.  Tarnybą ėjo Sver-
dlovske, Engelske, Saratove, 
Tambove - vis prie aviacijos. 
Taip jau išėjo, kad laiku nepa-
leido ir pargrįžo tik po ketve-
rių metų. 

Tuoj po Naujųjų metų 
švenčių išvažiavo į Panevėžį 
mokytis vairuotoju. Tris mė-
nesius mokėsi teorijos, prak-
tikos, važinėjo po miestą bei 
apylinkes „polutarkomis“ bei 
„gazelkomis“. Egzaminus iš-
laikė sėkmingai, o sugrįžusį 
namo su vairuotojo pažymė-
jimu toks jūžintiškis priprašė 
jo vietoje pavežioti po kaimus 
kiną. Tiksliau -  pasiūlė vežio-
ti kino mechaniką po kaimus 
ir kino menu skleisti žmonėse 
sovietinę ir pasaulinę kultūrą 

Svarbiausias iš menų

Gyveno bendrabutyje, ne-
toli vadinamosios „Šaulių 
salės“, kur dabar Meno mo-
kykla. Išvažiuodavo visai sa-
vaitei dviese su mechaniku. 
Nusiveždavo didelį ekraną, 
taip pat benzininio varikliu-
ko sukamą kino projektorių. 
Iš karto pasiruošdavo, per-
sukdavo kino juostas. Jos 
būdavo 32 milimetrų pločio, 
vieną filmą sudarydavo net 
iki 11 juostų, nes viena suk-
davosi šiek tiek ilgiau nei 10 
minučių. Kiekvienai juostai 

Stasys Šlepikas su šypsena prisiminė tuos laikus, kai rodydavo 
kiną.

pasibaigus būdavo pertraukė-
lė, kol operatorius uždėdavo 
naują. Besibaigiančią juostą 
pajusdavo iš tik rodančiam 
pastebimų taškiukų juostoje ir 
prabėgusio laiko. Priedo dar 
nusiveždavo dokumentinių 
bei vaikams skirtų juostų ir 
armoniką. Kai S. Šlepikas už-
grodavo, tai tuoj žmonės im-
davo rinktis,  dar ir pašokdavo 
jaunesni. Taip daugiau žmo-
nių pritraukdavo. Dar  kai kur 
kaime gaudavo naminukės, o 
šiek tiek išgėrus nuotaika dar 
labiau pasitaisydavo.

 Filmo peržiūra, iki refor-
mos kainavusi gal 2 rublius 
suaugusiems ir po 50 kapeikų 
vaikams, nuo 1961 - ųjų ati-
tinkamai pakito - liko 20 ir 10 
kapeikų. Nebrangu, o kitokių 
pramogų beveik ir nebuvo. 
Kiną rodžiusio mechaniko 
atlyginimas - 80 rublių. Taip 
ir keliaudavo po mūsų kraštą, 
užsukdami į Savičiūnus, Neti-
kiškius, Vaitkūnus...

Filmus rodydavo didesnėse 
trobose, kontorose, klubuose. 
Kinas, galima sakyti, buvo 
rodomas kur pakliūva - klo-
jimuose, erdvesnėse trobose, 
ant sienos pakabinus ištiestą 
baltą maršką. Klojimuose po 
seanso „kinščikai“ ir permie-
godavo. Darbovietė  buvo 
Anykščiuose. Bevežiodamas 
kiną, išmaišęs ir Troškūnų 
kraštą, daug metų filmus ro-
dęs Butėnuose, Varkujuose, 
Vilkabrukiuose, Šventupyje 
ir, žinoma, Žaliosios moky-
kloje.

Taip ir žmoną susirado

Darbo grafikas - kaip bet 
kur kitur. Šešias dienas kiną 
rodo, o septinta poilsio. Tuo 
laiku visur būdavo  šešios 
darbo dienos per savaitę. Dar 
seniau bene 20 dienų kiną ro-
dydavo, o po to važiuodavo 
į Vilnių - naujų filmų, apara-
tūros papildymo, detalių. Po 
to dar kelios laisvos dienos. 
Žiemos būdavo gilios, su sun-
kvežimiu dažnai per sniegus, 
pusnynus neišvažiuodavo. 
Tuomet visą įrangą kraudavo 
į roges ir arkliais pasiekdavo 
kultūros židinį. 

Taip bevažinėdamas susi-
pažino su Janina Petravičiūte 
ir vedė ją. Mergina buvo pa-
tyrusi tremtį Sibire, mat jos 
brolis vokietmečiu priklausė 
savisaugos būriui. Dirbusi 
Janina ir fermose, ir parduo-
tuvėje pardavėja, ir valytoja 
ambulatorijoje - vis Žaliojoje. 
Penki vaikai, todėl leido kol-
chozo valdžia laikyti dvi tris 
karves, darbo buvę namuose 
daug. ūgtelėję pagelbėdavo ir 
vaikai, buvo vieną po kito nu-

Kinas buvo reklamuojamas  
tokiomis afišomis, ant jų 
ranka užrašomas filmo pa-
vadinimas ir seanso laikas.

Svarbiausias iš menų yra kinas... Šiuos proleta-
rų vado Lenino žodžius nuolat kartojo sovieti-
niai propagandininkai.

Metalinis kinui vežioti kibiras, talpinęs juostas 
su įprastos trukmės - šiek tiek daugiau nei va-
landos - filmais ir dokumentinėmis juostomis, 
vadinamaisiais „žurnalais“. 

sipirkęs du motociklus „Iž“ - 
300 ir 56 modelio. Vėliau dar 
pirkęs dviejų cilindrų „Dne-
pr“ su priekaba. Galingas mo-
tociklas net 8 litrus benzino 
100 kilometrų surydavo. Kai 
juo nebevažinėjęs, išardęs - iš 
ratų pasidaręs vežimėlį šienui 
ar kam kitam vežti. Jau tada 
turėjo „Žigulius“ – „Penktu-
ką“. Gera mašina, bet labai 
retai benuvažiuodavęs kur 
miestan ar miestelin, dažniau-
siai tik su pačia pagrybauti. 
Gyvenimas buvęs geras, ta-
čiau užklupusi nelaimė. Ne 
visi vaikai suspėjo ir suaugti, 
kuomet kraujo vėžio pakirsta 
motina pasimirė. Taip neti-
kėtai, staiga susirgo. Galvojo 
kad pakenkęs tuoj po Čer-
nobilio sprogimo permerkęs 
lietus. Po to jau buvęs kitoks 
gyvenimas...

Kino verpetuose: koks 
šiuolaikinis kinas?..

Ir mano vaikystės kaime 
vienas kito klausdavome, 
koks šiandien kinas. Kuomet 
dar nėjau į mokyklon, tai kiną 
rodydavo mūsų namuose. 
Buvo ir aparatinė...

Kultūros namuose, ant kal-
no. Didžiulis ekranas. Sukasi 
„Ereliukas“ -  lekia ant žirgų 
baltieji bei raudongvardie-
čiai. Vesterno dvasia padary-
ti filmai ir idealistinis ne tik 
suaugusių, bet ir vaikų didvy-
riškumas. S. Šlepikas, kaip ir 
dauguma praėjusių laikų bran-
gintojų, pabrėžia, kad būdavę 
labai gerų filmų, ypač kome-
dijų, gyvenimo istorijų apie 
karą, žvalgus. Ne taip, kaip 
dabar - rodo „špygą žabalą“. 
Geriausi būdavę indų filmai - 
vis apie gyvenimą, į juos pri-
sirinkdavo žmonių visuomet 
pilna salė. „E dabar - kas ty 
ką išrūrino, padarė, nudūrė... 
Nebežiūriu dabar, mano pri-
žiūrėta“, - taip šiuolaikinį kiną  
įvertinęs pasakojimą baigė le-
gendinis kino mechanikas.

užjaučia

Mirus ilgamečiam gie-
dotojui, Andrioniškio 
bažnyčios choristui 
Antanui VALENTINA-
VIČIUI, nuoširdžiai už-
jaučiame žmoną Palmy-
rą ir artimuosius.

Andrioniškio bažnyčios 
choristai
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„Iki“ ir #walk15 kviečia prisijungti prie 
tikros žingsnių sensacijos
Prekybos tinklas „Iki“ ir mobilioji vaikščiojimo progra-

mėlė #walk15 skelbia iki šiol Lietuvoje neregėtą naujieną. 
Jau nuo rugsėjo 4 dienos, naudojantis vaikščiojimo pro-
gramėle #walk15, net 78-osiose „Iki“ parduotuvėse viso-
je Lietuvoje už vaisius ir daržoves bus galima atsiskaityti 
pritaikius žingsnių nuolaidą.

„Judėjimas – neatsiejama svei-
kos gyvensenos dalis. O puiki 
gyventojų savijauta – mūsų prio-
ritetas. Savo parduotuvėse nuolat 
turime didelį sveiko bei šviežio 
maisto pasirinkimą, taip pat orga-
nizuojame įvairius vaikščiojimo 
iššūkius. Norime paskatinti savo 
pirkėjus daugiau judėti, formuo-
ti naujus sveikos gyvensenos 
įpročius ir valgyti daugiau vaisių 
bei daržovių, todėl nusprendėme 
suteikti jiems nuolaidą už nu-
eitus žingsnius“, – teigia Vaida 
Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ 
komunikacijos vadovė. 

Ši naujiena galioja nuo rugsėjo 
4 dienos. Pasinaudoti ja gali visi 
norintys – svarbiausia telefone 
turėti įdiegtą #walk15 programė-
lę.  Nužingsniavusiems 20 tūks-
tančių žingsnių žmonėms „Iki“ 
parduotuvėse bus taikoma net 20 
proc. nuolaida įvairiausiems vai-
siams ir daržovėms. 

„Pasivaikščioti su visa šeima 
– tikrai nereikia daug pastangų 
ar ilgo planavimo, užtenka tik 
motyvacijos. Mano sena svajonė, 
kad sveiką gyvenimą propaguo-
jantiems ir daug judantiems žmo-
nės būtų tinkamai atlyginta, todėl 

žingnsių nuolaida – ne tik mano 
bei daugelio ėjikų svajonių išsi-
pildymas, tačiau ir didelė naujovė 
Lietuvoje. Iki šiol nieko panašaus 
nebuvome matę, tai tikra žings-
nių sensacija“, – džiaugiasi Vlada 
Musvydaitė, sporto entuziastė, 
programėlės #walk15 kūrėja.

Pasinaudoti žingsnių nuolaida 
galima „Iki“ parduotuvėje Anykš-
čiuose, adresu J. Biliūno g. 13.

Nuolaida už žingsnius galioja 
tik tose IKI parduotuvėse, kurių 
sąrašą rasite www.walk15.lt ir 
www.iki.lt. Nuolaida netaikoma 
AKCIJŲ, IŠPARDAVIMO ir 
CLEVER prekėms. Nuolaidos 
nesumuojamos.

Kaip apsipirkti žingsnis po 
žingsnio bei taisykles galite rasti 
puslapyje: https://walk15.lt/iki-
zingsniu-pinigine.

Užsak.Nr.874

Trečiadienį – trečioji karališkoji 
Anykščių diena

Po karaliaus Stepono Batoro ir karaliaus Žygimanto Au-
gusto dienų kovo 5- ąją ir rugpjūčio 19-ąją minėsime trečią-
ją karališkąją Anykščių dieną. 

Rugsėjo 15 –ąją, trečiadienį, 17 val. Anykščių menų cen-
tro istorinėje A. Baranausko salėje, prie monsinjoro Alberto 
Talačkos Anykščiams dovanotos meno kolekcijos ekspozici-
jos, kviečiame susipažinti su Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos buvimo Anykščiuose 
liudijmais, kuriuos kultūros miesto bendruomenei pristatys 
istorikas Simonas Matulevičius, o meno istorikė Dalia Ta-
randaitė vaizdžiai supažindins su Lietuvą, Lenkiją ir Švedi-
ją valdžiusio karaliaus atvaizdais dailėje.

Renginyje bus atidaryta val-
dovo Zigmanto Vazos istorinių 
portretų iš Lietuvos nacionali-
nio dailės muziejaus rinkinių 
paroda (ji veiks iki rugsėjo 30 
d.), koncertuos senosios muzi-
kos ansamblis „Chiaroscuro“ 
(Vilnius). Kultūros vakare taip 
pat bus pristatyta Europos ka-
rališkųjų kurortų patirtis, va-
karo dalyviai ekrane pamatys, 
kaip karalių buvimo faktai, 
įvykiai įspūdingai aktualinami 
karališkaisiais vadinamuose 
Senojo Žemyno kurortuose. 
Tad Anykščiams, kurie turi 
įspūdingą valdovų buvimo 
Lietuvos didžiųjų kunigaikš-
čių dvare prie Anykštos istori-
ją, bus įdomu patirti, ką ir kaip 
moderniojoje dabarties Euro-
poje akcentuoja karališkieji 
kurortai.

Turbūt labai nedaug anykš-
tėnų žino, kad ne tik Steponas 
Batoras, Žygimantas Augus-
tas, bet ir Zigmantas Vaza yra 
tikrai lankęsi Anykščiuose. 
„Anykščių karališkasis ka-

lendorius“ šįkart pakvietė 
stabtelti prie karališkąja ka-
rūna paženklintos rugsėjo 15 
dienos. Anot istoriko Simono 
Matulevičiaus, kuris kultūros 
bendruomenei pristatys pasa-
kojimą „Karalius Žygimantas 
Vaza Anykščiuose: duomenys, 
aplinkybės, kontekstai“, „Len-
kijos karalius ir Lietuvos di-
dysis kunigaikštis Zigmantas 
Vaza savo valdymo laikotar-
piu 2 kartus atvyko į Anykščių 
miestą. Vienos iš žymiausių 
Švedijos monarchų giminių 
atstovas, Smolensko užkariau-
tojas Anykščiuose apsistojo 
1589 rugpjūčio 15 dieną, ke-
liaudamas į susitikimą su savo 
tėvu Rygoje, ir 1601 rugsėjo 
15 dieną - pakeliui į karą su 
švedais Livonijoje.“ 

Ką žinome apie abu kara-
liaus apsilankymus Anykš-
čiuose, ar jie galėjų būti pana-
šūs į anksčiau Anykščiuose su 
gausiomis palydomis viešėju-
sių karalių Stepono Batoro ir 
Žygimanto Augusto vizitus, 

vakaro metu ir atskleis pirmi-
nių šaltinių analizę atlikęs is-
torikas Simonas Matulevičius. 
O anykštėnai, kurie negalės 
dalyvauti rugsėjo 15 dienos 
renginyje, kiek vėliau you-
tube.com galės su karaliaus 
Zigmanto Vazos (galime tarti 
ir lietuviškąjį valdovo vardą 
Žygimantas) vizitais mieste 
prie Anykštos susipažinti įra-
še „Karaliaus Zigmanto Vazos 
diena Anykščiuose“.

Ypač svarbu, kad šiame 
renginyje bus atidaryta ver-
tingiausių originalių valdovo 
portretų paroda. Anot meno-
tyrininkės Dalios Tarandaitės, 
„Žygimanto Vazos portretų, 
nutapytų nuo jo karūnavimo 
Lenkijos karaliumi 1587 m. iki 
mirties 1632 m., išliko labai 
daug. Tiek tapybos kūrinių, 
tiek grafikos lakštų ir medalių. 
Dailę Žygimantas Vaza supra-
to kaip svarbią reprezentacijos 
priemonę – valdovų paveikslų 
kolekciją jis gausino pirkda-
mas kūrinius Romoje, Floren-
cijoje, Venecijoje, Neapolyje, 
Antverpene ir kt., o savo por-
tretus užsakydavo pas žymiau-
sius ano meto dailininkus.“ 

Dalia Tarandaitė pažymi, kad 
„parodai Anykščiuose buvo at-
rinkti penki grafiniai Žygiman-
to Vazos portretai iš Lietuvos 
nacionalinio muziejaus rinki-
nių. Tai Romos grafiko Gia-
como Lauro darbas, sukurtas 
apie 1601 m., t. y. maždaug tuo 
metu, kai trisdešimt penkerių 
metų valdovas lankėsi Anykš-
čiuose. Panašaus amžiaus Žy-

gimantas Vaza įamžintas ir ne-
žinomo grafiko raižinyje pagal 
imperatoriaus Rudolfo II dva-
ro tapytojo ir grafiko Aegidiu-
so Sadelerio sukurtą portretą.  
Žymaus Augsburgo grafiko 
Luko Kiliano 1625 m. išgra-
viruotas portretas Žygimantą 
Vazą vaizduoja jau gerokai 
vyresnį – 59 metų amžiaus. 
Dar du parodoje eksponuojami 
portretai buvo sukurti XIX a. 
ir atspindi patriotines to meto 
nuotaikas ir išaugusį dėmesį 
Lietuvos ir Lenkijos istorijai 
bei jos valdovams. Abu por-
tretai buvo litografuoti Vil-
niuje, Juozapo Olemblovskio 
litografijos dirbtuvėje. Kara-
liškąsias regalijas laikančio 
Žygimanto Vazos portretas 
remiasi autentišku flamandų 
tapytojo Pieterio Soutmano 
apie 1624 m. sukurtu portretu, 
saugomu Miuncheno paveiks-
lų galerijoje. Kitas portretas 
yra nutapytas pagal Marcello 
Bacceriallio XVIII a. sukurtą 
portretą, laisvai interpretuo-
jantį portretus, vaizduojančius 
Žygimantą  Vazą, dėvintį skry-
bėlę (keli tokio tipo portretai 
buvo sukurti Antverpene, gar-
siojo Pieterio Paulo Rubenso 
dirbtuvėje).“

Karališkosios Anykščių is-
torijos atminimo kultūros va-
karas baigsis istoriko Simono 
Matulevičiaus vaizdžiu pa-
sakojimu, pristatančiu šian-
dieninę Europos karališkųjų 
kurortų patirtį: kokia yra šių 
kurortų karališkumo sampra-
ta ir konkretūs įgyvendintų 

karališkojo atminimo aktu-
alinimo projektų pavydžiai: 
kokie statomi paminklai, kaip 
valdovų atminimą populiarina 
viešbučių pavadinimai, miestų 
parkų karališkieji fontanai ir 
daugelis kitų kurortų tapatybę 
reprezentuojančių ženklų. Juk 
Anykščiai kol kas neturi nė 
vieno karalių buvimą mieste 
atskleidžiančių ir iliustruo-
jančių ženklų, o anykštėnai 
tik šiemet gali sužinoti, kokie 
valdovai ir kada lankėsi mies-
te, prie Anykštos buvusiame 
Lietuvos didžiųjų kunigaikš-
čių dvare.

Projektą „Karališkasis 
Anykščių kalendorius“ remia 
Lietuvos kultūros taryba, in-
formacijos rėmėjas – „Anykš-
ta“.

Dailininko M. Koberio apie 
1590 m. sukurtas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio ir Len-
kijos karaliaus Zigmanto Va-
zos portretas (Vienos meno 
istorijos muziejus).

Vytautas BAlčiūNAs
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pirmadienis 2021 09 13

sekmadienis 2021 09 12

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(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 Šiluvos atlaidai. 
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 Viktorija ir Abdulas  
N-14.
23:40 Flečas   N-14. (kart.).
01:15 Beprotiškos vestuvės  
N-14. (kart.).

06:30 Broliai meškinai. 
07:00 Bunikula.
07:30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomas ir Džeris.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:50 Vikingas Vikas.

11:30 Lesė grįžta.
13:25 (Ne)Laukti svečiai   N-7.  
15:15 Saulė irgi žvaigždė   N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:00 Vaikis ant ratų   N14. 
00:20 Naminių gyvūnėlių kapi-
nės   N14. 

06:35 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Žuvėliokai.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Gyvenimas.
12:40 Kenoloto.
12:42 Gyvenimas.
13:05 Šuniukų bugis.
14:50 Gražuolė ir pabaisa N-7.
17:15 Kobra 11   N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11   N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 X Faktorius.
22:00 Kalnas tarp mūsų  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Kalnas tarp mūsų  N-14.
00:20 Bermudų trikampis  
N-14.

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Pričiupom! (k).
07:30 Lietuvos galiūnų čempio-

nato II-asis etapas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas.
10:05 Neįtikėtini gyvūnai.
11:15 Geriausi šuns draugai.
11:45 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
12:50 Atranka. Išlieka stipriausi  
N-7.  
13:50 Ekstrasensai tiria  N-7.  
16:00 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
17:05 Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi  N-7.  
18:15 Nusikaltimų tyrėjai  N-7.  
19:30 Mirtinas ginklas  N-7.  
20:30 Paskutinis laivas  N-7.  
22:30 Gyvi numirėliai  N14.  
23:30 Narkotikų prekeiviai. 
N14. 
00:30 Degantis žmogus (k) 
N14. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą.  
06:50 Istorija gyvai.  
07:20 Akloji  (k).
08:50 Rozenheimo policija  (k) 
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 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žmogžudystės Diunkerke  
N14.  .
23:10 Tomo Krauno afera  

N14.  
01:25 Legenda (k)  N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Viruso CV  N-7.
11:20 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Ženklai už laiko 
ribų. Archeologės Marijos 
Gimbutienės istorija.
13:35 Šventadienio mintys. 
14:05 Raganų nebūna.
15:30 Svajoja vaikai.  
16:00 Drakonų princas.
17:00 Mūsų gyvūnai.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Kelionių atvirukai.
19:50 FIFA pasaulio salės 
futbolo čempionatas. A grupė. 
Lietuva – Venesuela.  
21:40 Muzikos kritikas.
23:00 Šeimos rentgeno nuo-
trauka (kart.).
00:25 Viktorija ir Abdulas N-14. 
(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 Vienam gale kablys..
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Iššūkis  N-7.
11:00 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:40 Didysis Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis.
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“.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Prezidento lėktuvo sudu-
žimas  N-14.
23:50 Apgultis  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. Elza 
- žvalgybininkė Marcelė 
Kubiliūtė. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Laisvės TV valanda.  

20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos miestai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Teisingumo agentai  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Meistro dienoraštis.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išlikę.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas.
14:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
14:30 Šaro Barsa.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Spausk gazą.
18:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Kasdienybės herojai. 
21:15 Krepšinio zona.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01.00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 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 Langas į valdžią (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. 
23:45 Grančesteris   N-14. 
00:30 Skonio pasaka.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 Nuo... Iki... (k). 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai..
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7..
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 

20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Gyvybė N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Svajonių sodai  (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Po rudens mėnuliu  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 Žudikas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Žudikas  N-14.
00:45 Kaulai  N-14.
01:45 Havajai 5.0  N-7.

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 Apuokas  N-7.  
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 V- tai Vendeta   N14.  .
23:45 Mirtinas ginklas  (k)  N-7.  
00:45 Gyvi numirėliai   N14. 
01:45 Narkotikų prekeiviai  (k) 
N14 .

06:05 Rozenheimo policija  N-7.  
07:05 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 Mokytojas  N-7.  .
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas  (k)  N-7.  
21:00 Rivjera  N-7.  
23:10 Svajoklė.
00:10 Našlaitės  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 

(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:50 Kultūros diena (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės. 
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Svajoja vaikai. 
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:15 Čikagos policija   N-7. 
19:00 Išpažinimai.  
19:30 Pašokim..
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kodėl važinėjame dvi-
račiu.
22:30 Kino istorija.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Sandėlių karai  N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Vieniši tėvai  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 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Markas Feltas. Žmogus, 
sugriovęs Baltuosius rūmus  
N-14.
23:10 Tūnąs tamsoje. Antroji 
dalis S.
01:15 Naša Raša N-14.

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 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
08:00 Geltonas karutis.
08:30 Jūs rimtai? 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Šaro Barsa..
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Išpakuota.
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 Išlikę.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Kasdienybės herojai.
21:45 Jos vardas MAMA.
22:15 Radikaliai smalsios.
22:45 Orijaus kelionės. 
23:15 Šaro Barsa.
23:45 Delfi Pulsas.
00:00 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 Magijos mokslas. Odisėjas 
ir kiaulės. 
09:50 Euromaxx. 
10:15 EK pirmininkės U. von der 
Leyen metinis pranešimas. 
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 Paryžiaus policija 1900  
N-14. 
24:00 Grančesteris   N-14. 
00:45 Kelionių atvirukai..

06:00 Balta - meilės spalva  N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7. 
07:30 Monikai reikia meilės (k) 
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  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 “Stebuklas  N-7.  

16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Monikai reikia meilės  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Jonukas ir Grytutė. Raganų 
medžiotojai N14. 
00:15 Strėlė  N-7. 

06:15 Vėžliukai nindzės  N-7.
06:40 Ančiukų istorijos  N-7.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Prieš srovę  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:45 Daugiau jokių klasės 
susitikimų  N-7.
11:45 Midsomerio žmogžudys-
tės N-7.
12:40 Kenoloto..
12:42 Midsomerio žmogžu-
dystės  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 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2  N-14.
22:45 Vikinglotto.
22:50 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.

23:18 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2  N-14.
00:55 Kaulai . N-14.
01:50 Havajai 5.0  N-7.

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 Apuokas (k) N-7. 
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 Apuokas  N-7.  
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Spąstai   N-7.  
23:20 Baimės kaina (k) N14.  
01:45 Iš visų jėgų  N-7. 

06:20 Rozenheimo policija  N-7.  
07:20 Anyta ar marti  (k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k).N-7. .
13:35 Mokytojas  N-7. 
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas  (k) N-7.  
21:00 Detektyvė Durant. Šaltas 
kraujas  N14.  
22:55 Svajoklė.

23:55 Našlaitės  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Širdyje lietuvis  (kart.).
11:50 Menora  (kart.).
12:20 Į sveikatą!   (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Petra – dingęs akmeninis 
miestas (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės. 
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Viruso CV (kart.).
18:00 Magijos mokslas. Odisėjas 
ir kiaulės.  
18:15 Čikagos policija   N-7.  
19:00 Atspindžiai  (kart.).
19:30 Sporto galia.  
19:55 FIFA pasaulio salės futbolo 
čempionatas. A grupė. Lietuva – 
Kazachstanas.  
21:40 Praeitis ateičiai.  
22:35 Mūšio laukas  (kart.).
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Pradėk nuo savęs  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

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 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 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 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Alinanti misija  N-14.
22:55 Gelbėtojai  N-7.
23:40 Naša Raša  N-14.
01:00 Univeras. Naujas bendrikas  
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 Teisingumo agentai   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 Valstybės simboliai. 
Herbas. 
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
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 Mano pramogos veidai.
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 Išlikę.
08:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
11:30 Verslo požiūris.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Čepas veža.
14:00 Kieno didesni?
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.
19:15 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Moters vizija su D.Žeimyte-
Biliene.
23:30 Lietuviškos atostogos.
00:00 Delfi diena.

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 Skonio pasaka.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7. 
07:30 Monikai reikia meilės 
(k). 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  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Visi pasaulio pinigai  
N14.  
01:10 Strėlė  N-7.

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 Įsimylėję iki mėnulio  
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 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 7 dienos Entebėje  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 7 dienos Entebėje  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 Apuokas (k) N-7. 
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 Apuokas  N-7.  .
19:30 Snaiperis  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Baimės kaina   N14.  
23:25 V- tai Vendeta (k) N14.  
02:05 Iš visų jėgų  N-7.

06:05 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:05 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 Mokytojas  N-7.  
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas  (k) N-7.  
21:00 Detektyvė Durant. 
Jaunos. Šviesiaplaukės. 
Nužudytos  N14.  
23:05 Svajoklė.
00:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Legendos (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Legendos (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Pašokim  (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės. 
16:15 Stebuklingoji Boružėlė..
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. 
(kart.).
18:15 Čikagos policija N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
19:30 Petra – dingęs akmeni-
nis miestas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kita tylos pusė.  
23:20 Vartotojų kontrolė.
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Iššūkis  (kart.).
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.

12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 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 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Seklys  N-14.
22:50 Gelbėtojai  N-7.
23:40 Naša Raša  N-14.
00:50 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 Teisingumo agentai  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 Valstybės simboliai.  
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 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Radikaliai smalsios.
08:00 Išpakuota.
08:30 nežVAIRUOK.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfo didysis šou. 
11:30 Receptų receptai.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai.
14:15 Delfi pulsas.
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.
19:15 Faktai ir nuomonės su A. 
Peredniu.
20:00 Verslo požiūris.
21:00 Kieno didesni?
21:30 Lietuviškos atostogos.
22:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
23:00 Automobilis už 0 eurų.
00:00 Delfi diena.

antradienis 2021 09 14

trečiadienis 2021 09 15

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 09 16

penktadienis 2021 09 17

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. rugsėjo 11 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
09:45 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 Paryžiaus policija 1900   
N-14.  
24:00 Grančesteris   N-14.  
00:45 Kelionių atvirukai.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės (k). 
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  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju, Rūta.
21:00 Monikai reikia meilės  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mirties app’sas  N14. 
00:20 Begėdis  S. 

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 Vestuvių baimė  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 Farai  N-7.
20:30 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:22 TV3 sportas.Orai.
22:30 Jūrų pėstininkas 2  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Jūrų pėstininkas 2 N-14.
00:20 Kaulai  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 Apuokas (k) N-7. 
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 Apuokas  N-7. 
19:30 Snaiperis  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Blyksnis N14. 
22:55 Spąstai (k) N-7. 
01:15 Iš visų jėgų  N-7. 

06:20 Rozenheimo policija  N-7.  
07:20 Anyta ar marti  (k).
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7.  
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7.  
20:00 Stebuklas (k) N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Auksiniai laikai  
N14.  
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės  N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kitą kartą Afrikoje. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 

(kart.).
07:40 44 katės. 
07:55 Ieškok manęs Paryžiuje.
08:25 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus (kart.).
14:45 Ženklai už laiko ribų (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:15 Čikagos policija N-7. 
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Miego paslaptys.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Pasaulio garbė N-14. 
23:20 Čia – kinas (kart.).
23:50 Magijos mokslas. Odisėjas 
ir kiaulės. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI. Niujorkas  (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas  (kart.) 
N-7.
09:20 Viešbutis  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 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 Viešbutis  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Bėgantis labirintu. Vaistai 
nuo mirties  N-14.
23:55 Naša Raša  N-14.
01:20 Univeras. Naujas bendri-
kas  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 Teisingumo agentai  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 Valstybės simboliai. 
Vėliava. 
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 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
07:30 Sveikatos receptas. 
08:15 Kasdienybės herojai.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
11:30 Marketingas 360.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Jos vardas MAMA. 
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 Faktai ir nuomonės su A. 
Peredniu.
20:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
21:00 Lietuviškos atostogos.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
23:00 Gimę ne Lietuvoje.
23:30 Čepas veža. 
00:30 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
09:45 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius  (kart.).
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 Didžioji siena   N-14.
00:35 Smurto slėnyje  S.

06:00 Balta - meilės spalva  
N-7. 
07:00 KK2 (k). N-7.  
07:30 Monikai reikia meilės 
(k) 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  N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Stebuklas  N-7 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Ekvalaizeris 2   N14. 
23:25 Netikėta sėkmė   N14.  
01:15 Mirties app’sas (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 Pabėgusi nuotaka  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 Liūtas karalius  N-7.
22:00 Keršytojai. Begalybės 
karas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Keršytojai. Begalybės 
karas  N-14.
00:55 Projektas: Bleiro ragana  
S.

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 Apuokas (k) N-7. 
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 Apuokas  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Piktas vairuotojas   N14.  
23:35 Blyksnis (k) N14.  
01:25 Iš visų jėgų  N-7. 

06:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
07:20 Anyta ar marti  (k).
08:20 Dvi širdys  N-7.  
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
13:35 Mokytojas  N-7.  
14:35 Marija Vern  N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Anyta ar marti.
17:50 Akloji.
19:00 Alpių gelbėtojai  N-7. 
20:00 Stebuklas  (k)  N-7.  
21:00 Nebylus liudijimas  N14. 
.
23:15 Fargo  N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Stebuklingoji Boružėlė 
(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.).
11:50 Rusų gatvė (kart.).
12:20 Mūšio laukas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Praeitis ateičiai (kart.).
14:45 Miego paslaptys (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.  
16:15 Stebuklingoji Boružėlė.
16:40 Kaip atsiranda daiktai.
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. 
(kart.).
18:15 Čikagos policija N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tu gyvendamas džiau-
kis  N-14.
23:05 Monikos Liu koncertas 
festivalyje „Midsummer Vilnius 
2020“.
23:50 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Pasaulio garbė N-14. 
(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 Viešbutis  (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 Optibet A lygos rungty-
nės Alytaus DFK „Dainava“ – 
Marijampolės „Sūduva“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Rembo. Paskutinis krau-
jas  N-14.
00:00 Seklys  N-14 (kart.).
01:45 Alinanti misija  N-14 
(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 Teisingumo agentai  
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Pagaliau savaitgalis. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Pėdsakas  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Bušido ringas  N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
19.30 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 Orijaus kelionių archy-
vai.
06:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
07:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
08:00 Jos vardas MAMA.
08:30 Orijaus kelionės. 
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Alfas vienas namuose.
11:30 Retro automobilių dirb-
tuvės.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Automobilis už 0 eurų.
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 Krepšinio zona.
19:15 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Kieno didesni?
22:30 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
23:30 Automobilis už 0 Eur .
00:30 Delfi diena.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 

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

gaminame su „Anykšta“

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
06:55 Svajoja vaikai (kart.).
07:20 Sakalai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Pilys: paslaptys, mįslės, 
legendos.
13:05 Koks spalvingas tas 
pasaulis.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
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 Vienintelė galimybė  
N-14.  
23:50 Didžioji siena  N-14. 
(kart.).
01:30 Tu gyvendamas džiaukis  
N-14. (kart.).

06:30 Broliai meškinai. 
07:00 Bunikula.
07:30 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
08:30 Sveikas!.  
09:00 Mes pačios.  
10:00 Tomas ir Džeris lobių 
saloje.
 11:20 Užsispyrusi blondinė 
N-7. 
13:15 Vagis policininkas   N-7. 
15:10 Didžiosios motušės 
namai  N-7. 
17:25 Noriu likti Lietuvoje. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Emodži filmas.
21:10 Kaip bosė N14. 
22:55 Mergų balius N14. 
01:00 Ekvalaizeris 2 (k) N14. 

06:35 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Žuvėliokai.
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 
būstas.
11:30 Gyvenimas.
12:40 Kenoloto.
12:42 Gyvenimas.
12:45 Ralfas Griovėjas 2  N-7.
14:55 Džekas milžinų žudikas  
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 galvOK.
19:40 Eurojackpot.
19:45 galvOK.
21:30 Geri ketinimai  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.
22:48 Geri ketinimai  N-14.
23:15 Septynios seserys  N-14.
01:45 Keršytojai. Begalybės 
karas 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 tele-
vitrina.
10:05 Neįtikėtini gyvūnai.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:30 Atranka. Išlieka stipriausi  
N-7. 
13:35 Ekstrasensai tiria  N-7.  
15:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Lietkabelis - Neptūnas.  
19:30 Nekenčiu žvaigždės.  
20:30 Pričiupom! (k).
21:00 Įkalinti laike   N-7.  
23:15 Kryžminė ugnis   N14. 
01:20 Piktas vairuotojas (k) 
N14.  

06:20 Pasirinkę Lietuvą.  
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:20 Akloji  (k).
08:50 Rozenheimo policija  (k) 
N-7.  
09:50 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 Anyta ar marti  (k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera. Jūros stiklas   N14. 
22:55 Ištekėjusi už mafijos 
N14. 
01:00 Fargo  (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
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 Kelionių atvirukai.
14:20 Sakalai  (kart.).
16:00 Atėnė.
17:00 Veranda.  
17:30 Legendos.  
18:30 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
19:55 FIFA pasaulio salės 
futbolo čempionatas. A grupė. 
Kosta Rika – Lietuva.  
21:40 Ledo žmogus  N-7. 
23:20 Justino Jaručio koncer-
tas festivalyje „Midsummer 
Vilnius 2020“.
00:30 Dabar pasaulyje. 
00:55 Smurto slėnyje   S. 
(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  N-7.
11:30 Besikeičianti planeta.
12:45 Didysis Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis.
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“.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Rezerviniai farai N-7.
00:15 Bėgantis labirintu. 
Vaistai nuo mirties  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 Švarūs miestai. 
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 Laumės juosta.  
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai. 
06:45 Mano pramogos veidai.
07:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
08:30 Marketingas 360.
09:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
09:30 Receptų receptai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Radikaliai smalsios.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Meistro dienoraštis.
14:00 Sveikai ir Laimingai.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:00 Geltonas karutis.
17:30 Orijaus kelionės.
18:00 Jūs rimtai? 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Ugnikalnių takais.
19:30 Ugnikalnių takais.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Jos vardas MAMA.
21:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
01:00 Mano pramogos veidai.
01:45 Mano pramogos veidai.
02:30 Kitokie pasikalbėjimai 

Greitai paruošiami krabų lazdelių 
ir daržovių kepsneliai 

Greitai pagaminami, spal-
vingi ir be galo skanūs - šie 
kepsneliai yra puiki išeitis, 
kai vakarienės norisi čia, 
dabar ir gardžiai. Daržoves 
mes rinkomės spalvingas bei 
gaivias, t.y. papriką bei bro-
kolius, bet jas drąsiai keiski-
te pagal savo skonį.

INGREDIENTAI:
250 gramų krabų lazdelių;
100 gramų sūrio;
2 kiaušiniai;
1 raudonoji paprika;
50 gramų brokolių;
1 svogūnas;
3 šaukštai miltų;
2 skiltelės česnako;
1 saujelė petražolių;
1 šaukštelis raudonėlio;
0.5 šaukštelio juodųjų pipirų;
šiek tiek aliejaus.

PARUOŠIMO BūDAS:
1. Svogūną smulkiai supjaus-

tome, česnaką išspaudžiame. 
Papriką supjaustome mažais 
kubeliais. Brokolius išskirsto-
me labai smulkiais žiedynais.

2. Keptuvėje įkaitiname šiek 
tiek aliejaus ir apkepiname svo-
gūną kol suminkštės. Suberia-
me česnaką ir dar apie minutę 
pakepame. Beriame papriką 

ir maišydami pakepame 2-3 
minutes. Beriame brokolius ir 
pakepiname dar apie minutę. 
Keptuvę nuimame nuo ugnies 
ir paliekame daržoves atvėsti.

3. Į dubenį beriame stambiai 
tarkuotas krabų lazdeles, tar-
kuotą sūrį, apkepintas daržoves, 
petražoles, miltus, raudonėlį ir 
pipirus. Įmušame kiaušinius. 
Viską labai gerai išmaišome.

4. Iš gautos masės rankomis 
formuojame kepsnelius.

5. Keptuvėje įkaitiname šiek 
tiek aliejaus. Dedame keps-
nelius ir kepame ant vidutinės 
ugnies po 3-4 minutes iš abiejų 
pusių, kol kepsniukai bus gra-
žiai apskrudę.

Patarimas:
•Jei norite gaminti sveikiau, 

kepsnelius galite kepti iki 220 
laipsnių įkaitintoje orkaitėje 
(10-15 minučių) arba karšto oro 
gruzintuvėje (200 laipsnių tem-
peratūroje apie 10 minučių).
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įvairūs

parduoda

MOZAIKA

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. 

siūlo darbą

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

pirkite Vištas, 
Vištaites!

ruGsĖJo 13 d., pirmadienį,  
prekiausime jaunomis 4,5 – 6,5 
mėn. rudomis olandiškomis, 
juodomis, raibomis, pilkomis, 
baltomis dedeklėmis vištaitė-
mis (kaina – 7 eur), pašarais.  
tel. išankstiniams 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, 
Varkujuose - 10:40,
Butėnuose – 10:50, 
Svėdasuose – 11:10, 
Viešintose – 12:00, 
Surdegyje – 15:35, 
Troškūnuose – 16:00, 
Traupyje – 16:20, 
Levaniškiuose – 16:35.

reikalingi e kategorijos vairuotojai. 
Taip pat bendradarbiaujame pasirašydami tr išales 

sutart is su darbo užimtumo tarnyba, dėl f inansavimo 
reikiamai kompetenci jai įgyt i .
Tel.: (8-686) 23411, (8-698 ) 46745.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

paslaugos

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.

Kaminų, krosnių, pečių, orta-
kių valymas ir smulkūs remon-
to darbai.

Tel. (8-677) 66350.

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

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tel. (8-617) 00616.

Karpo, formuoja gyvatvores; 
geni, smulkina šakas; pjauna 
pavojingai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

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.

nuotekų išvežimas 
iki 11 kub.m, bei valymo 

įrenginių aptarnavimas 
Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977

įmonei reikalingi 
dujų balionų 

platintojai 
(statome namelius, padedame 

sutvarkyti dokumentus).

Tel. (8-686) 15771.

uaB anykščių komunalinis ūkis ieško butų ūkio padalinio vadovo.
Reikalavimai: aukštasis universitetinis/aukštasis koleginis išsilavi-

nimas statybos srityje, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Atlyginimas nuo 1200 Eur neatskaičius mokesčių. 
Kreiptis tel.: (8-614) 97784.

VilnonĖs antklodĖs
šių metų rugsėjo 15 d. (trečiadienį) 14.00 Svėdasuose (turguje), 

14.30 Leliūnuose, 14.50 Debeikiuose, 15.10 - 15.40 Anykščiuose (prie įvažiavimo 
į turgų), 16.00 Ažuožeriuose, 16.15 Kavarske (turguje),16.40 Dabužiuose, 17.00 
Troškūnuose (turguje), 17.30 Viešintose - gamintojų kainomis parduosime vilnones 
viengules (60 Eur), dvigules (68 Eur), vaikiškas (40 Eur) antklodes, įvairių matmenų 
vilnonius čiužinius (paklotus) (50-68 Eur), vilnones pagalves (22 Eur), patalynės 
komplektus (29-33 Eur), vilnonius suktus siūlus 20 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia 
ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tin-
ka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270. Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

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

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai, skardinimo darbai, sto-
gų dengimas ir t. t. Darbus at-
lieka visame rajone ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Dengia stogus, stato naujus, re-
montuoja senus pastatus. Stato  
terasas. Visi skardinimo  darbai. 
Pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-690) 89505.  

Nuversto medinio namo me-
dieną (patiems išsivežti). 

Tel. (8-600) 83275. 

spaudŽiu sultis.
Tel.: (8-648) 25306, 

(8-381) 5-17-46.

Betonuotojams - grindų, sie-
nų, kolonų, perdangų betona-
vimo darbams Anykščiuose. 

Tel. (8-650) 63916.

Reikalingi metalistai - staty-
bininkai, plieninių vamzdynų 
demontavimo ir jų išvežimo 
boilerinės pastate, Anykščių 
mieste, darbams atlikti.

Tel. (8-614) 17017, Juozas.

Gali prižiūrėti, tvarkyti namus 
ir aplinką, padėti vyresnio am-
žiaus, neįgaliems žmonėms 
buityje.

Tel. (8-684) 81721.

dovanoja ieško darbo

ieškau sąžiningos jaunes-
nio amžiaus moters, kuri 
galėtų ir norėtų gyventi kartu 
ir padėti vienišai negalinčiai 
moteriai. Esu 68 m., šiek tiek 
vaikštanti – reikalinga priežiū-
ra ir globa. 
plačiau tel. (8-609) 57566. 
Skambinti po pietų iki 21 val.

Moteris siekė gauti 
COVID-19 vakciną su 
svetimu dokumentu

Marijampolėje moteris sie-
kė gauti COVID-19 vakciną, 
pasinaudodama svetimu do-
kumentu.

Kaip pranešė policija, ke-
tvirtadienį, į Marijampolės 
Visuomenės sveikatos prie-
žiūros centrą, atvyko 31 metų 
moteris.

Ji, panaudojusi kitos moters, 
gimusios 1995 metais, doku-
mentą, siekė gauti papildomą 
COVID-19 vakciną.

„Pirminiais duomenimis, 
yra tokia versija, kad ta mo-

teris atėjo pasiskiepyti už kitą 
asmenį, kuris norėjo turėti 
Galimybių pasą, bet pats ne-
norėjo skiepytis. Tai pirminiai 
duomenys, apklausa dar tik 
vyks. 

Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl dokumento pagrobi-
mo ar jo panaudojimo.

Vyriausybė yra nusprendu-
si, kad nuo rugsėjo 13-osios 
didžioji dalis paslaugų galės 
būti teikiamos tik turintie-
siems galimybių pasą ar CO-
VID-19 pažymėjimą: įgiju-
siems imunitetą po skiepų ar 
ligos arba turintiems neigiamą 
PGR testą.  

Baltijos jūroje aptinkama
„negyvoji zona“ – 
didesnė nei visa 
Lietuvos teritorija

Baltijos jūroje aptinkama 
„negyvoji zona“, kurioje yra 
labai mažai deguonies, užima 
beveik 70 tūkst. kvadratinių 
kilometrų plotą – daugiau nei 
visa Lietuvos teritorija.

Kaip nurodo pranešimą dėl 
Baltijos jūros situacijos išpla-
tinusi Aplinkos ministerija, 
dėl to nyksta jūros dugne gy-
venantys bestuburiai, nuken-
čia jais mintančios žuvys, kiti 
vandens gyvūnai.

Deguonies trūkumas kelia 
grėsmę menkėms – jos neršia 
gilesnėse, druskingesnėse, be-
deguonėmis tampančiose vie-
tose. 

Anot pranešimo, šių zonų 

formavimąsi lemia Baltijos 
jūros uždarumas, kuris ri-
boja deguonimi prisotinto 
druskingo vandens patekimą 
iš Šiaurės jūros, ir vandens 
stratifikacija – pasiskirstymas 
sluoksniais, dėl to deguonis 
iš paviršiaus negali patekti į 
priedugnį.

Į dugną nusėdusiam dide-
liam kiekiui organinių me-
džiagų suskaidyti naudojamas 
deguonis, o jūros priedugnio 
sluoksniams neatsinaujinant 
vandeniu iš Šiaurės jūros, de-
guonies visai nelieka. Šylant 
klimatui ir didėjant kritulių 
kiekiui, tikėtini dar retesni 
druskingo vandens įtekėjimai.

Pasaulyje priskaičiuojama 
daugiau nei 400 „negyvų-
jų zonų“. Vienos didžiausių 
– Arabijos jūroje (apie 163 
tūkst. km2), Meksikos įlanko-

je (apie 16 tūkst. km2) ir Bal-
tijos jūroje.

1972–2020 m. tyrimų duo-
menimis, Lietuvos išskirtinės 
ekonominės zonos tolimiau-
sios stoties priedugnyje (nuo 
80 iki 120 m gylyje) apie 43 
proc. tyrimų atvejų buvo nu-
statyta hipoksija. Deguonies 
stygius priedugnyje iki 2000 
metų buvo aptiktas apie 33 
proc. tyrimų atvejų, o nuo 
2000 metų – net 84 proc. 2017 
metais hipoksija nustatyta ir 
arčiau kranto – teritorinėje jū-
roje.

Vis sparčiau keičiantis kli-
matui ir nemažėjant eutrofi-
kacijai tikėtina, kad hipoksija 
gali ir toliau didėti, ypač Suo-
mijos įlankoje ir pietrytinėje 
Baltijos jūros dalyje, sakoma 
pranešime.

-BNS
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perka

parduoda

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.

Palankiomis 
kainomis perkame 
visų rūšių grūdus. 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Gyvenamąjį namą Anykščių 
mieste. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-626) 98328.

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

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

kita

Rusišką žemės ūkio techni-
ką, traktorius, padargus, prie-
kabas geromis kainomis. 
Tel.: (8-682) 11626, (8-617) 24200. 

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

Tel. (8-623) 95335.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame karVes, 
Bulius ir telyčias 

„krekenaVos 
aGroFirmos“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesioGiai perka 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

perkame sodybą.
tel. (8-684) 44444.

Labai reikia namo, sodybos, 
namo dalies ar sklypo namo 
statybai. Suteikusiems vertin-
gos informacijos atsilyginsiu. 

Tel. (8-607) 54386.

Jauna šeima ieško 
sodybos ar žemės sklypo prie 
ežero ar upės. Tinka ir jei prie 
pušyno. Atsiskaitysime grynai-

siais. Tarpininkaujantiems 
atsilyginsime. 

Tel. (8-648) 23721.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

mokame 6% ir 21% pVm.

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

Veršelius 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
aVis

uaB „lašų duona“ 
BranGiai perka 
Grikius
Kompensuojame transportą (10 Eur/t)

www.lasai.lt/elevatorius, 
tel. (8-683) 85009.

Superka obuolius, 
Gali paimti iš namų.
Kalno g. 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

nekilnojamasis turtas

Skubiai - 3 kambarių butą 
miesto centre Anykščiuose.

Tel. (8-699) 65526.

14,78 ha miško – žemės skly-
pą 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.

47,83 ha žemės ūkio paskir-
ties sklypą Zoviškių k. Anykščių 
r. Kaina 3100 Eur/ 1 ha. 

Tel. (8-605) 32452.

15,26 ha sklypą Gečionių k. 
Anykščių r. 

Tel. (8-679) 57028.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus 
(beržas), plautą akmens anglį. 
Pristato į namus.

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

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

Tel. (8-683) 08828.

automobiliai, 
žemės ūkio technika

T25. Originalus, 1993 metų, 
1200 moto/val. Kaina  4100 
Eur., negalutinė.

Tel. (8-682) 11626.

Gyvuliai

Dvi veršingas telyčias po 
750 Eur.

Tel. (8-699) 93910.

kita

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

Tel. (8-611) 47343.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel.: (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABIjUTAS, 
rašė Antonas FeljeTONAs 

anekdotas

mėnulis
rugsėjo 11 - 13 d. d. - jaunatis. 

Gvidas, Marija, Tolvaldas, 
Vaidmantė.

Hiacintas, Jacintas, Augantas, 
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.

šiandien

rugsėjo 12 d.

vardadieniai

oras

+12

+23

rugsėjo 13 d.
Barmantas, Barvydė.

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. 

redaktorei nežinantNNN

Nuėjus pas bosą prašyti di-
desnio atlyginimo, užtenka tik 
pasakyti, kad Chuckas Norrisas 
yra tavo dėdė.

***
Skrydžių valdymo centras 

klausia piloto:
- Kas leidžiasi?
Pilotas nusprendžia pajuo-

kauti ir sako:
- Spėk, kas?
Skrydžių valdymo centras 

užgesina visas nusileidimo tako 
šviesas ir sako:

- Spėk, kur?

***
- Laba diena, ar turite Rokfo-

ro sūrio?
- O čia koks?
- Na, žinote, toks su pelė-

siu...
- Aaa! Ne, neturim, bet turim 

Rokforo beliašų.

***
Naktis. Skambutis į duris:
- Kas ten?
- Vagys!
- Ko norit?
- 100 kilogramų aukso.
- O 105 kilogramai gerai 

bus?
- Tai aišku!
- Aukseli mano, kelkis, atėjo 

svečių...

***
Autobusų sustojime kalbasi 

dvi moteriškės:
- O aš dabar naudoju aroma-

tizuotą tualetinį popierių, labai 
skaniai kvepia...

Šalia stovintis vyrukas įsiter-
pia į pokalbį:

- Prieš ar po?..

„anykštos“ prenumerata 
paštų skyriuose:

3 mėn.
EUR

„Anykšta“ 24

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 21

„Anykšta“ šeštadieniais 12

atsiimant „Žiburio“, „pušyno“, „Janydžių“, 
Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

„Anykšta“ 21

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 18

„Anykšta“ šeštadieniais 12

Vienos parapijos klebono informacija valdžiai
Vienas klebonas Feisbuke 

išspausdino, kaip pats sako, 
„Labai svarbią informaci-
ją (arba išprotėjusią satyrą 
su pastoraciniais grotesko 
prieskoniais), kas gali ateiti 
į jo laikomas mišias.

„Nuo rugsėjo 13 dienos, 
kai mūsų palaimintoji valdžia 
įgalins Galimybių paso priva-
lomus pasireiškimus, į mano 
aukojamas mišias norintys at-

eiti šios valdžios atstovai turės 
prie bažnyčios durų atsakingam 
asmeniui (pavyzdžiui, Angeliu-
tei) pristatyti pažymą, kurioje 
turėtų būti pažymėta, kad val-
džios asmenys yra paskiepyti 
nuo pasiutligės, niežų, vėja-
raupių bei dizenterijos. Jei per 
kokias apgavystes į pamaldas 
prasmuks koks nors politikas, 
tada patikėti asmenys politiką 
turės izoliuoti klebonijos klai-
melyje, kur nustatytos tvarkos 

pažeidėjui bus skaitoma 7 at-
gailos psalmės. 

Po to pažeidėjas bus vakci-
nuotas švęstu vandeniu ir pri-
valės jo išgerti  bent 2 litrus. 
Tai yra mūsų taikoma vakcina 
valdžiai nuo visokių pagundų. 
Tokios priemonės nebus taiko-
mos, jei buvo padaryta bažny-
čios personalo klaida. (Perso-
nalas, beje, kyšių neima). 

Nuo spalio mėnesio pamal-
dose norintys dalyvauti šios 

valdžios atstovai turės šalia jau 
minėtos pažymos pristatyti dar 
vieną pažymą iš egzorcisto (kad 
nėra apsėsti piktosios dvasios) 
ir iš psichiatro (kad neturi ma-
niakinės depresijos simptomų). 

Tik tokiomis sąlygomis val-
džios atstovai galės pretenduo-
ti į išganymo malonę be jokių 
šalutinių požymių, apie kuriuos 
pranešime vėliau. Tikslas pa-
teisina visas priemones! Kito 
kelio nėra!“

Amiliutė gaminasi savo galimybių pasą
Nuo pat ryto galvą suka,
kaip nupiešti jai Puntuką.
Pasą akmeniu dabintų,
kad visi ją įsimintų.

Antikūnų ji - kaip šieno -
jaučia,  turi kožną dieną. 
juk uogauja ir grybauja,
kiemą sau nusišienauja.

Žiemą kosėjo, snargliavos,
Gal koroną pasigavo?
sirgo Marcės juk anūkas,
Tas, kur biznį londėj suka.

kam jai reikia tų skiepų,
Dėl kurių visiems baisu?
Persirgus ji garantuotai
ir dėl to vis nečypuota.

Bet į sodus elmininkų
Pėsčiai eit jai nepatinka.
Darius ir Girėnas bus
jai kaip spaudas už skiepus.

ŽINOK DAUGIAU NEGU KAIMYNAS!


