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pastabos paraštėse

Šventosios upėje bus įrengiami 
nauji fontanai
Anykščiuose, Šventosios upėje, bus įrenginiami nauji fontanai. Fontanams pirkti šių 

metų Anykščių rajono savivaldybės biudžete numatyta 70 tūkst. Eur.

Praėjusią vasarą Šventojoje fontanai neveikė, bet „Anykštos“ archyve yra tokių vaizdų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
sakė, kad naujų fontanų eks-
ploataciją  planuojama pati-
kėti komunalininkams.

Į Konstantino Sirvydo gimtinę – 
kelias klaidus jonas jUneViČiUs

Mokslininko, kalbininko, 
teologo, pedagogo Konstan-
tino Sirvydo (1578-1631) 
biustas Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje (Autorius – 
skulptorius Juozas Meške-
levičius, 1982 m.). 

Karalių miestu, kurortu, vos ne literatūrine pasaulio sostine pretenduojantys tapti 
Anykščiai primiršo vieną iškiliausių savo sūnų - pirmojo Lietuvių ir baltų kalbų žodyno 
„Promptuarium“ bei lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodyno „Dictionarium trium linguarum“ 
autorių, iš Sirvydų kaimo kilusį leksikografą Konstantiną Sirvydą. 

Jo pavardė daugiausia Lietuvai nusipelniusių žmonių šimtuke buvo įrašyta dvidešimt 
pirmuoju numeriu. Į iškilaus kraštiečio gimtinę iki šiol nėra jokios rodyklės.

Atminimo lentos Konstantinui Sirvydui Anykščių Šv. Mato bažnyčioje.

Koncertas. Gegužės 27 die-
ną 18 val. Angelų muziejuje 
(Vilniaus g. 11) vyks koncertas 
DUETTO KONCERTANTE 
- Ukrainos nacionalinės filhar-
monijos solistai Andriy Osta-
penko (gitara) ir Jurij Shutko 
(fleita). Programoje skambės 
vokiečių ir italų kompozitorių 
G.F. Handelio, T. Gaude, L. Le-
gnani, F. Carulli ir M. Giuliani 
kūriniai. Bilieto kaina: AUKA 
UKRAINAI.

Komunija. Gegužės 21 dieną, 
šeštadienį, Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje vaikai priims pir-
mąją Komuniją. Bažnyčios 
vikaras kun. Raimundas Zim-
ka „Anykštą“ informavo, kad 
Komuniją  per du kartus priims 
per 60 vaikų. Pirmoji Komunija 
Anykščių Šv.Mato bažnyčioje 
taip pat bus priimama birželio 
4 dieną.

Motokrosas. Gegužės 21-22 
dienomis - šeštadienį ir sekma-
dienį - Mickūnų MX parke (De-
beikių sen.) pirmą kartą vyks 
Baltijos šalių motokroso čem-
pionato II etapo varžybos bei 
„Betsafe“ Lietuvos motokroso 
čempionato I etapo varžybos. 
Baltijos šalių čempionatas – di-
džiausias sporto renginys, kada 
nors vykęs Mickūnų trasoje. 
Šeštadienį pagrindiniai važia-
vimai prasidės 10 val. 10 min., 
sekmadienį – 11 val.10 min. 
O žiūrovai, kurie į Mickūnus 
atvyks dar anksčiau, taip pat 
nenuobodžiaus – treniruočių 
važiavimai ir kvalifikacijos pra-
sidės 8 val. 30 min. (šeštadienį) 
ir 9 val. (sekmadienį). 

Prezidentas. Gegužės 19 
dieną, ketvirtadienį, Anykščių 
rajono vadovų klubas savo pre-
zidentu perrinko Anykščių ligo-
ninės direktorių Dalį Vaiginą.

Anykštėnus 
išgąsdino 
Karinių 
oro pajėgų 
pratybos

Paminklo 
dažytojų nebaus

Pataria jau 
dabar 
susikrauti 
krepšį

Žinomas 
anykštėnas 
reikalavo 
kompensacijos iš 
ligoninės

Į valdiškas įstai-
gas žiūrime ne 
kaip į paslaugų 
teikėjus, o kaip į 
dievus
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spektrasAnykštėnus išgąsdino Karinių 
oro pajėgų pratybos

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 19 –osios, ketvirtadienio, vakarą daugelyje 
Anykščių rajono vietų žmones išgąsdino  du galingi sprogi-
mai ir naikintuvų gausmas. Lietuvos kariuomenės Karinių 
oro pajėgų atstovai informavo, kad vyksta pratybos „Bu-
drus sakalas 2022“.

Smūgiai buvo tokie galingi, 
kad drebėjo pastatų langų sti-
klai. Įvykio liudininkai pasako-
jo, kad po sprogimų matė juodus 
dūmus, po to - danguje skriejan-
čius naikintuvus.

Tuoj po sprogimų dalis gyven-
tojų ėmė skambinti į  „Anykštos“ 
redakciją ir klausinėti, kas nuti-
ko. Ypač šie sprogimai išgąsdino 
dalį Anykščių rajone apsistojusių 
ukrainiečių – žmonės pamanė, 
kad Lietuvoje prasideda karas.

Lietuvos kariuomenės Karinių 
oro pajėgų Viešųjų ryšių vyres-
nioji karininkė, vyr. ltn. Milda 

Gudaitytė „Anykštai“ sakė, kad 
žmonės gali nusiraminti, nes šie 
sprogimai buvo susiję su šią sa-
vaitę Kauno ir Šiaulių miestuo-
se bei rajonuose vykstančiomis  
Karinių oro pajėgų pratybomis 
„Budrus sakalas 2022“.

„Anykšta“ šią savaitę skaityto-
jus informavo, kad Šiaulių regi-
one yra tikimybė pamatyti ir iš-
girsti naikintuvus, skrendančius 
žemame aukštyje, o didesnėje 
šiaurės Lietuvos dalyje bus oro 
mūšį imituojančių naikintuvų.

Lietuvos kariuomenės Kari-
nių oro pajėgų Viešųjų ryšių vy-

resnioji karininkė, vyr. ltn. M. 
Gudaitytė neatmetė, kad anykš-
tėnai šią savaitę gali išgirsti ir 
daugiau sprogimų, ji sakė, kad 
naikintuvai oro mūšius gali 
imituoti ir nakties metu.

Pratybos „Budrus sakalas 
2022“ tęsis iki šios savaitės pa-
baigos. Jose dalyvauja Jungtinių 
ekspedicinių pajėgų (JEF), Balti-
jos oro policijos misiją vykdantys 
Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Pran-
cūzijos kariai ir orlaiviai, JAV  
Jūrų pėstininkų korpuso kariai, 
Karinių oro pajėgų štabo, Aviaci-
jos bazės, Oro gynybos bataliono, 
Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės 
valdybos, Ginkluotės ir technikos 
remonto depo, taip pat Karo po-
licijos, Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Prisikėlimo apygardos 
6-osios rinktinės kariai.

Per pratybas apie 650 Lietuvos 

ir sąjungininkų karių planuoja 
bei vykdo oro gynybos operaci-
jas, įskaičiuojant  kovinį patru-
liavimą, mūšio valdymą ir kuro 
papildymą ore, imituoja įvairias 
antžemines ir oro grėsmes.

Pratybose dalyvaujantys JAV 
Jūrų pėstininkų korpuso kariai 
naudoja Lietuvoje dislokuo-
tą multifunkcinį oro operacijų 
valdymo centrą kartu su antže-
miniu radaru. JEF priklausantys 
naikintuvai „EF-2000“ ir kuro 
papildymo ore orlaivis „Voya-
ger“ skrydžius vykdo iš Jungti-
nės Karalystės.

Keturi savivaldybės administracijos skyriai - 
be nuolatinių vadovų

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Neįvyko konkursas į Anykščių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo vietą. 
Konkurse panoro dalyvauti tik vienas pretendentas, o pagal 
dabartinę tvarką konkursas į valstybės tarnautojo darbo vietą 
vyksta, jeigu jame dalyvauja mažiausiai du asmenys.

Kol nesurastas vedėjas, šiam skyriui tiesiogiai vadovauja 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Li-
gita Kuliešaitė.

Ketvirtadienį, gegužės 19-
ąją, baigėsi dokumentų pri-
ėmimo terminas konkursui į 
savivaldybės administracijos 
Bendrojo ir ūkio skyriaus ve-
dėjo pareigas. Penktadienį dar 
buvo neaišku, ar konkursas 
vyks,  nes dar nebuvo patikrinti 
pretendentų dokumentai. Šiuo 

metu Bendrajam ir ūkio sky-
riui vadovauja Viešintų seniū-
nas Ramūnas Blazarėnas. Jis 
yra tarytum nuolatinis vedėjas, 
tačiau vedėjaus tik iki tol, kol 
bus paskirtas nuolatinis vado-
vas. Galimybes grįžti į Viešintų 
seniūno pareigas R.Blazarėnas 
išsaugojo, o seniūnijai dabar 

vadovauja seniūno pavaduotoja 
Eglė Sabaliauskienė.

Statybos skyriui laikinai va-
dovauja Nikolajus Stanislavo-
vas. Šio skyriaus vedėjo pozi-
cija jau tapo legendine - po to, 
kai 2015-aisiais iš darbo buvo 
atleistas ilgametis skyriaus ve-
dėjas Albertas Miškinis, skyrius 
turėjo jau tris nuolatinius ir ke-
lis laikinuosius vedėjus. Gal po 
pusmetį nuolatiniais vedėjais 
padirbėjo Kęstutis Jurkevičius, 
Ramūnas Žemaitis ir Piotras 
Grigorjevas. 

Kol kas Inga Eidrigevičienė 
dirba laikinąja Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja. 
Tiesa, netrukus šis skyrius turės 

nuolatinį vadovą ir administracijo-
je liks tik trys vedėjai – „lep‘ai“.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė po pokalbio pasi-
rinko būsimą administracijos 
Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vedėją. Tačiau 
būsimojo skyriaus vadovo pa-
vardė dar nėra skelbiama, nes 
laukiama STT patikrinimo.  
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėjo konkurse 
dalyvavo du asmenys, abu jie 
atitiko konkurso reikalavimus. 
Pagal dabartinę tvarką, darbuo-
toją iš dviejų geriausiai konkur-
se pasirodžiusių asmenų pasi-
renka darbdavys.

Įtraukimas. Automatinio 
įtraukimo į pensijų kaupimą 
nebus atsisakyta.Seimas ketvir-
tadienį nutarė nesvarstyti soci-
aldemokratų inicijuotos Pensijų 
kaupimo įstatymo pataisos, ku-
ria jie siūlė atsisakyti automati-
nio įtraukimo į antros pakopos 
pensijų fondus. Per pateikimo 
procedūrą už pakeitimus balsa-
vo 29 Seimo nariai, prieš buvo 
22, 31 susilaikė. Dabar gyvento-
jai, neišreiškę valios dėl pensijų 
kaupimo antrojoje pakopoje, yra 
automatiškai įtraukiami į kaupi-
mą. Praleidę progą atsisakyti 
žmonės turi nurodyti svarbias 
priežastis, kodėl nori pasitraukti 
iš fondo ir grįžti į „Sodrą“. Lie-
tuvos bankas vasarį buvo pra-
nešęs, kad pensijų fondai Lietu-
voje pernai generavo rekordinę 
finansinę grąžą, o kolektyvinio 
investavimo subjektų rinka pir-
mą kartą per pastaruosius pen-
kerius metus augo.

Pensija. Seimas nesvarstys 
„valstiečių“ siūlymo kasmet 
pensininkams mokėti vadinamą-
ją tryliktąją pensiją. Už Periodi-
nės pensijos išmokos įstatymo 
projektą balsavo 32 Seimo na-
riai, prieš buvo 29, 18 susilaikė. 
Pensijos ar šalpos bazės dydžio 
tryliktąją pensiją siūlyta mokė-
ti senatvės, šalpos, neįgalumo 
pensijų ir šalpos kompensaci-
jų gavėjams. „Norime paremti 
pačius skurdžiausius asmenis“, 
– teigė projektą pristačiusi Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos frakcijos narė Rimantė 
Šalaševičiūtė. Pasak jos, tam iš 
valstybės biudžeto reikėtų apie 
100 mln. eurų. Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninkas Mindaugas Lingė skai-
čiavo, kad tryliktosios pensijos 
negautų 200 tūkst. neįgaliųjų, 
išankstinių pensijų gavėjai. 

Vakcina. Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) leido nau-
doti kinų gamintojo „CanSino-
BIO“ skiepus nuo COVID-19. 
Tai jau devinta PSO aprobuota 
vakcina. PSO leidimą ekstre-
maliomis sąlygomis (EUL) 
naudoti vienadozę „Convide-
cia“ davė Kinijai grumiantis su 
nauja pandeminio koronaviruso 
banga, sukelta itin užkrečiamo 
omikron varianto. „Convide-
cia“ yra trečia šios Jungtinių 
Tautų agentūros patvirtinta kinų 
gamybos vakcina po „Sinovac“ 
ir „Sinopharm“. Nustatyta, kad 
„Convidecia“ 64 proc. veiks-
mingai apsaugo nuo simpto-
minės COVID-19 ir 92 proc. – 
nuo sunkios ligos. PSO vakcinų 
ekspertai rekomenduoja „Con-
videcia“ 18 metų ir vyresniems 
žmonėms. Ši vakcina gali būti 
naudojama kaip stiprinamoji 
dozė po užbaigto pirminio skie-
pijimo kurso.

-Bns

Internete rašoma, kad nai-
kintuvai sprogimą prime-
nantį garsą sukelia tuomet, 
kai viršija garso greitį.

Paminklo dažytojų nebaus
Utenos apylinkės prokuratūra priėmė nutarimą nutrauk-

ti ikiteisminį tyrimą dėl balandžio mėnesį Ukrainos vėliavos 
spalvomis nudažytos sovietų kario skulptūros, stovėjusios 
Anykščių rajone, Kurklių miestelyje. 

Dar vykstant šiam tyrimui Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos sprendimu minėta skulptūra demontuota.

Balandžio 10-osios naktį 
Anykščių rajono policijos ko-
misariato pareigūnai buvo iš-
kviesti į Kurklių miestelį. Jiems 
buvo pranešta, kad miestelio 
centre esančiose Sovietų Są-
jungos karių kapinėse pastebėti 
įtartini asmenys. Nuvykę poli-
cijos pareigūnai pamatė, kad 
kapinėse stovėjusi sovietų ka-
rio skulptūra nudažyta geltona 
bei mėlyna spalvomis.

Nustatyta, kad skulptūrą ae-
rozoliniais dažais nudažė 2 vil-
niečiai. „Dažytojus“ užfiksavo 

stebėjimo kameros. Prie pa-
minklo buvo trys asmenys - du 
vyrai ir moteris, tačiau moteris 
tik stebėjo procesą, todėl dėl jos 
veiksmų ikiteisminis tyrimas 
pradėtas nebuvo. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato Veiklos skyriaus 
viršininkė Aušra Staškevičienė, 
„Anykštos“ paklausta, ar teisy-
bė, jog vilniečiai prie paminklo 
darbavosi pusnuogiai, nes buvo 
ką tik išbėgę iš pirties, sakė, jog 
įvykio detalių nekomentuosianti.   

Specialiaisiais liudytojais 

apklausti vyrai paaiškino, kad 
sovietinio kareivio paminklą 
geltona ir mėlyna, t. y. Ukrai-
nos vėliavos spalvomis, nuda-
žė protestuodami prieš Rusijos 
Federacijos ginkluotųjų pajėgų 
vykdomas žudynes Ukrainoje. 
Paniekinti šiose kapinėse palai-
dotų karių atminimą jie nesie-
kė, jų antkapių ir vardų lentelių 
nelietė.

Atliekant tyrimą, prokuratū-
ra balandžio 27-ąją iš Kultūros 
paveldo departamento (KPD) 
prie Kultūros ministerijos gavo 
raštą, kuriame nurodyta, kad 
Antrojo pasaulinio karo Sovietų 
Sąjungos karių palaidojimo vie-
ta Kurklių miestelyje yra įrašy-
ta į Kultūros vertybių registrą. 
Tačiau palaidojimo vietoje sto-
vinti sovietinio kario skulptūra 
nėra saugoma, todėl nekilnoja-
mojo kultūros paveldo apsaugą 
reglamentuojantys teisės aktai 
skulptūrai netaikomi. 

 „Tiriamu atveju asmenų 
veiksmai neturėjo realios įta-
kos nei visuomenės rimčiai, 
nei tvarkai, jų veikoje nėra nei 
objektyviųjų, nei subjektyviųjų 
tiriamos nusikalstamos veikos 
požymių visumos“, – rašoma 
prokuroro nutarime.

Nutarimas dėl ikiteisminio 
tyrimo nutraukimo per 20 die-
nų nuo jo gavimo dienos gali 
būti skundžiamas Panevėžio 
apygardos prokuratūros Utenos 
apylinkės prokuratūros vyriau-
siajam prokurorui.

Balandžio pabaigoje ant pa-
minklo, stovinčio Anykščių 
Antrojo pasaulinio karo karių 
kapinėse, buvo užmautas poli-
etileninis maišas. Šiuo atveju 
chuliganizmo neįžvelgta, iki-
teisminis tyrimas nepradėtas. 
Vėliau komunalininkai Anykš-
čių paminklą uždengė OSB 
plokščių dėže. 

-AnYkŠTA
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.) 

savaitės citatosPataria jau dabar 
susikrauti krepšį
Visoje šalyje vykdoma civilinės saugos informacinė kampanija ,,Žinojimas saugo“, kurios 

metu civilinės saugos ekspertai pasakoja apie ekstremaliąsias situacijas, aiškina, kokios jos 
būna, ir pataria, kaip elgtis jų metu, parodo, kaip turi atrodyti išgyvenimo krepšio rinkinys.

Trečiadienį, gegužės 18 dieną, toks renginys vyko Anykščiuose, Ladigos gatvėje esančiame 
Šaulių ir krašto apsaugos savanorių štabe.

Rytis kUlBOkAs
rytis.k@anyksta.lt

Ekstremalių įvykių - 
netrūksta

Renginį, kuriame dalyvavo dau-
giausia jaunieji šauliai, vedė Pa-
nevėžio priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos civilinės saugos vyr. spe-
cialistas Virginijus Smailys. 

Specialistas pasakojo, kad nelai-
mių, pavojų nutinka kasdien. Tarp 
jų  esama ir gaisrų, ir įvairių ligų. 

Aukštesnio lygmens nelaimės 
ir grėsmės vadinamos ekstrema-
liaisiais įvykiais. „Pavyzdžiui, 
Anykščiuose kiekvienais metais 
ekstremalių įvykių suskaičiuojama 
po 6 – 8 , - kalbėjo civilinės saugos 
specialistas.  - Dažniausi ekstrema-
lūs įvykiai, pasitaikantys Lietuvo-
je, randami Pirmojo arba Antrojo 
pasaulinių karų laikų sprogmenys. 
Kiekvienas rastas sprogmuo laiko-
mas ekstremaliuoju įvykiu. Pernai 
Anykščiuose, atrodo, buvo 7 ar 8 
atvejai, kai buvo rasti sprogme-
nys“, - pasakojo V.Smailys. Beje, 
tai reiškia, kad praėjusį penktadie-
nį Šeimyniškėlių kaime, autobusų 
stotelėje, rasta Antrojo pasaulinio 
karo laikų mina buvo sukėlusi eks-
tremalųjį įvykį. 

Dar aukštesnio lygmens nelai-
mės ir pavojai vadinami ekstrema-
liosiomis situacijomis, būna retos, 
tačiau pastaraisiais metais valsty-
bės lygio ekstremaliųjų situacijų 
buvo ir yra net kelios : Covid – 19 
pandemija, nelegalių migrantų ant-
plūdis ir Vilniaus Gedimino kalno 
griuvimas. 

Nelaimes, pavojų keliančius įvy-

kius supaprastintai galima skirstyti 
į sukeltus gamtos veiksnių ir žmo-
gaus veiklos. 

Cheminis pavojus galimas 
ir Anykščiuose

Kaip didžiausius veiksnius, ke-
liančius pavojų Anykščių rajone, 
specialistas įvardijo gaisrus, spro-
gimus, žemės ūkio augalų žūtį, pa-
vojingas užkrečiamas ligas.

 Beje, kalbėdamas apie galinčius 
cheminį pavojų kelti veiksnius, 
tarp jų ir įmones, naudojančias 
pavojingas medžiagas, specialis-
tas paminėjo įmonę „Anykščių 
vynas“, kuri naudoja amoniaką 
šaldymui.  

Civilinė sauga skirta gyvento-
jams apsaugoti, taip pat jų turtui 
didelio pavojaus atveju, aktyviai 
dalyvaujant patiems gyventojams. 
Civilinės saugos priemonių siste-
mos priemonės apima tris etapus: 
iki nelaimės – pasirengimą,  įvy-
kus nelaimei – veiksmus, kurių rei-
kia imtis, praėjus pavojui - grįžimą 
į normalią padėtį.

Penkių žingsnių programa

Pagrindinis renginio akcentas – 
kaip pasiruošti pavojui ir ką daryti 
jam įvykus.

Specialistas išskyrė 5 žingsnių 
programą saugumui užsitikrinti: 
būti laiku įspėtam; žinoti, kur slėp-
tis; žinoti, kas gali padėti; iš anksto 
apsitarti, su kuo kartu gelbėsitės ir 
pasiruošti būtinas atsargas, kurios 

leistų išgyventi be kitų pagalbos 
bent jau 3 paras.

Akcentuodamas įspėjimų apie 
nelaimes svarbą, V.Smailys pami-
nėjo 2004 metais Indijos, Indone-
zijos ir Afrikos krantus užgriuvusį 
cunamį, kuris nusinešė daugiau 
nei 200 tūkstančius gyvybių, kurių 
daugelio būtų buvę galima išveng-
ti, jei būtų veikusi perspėjimo sis-
tema. Todėl specialistas akcentavo 
perspėjimų apie nelaimes svarbą ir 
patarė išmaniuosiuose telefonuose 
įsijungti perspėjimų funkciją. O 
išgirdus pavojaus sirenas, reikia 
įsijungti radiją arba televiziją ir 
išklausyti, kokia nelaimė įvyko ir 
kaip elgtis.

Gyventojai turėtų žinoti, kur  
slėptis nelaimės metu, kur yra ko-
lektyvinės saugos statiniai, prie-
dangos ir slėptuvės, apgalvoti, pas 
ką būtų galima evakuotis.

Dar iki nelaimės reikia įsiver-
tinti, kas gali padėti, su kuo koo-
peruosimės nelaimėje, pasiruošti 
planą šeimai. 

Civilinės saugos specialistas 
patarė įsivertinti net tokias, regis, 
smulkmenas, kaip, pavyzdžiui, kur 
namuose laikomi įvairūs chemika-
lai ir ar jie nesukeltų dar didesnės 
grėsmės gaisro ar namų griūties 
atveju. Gyventojai turėtų pasi-
ruošti išvykimo krepšį, kuriame 
būtų sudėtos išgyventi būtinos 
priemonės kad, įvykus nelaimei, 
nebereikėtų karštligiškai stengtis 
jį sukomplektuoti.  

Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos vyr. specialistas Virginijus Smailys 
šauliams demonstravo Išvykimo krepšio turinį ir pažymėjo, kad tai dar nepilnas komplektas, o daug 
vandens, vien dėl svorio sunku nešti.                 Autoriaus nuotr.

(Nukelta į 5 psl.)

Ką manote apie 
Anykščių raj. 
savivaldybės 
sumanymą 
atsisakyti 
Kosmonautų g. 
pavadinimo?

Kristina ŽALAITĖ-
BANIŪKŠTĖ:
Čia paranoja kuriam??? O 

kuo blogas šis pavadinimas??? 
NASA tikriausiai ne kosmonau-
tai dirba? Gyvenu Kosmonautų 
gatvėj ir labai džiaugiuosi. Gal 
tuos pinigus geriau paskirkit 
gatvių remontui ? Patys kosmo-
nautai!

Jurgis LADIGA:
Senai laikas. Taip pat turėtų 

dingti lentelės su tokiais už-
rašais kaip Janonio, Cvirkos, 
Spartako ir panašiai. Pvz., Ka-
varcki yr Pergalės gatvė - ar 
čia tik man vienam aišku, kad 
vis dar gegužės 9-ą tokiu būdu 
bandom pagerbti?

Neringa MALINAUSKAITĖ-
MAČIEŽIENĖ:
Matomai Anykščių rajono val-

džia nepakankamai darbo turi, 
kad nesąmonių prisigalvoja ?

Robertas PELEGRIMAS:
Siūlau Kosmonautų gatvę per-

vadinti į Ufonautų prospektą.

Na, bet jūs ne politikė....

Eugenija SUDEIKIENĖ, 
floristė, apie Anykščių mies-
to gėlynų priežiūrą: 

„Man atrodo, nereikia kreip-
ti dėmesio į žmonių kalbas 
apie miesto gėlynus. Visiems 
visada neįtiksi.“ 

Treti apskritai daltonikai...

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas, dizaineris, 
apie Anykščių miesto gėly-
nus:

„Dėl pačių gėlynų - kiek 
žmonių, tiek nuomonių. Vie-
niems patinka ryškios spal-
vos, kitiems - pilkos.“ 

Ir mažesnių nuostolių ge-
riau nepatirti

Lukas PAKELTIS, versli-
ninkas ir politikas, apie mo-
tokroso varžybų Mickūnų 
trasoje organizavimą:

„Nesinori patirti didesnių 
nuostolių, tačiau iš varžybų 
užsidirbti kaip nesitikėjau, 
taip nesitikiu.“ 

Kad tik netaptų 
„submarinais“

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas, apie 
naujus fontanus Šventosios 
upėje: 

„Fontanai, kaip ir laivai, bus 
„priinkaruoti“. Pasibaigus se-
zonui juos bus galima ištrauk-
ti iš upės ir išvežti.“

Žinom, suprantam...

Virginijus SMAILYS, Pa-
nevėžio priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos civilinės 
saugos vyr. specialistas, apie 
minią: 

„Minia – baisus dalykas. 
Nereikia eiti prieš, į šalį, rei-
kia eiti su minia, o pargriuvus, 
jei nespėjate atsikelti, stenki-
tės dengtis galvą, gyvybiškai 
svarbius organus.“

-AnYkŠTA
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Pienių žieduose paskendę 
geltonuoja gimtųjų Anykščių 
kloniai. Žvelgiu pro sparčiai 
besistiebiančius žolynus ir 
mąstau – gimtasis mieste, 
kur link tu eini! Ar mes dėl 
tokių Anykščių pusę amžiaus 
lenkiam savo nugaras? kodėl 
Anykščiai ant rankų pasiruošę 
nešioti turistus, tačiau nemyli 
kosmonautų ir iš savo vaikų 
nori atimti svajones?

kaip jau skaitėte laikraš-
čio „Anykšta“ puslapiuose, 
Anykščių rajono savivaldybė 
siekia  atsisakyti kosmonautų 
gatvių pavadinimo Anykš-
čiuose ir kurkliuose. sakysite, 
ką bendra turi Anykščiai ir 

kosmonautai? labai daug.
 juk, ko gero, kiekvienas 

iš mūsų vaikystėje kada nors 
pasvajojo užaugęs tapti kosmo-
nautais bei mokėjo eilėraštuką:  
„Į mėnulį paleista, /Greit nu-
skriejo raketa. / ji pakilo virš 
kalnų, / Debesėlių mėlynų./ 
Tarp žvaigždelių nepaklydo -/ Į 
mėnulį ji nuskrido./ ir mėnulyje 
laisva, / Žėri mūsų vėliava.“ 
kaimo vaikų darželio kieme, 
pamenu, taip pat stovėjo meta-
linė raketos formos čiuožykla 
ir kaskart, leisdamiesi nuo jos 
žemyn, svajojome apie užka-
riautas kosmoso platybes. Ar 
dėl to, kad svajojome apie kos-
moso platybes, mes užaugome 
blogesni? 

Tačiau jau kiek paaugus tarp 
paauglių buvo toks posakis: 
„nebūk kosmonautu!”( nefan-
tazuok, nusileisk į realybę – 
tokia to posakio prasmė) arba 
jei kažkas  būdavo išskirtinio, 
nerealaus, sakydavome „kos-
mosas!” 

Anykščiuose kiekvieną dieną 
galima aptikti“ kosminių” 
dalykų. Pavyzdžiui, šiemet, 

nusprendusi svėdasų seniū-
nijos Vaitkūnų kaime uždaryti 
biblioteką, Anykščių rajono 
savivaldybė trečią kartą iš eilės 
bandys tapti UnesCO literatū-
ros miestų tinklo nare. 

lyg iš kosmoso platybių šią 
savaitę nuskambėjo ir Anykščių 
rajono tarybos narės, liberalės 
irmos smalskienės skundas, 
kad Anykščių miesto parke 
puoselėjamą Anykščių naujų 
vėjų bendruomenės daržą 
komunalininkai nupjauna 
„plikai“.

ir kai visas tas „kosmosas“ 
jau pradeda spausti smegenis, 
geriausia išeitis - imti ir ap-
lankyti parodą, tai šią savaitę 
darbo metu ir padarė Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorė ligita kulie-
šaitė, komentatoriams davusi 
peno kalboms, kad „visi biu-
džetinių įstaigų darbuotojai ir 
tarnautojai privalomai lankytų 
meno parodas ir kitus kultūros 
renginius, teatro spektaklius, 
koncertus. O šis laikas būtų 
įskaitytas į darbo laiko aps-
kaitą ir apmokamas taip pat, 

kaip ir už tiesioginių pareigų 
vykdymą. Rajonui siekiant, kad 
Anykščiai taptų kultūrinio tu-
rizmo miestu, būtina tam skirti 
visas valdžios administracines 
ir politines pastangas.“

O kur pačios Anykščių 
rajono savivaldybės suma-
nymas per vienas kalėdas 
A.Baranausko aikštę papuošti 
šviečiančiais mėnuliais. Pa-
menat?

Taigi, kosmonautų gatvės 
pavadinimas Anykščiuose yra 
reikalingas, tik jis turėtų būti 
perkeltas į atitinkamą vietą. 
Paminklo kosmonautams staty-
ti nereikia, nes jis, nors ir nėra 
tam skirtas, puikiai atspindi 
anykštietišką pasaulėžiūrą...

Anykščiai šį sezoną dar netu-
ri naujo turistinio šūkio. net jei 
mieste ir nebeliks kosmonautų 
gatvės, būtų labai simboliška 
bent paskutinį kartą pažaisti 
šia tema, pavyzdžiui:  „ne-
būk nulis, Anykščiuose stebėk 
mėnulį“ arba  - „Ar tu durnas, 
tik Anykščiuose gražiausias 
saturnas!” – čia tik keletas 
pirmųjų idėjų, kurios šovė į 

galvą, mąstant apie tinkamus 
Anykščiams šūkius.

Prasidėjus turizmo sezonui,  
Biržinkos kelią reklamuokime 
turistams, pavyzdžiui, šitaip: 
„Biržinka – patirk kosmines 
emocijas!” Tokio ar panašaus 
tipo reklaminis šūkis labai tiktų 
ir skriejant niekaip nesuremon-
tuojamu keliu, ir sklendžiant 
skandalingąja „tubingo“ trasa  
nuo kalitos kalno.

Be kita ko, peno naujoms 
mintims, kaip Anykščiuose 
puoselėti kosminį turizmą, 
galėtume pasisemti ir iš kla-
siko Antano Vienuolio, kuris 
savo apsakyme „Astronomas 
Šmukštaras“ pasakoja apie 
kaimo keistuolį, kuris stebi 
žvaigždes, Mėnulį, Marsą, 
gaminasi įrankius dangaus 
kūnams stebėti. Matote, net ir 
Vienuolis svajojo apie kosmo-
są!

Taigi, jei jau būtina keisti tą 
kosmonautų gatvės pavadini-
mą, tegul ji būna pervadinta 
Astronomo Šmukštaro gatve. 
Palikime bent dalelę kosmoso 
po dangum Anykščių!

Žinomas anykštėnas reikalavo 
kompensacijos iš ligoninės Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnas, buvęs Anykščių rajono tarybos narys Romal-
das Gižinskas teigia, jog jam, dėl širdies ritmo sutrikimo pate-
kus į Anykščių ligoninę, nebuvo suteiktas reikiamas gydymas. 
R.Gižinskas raštu kreipėsi į  VšĮ „Anykščių rajono savivaldy-
bės ligoninė“ direktorių Dalį Vaiginą, reikalaudamas atlyginti 
patirtą moralinę ir materialinę žalą. Iš viso - 1124 eurus. 

„Buvau paliktas nakties 
ir likimo globai“

„Daug gerų ir nelabai gerų 
žodžių pasakyta apie rajono sa-
vivaldybės VšĮ įstaigą „Anykš-
čių ligoninė“. Noriu su gerbia-
mais „Anykštos“ skaitytojais 
pasidalyti asmenine patirtimi, 
įgyta šioje įstaigoje. Šių metų 
balandžio 10 d. 21 val. sutriko 
širdies ritmas.  Atvykau į ligoni-
nės Skubios pagalbos priėmimo 
skyrių. Labai operatyviai buvo 
atlikta širdies kardiograma. Po 
to atvyko budėjusi rezidentė Si-
mona Daubaraitė. Ji pasakė - čia 
neaišku, ar tai prieširdžių vir-
pėjimas, ar ritmo sutrikimas... 

Buvau palydėtas į palatą. Po 
dviejų valandų slaugytoja pra-
nešė: „Kalis geras (4,3) ir gydy-
toja sakė, kad man nieko rimto 
nėra.“ Tačiau mano savijauta 
rodė ką kita, nes ritmas sutriko 
nebe pirmą kartą. Prašiau, kad 
sulašintų lašelinę su korderonu, 
tačiau išgirstas nebuvau, ir bū-
tinoji pirminė pagalba nebuvo 
suteikta. Buvau paliktas nakties 
ir likimo globai“, - „Anykštai“ 
parašė R.Gižinskas. Jis nurodė, 
jog „balandžio 11 d. apie 11 val. 
pasirodė gyd. R. Lapinskas. Iš-
klausė, apžiūrėjo ir nusistebėjo, 
kodėl rezidentė nieko nepaskyrė 
ankstyvojo ritmo sutrikimo peri-
odu. Ir paskyrė lašelinę kordero-

no, padarė kardiogramą.“
Vėliau R.Gižinskas buvo per-

keltas į gydytojo Vyganto Saugū-
no prižiūrimą palatą, jis džiaugė-
si šio gydytojo kompetencija.

„Balandžio 13 d. savo inici-
atyva kalbėjausi su Vidaus ligų 
skyriaus vedėja Gražina Vasi-
liauskiene. Ji sakė: „Žmogiš-
kai aš jus suprantu, tačiau gyd. 
S.Daubaraitė labai kompetentin-
ga ir labai gerbiama valdžios“. 
G.Vasiliauskienė peržiūrėjo pa-
skyrimus ir pamatė, kad tai jau 
nebeatstatomas ritmo sutriki-
mas“, - rašė anykštėnas. Laiško 
pabaigoje retoriškai klausė: „Ar 
supranta jaunoji rezidentė, ko-
kią žalą padarė ne tik man, bet ir 
jaunajai medikų kartai?“

VšĮ „Anykščių rajono savi-
valdybės ligoninė“ direktoriui 
D.Vaiginui adresuotame pareiš-
kime R.Gižinkas nurodė, jog jam 
patekus į ligoninę gydytoja rezi-
dentė nepaskyrė medikamentinio 
gydymo, taip pat „nesupažindino 
su gydymo eiga ir neinformavo, 
kas toliau ketinama daryti.“ 

„Kadangi gydytoja neatėjo ir 
neinformavo, pasiteiravau pala-
tos slaugytojos. Ji man pacitavo 
budinčios gydytojos žodžius: 
„Jums nieko blogo nėra, kalis 
geras...“ Balandžio 14 dieną 
buvau išrašytas iš ligoninės. 
Kardiologų ekspertų nuomone, 
nebuvo suteikta skubioji pro-
fesionali pagalba ankstyvojo 
širdies ritmo sutrikimo stadi-
joje. Kreipiuosi, kad būtų at-
lyginta moralinė ir materialinė 

žala: 1.Finansinė kompensacija 
už nekompensuojamą vaistą 
„Eliquis“ 5 mg. už 12 mėn. po 
52 eurus (624). 2. Už moralinę 
žalą ir transporto išlaidas - 500 
eurų.  Iš viso - 1124 eurai. Esu 
tvirtai įsitikinęs, kad žalą priva-
lo atlyginti gydytoja-rezidentė 
Simona Daubaraitė ir Vidaus 
ligų skyriaus vedėja gydytoja 
Gražina Vasiliauskienė. Prašau 
gerb. Direktoriaus tarpininkau-
ti šiame procese, po kurio būtų 
galima pasirašyti taikos sutar-
tį“, - išdėstė R.Gižinskas.

    
Direktorius: „Gydytoja 
skyrė adekvatų gydymą“

Atsakydamas į  R.Gižinsko pa-
reiškimą, Anykščių rajono ligoni-
nės direktorius D.Vaiginas nuro-
dė, kad, gavus minėtą pareiškimą, 
ligoninėje buvo atliktas neplaninis 
vidaus medicininis auditas. 

„Audito išvada: Gydytoja S. 
Daubaraitė ligoninėje pagrįstai 
skyrė stebėjimo paslaugą, su-
darė tinkamą tyrimų ir gydymo 
planą, kurį įvykdė bendrosios 
praktikos slaugytoja. Gydyto-
ja, įvertinusi tyrimų rezultatus, 
vaistų sąveiką su kitais vaistais, 
skyrė medikamentinį gydymą, 
adekvatų tuo metu buvusiai 
Jūsų sveikatos būklei. /.../. Pa-
gal darbuotojų paaiškinimus, 
taip pat įrašus medicininiuose 
dokumentuose, elektroninės 
sveikatos informacinėje siste-
moje bei audito išvadas Jums 
asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos Ligoninėje suteiktos 
pagal galiojančius teisės aktus 
- laiku, tinkamai ir kvalifikuotų 
specialistų - budinčios medici-
nos gydytojos, vidaus ligų gy-
dytojo, gydytojo kardiologo“, 
- atsakydamas R.Gižinskui nu-
rodė D.Vaiginas. 

Kalbėdamas su „Anykšta“, D. 
Vaiginas teigė, kad auditas nu-
statė, jog gydytoja S.Daubaraitė 
savo pareigas atliko tinkamai. 
„Kai šviežias ritmo sutrikimas 
- viena metodika, kai kartoja-
si - kita. Gydytoja elgėsi pagal 
tai, kas pacientui buvo nustatyta. 
Ji darė tai, ką privalėjo daryti. 
R.Gižinsko lūkesčiai buvo ki-
tokie, bet gydytoja, kiek reikėjo 
dėmesio, tiek ir skyrė. Ir slaugy-
tojos, ir padėjėjos dirbo“, - dėstė 
ligoninės direktorius.

„Istoriškai tai nėra pirmasis 
atvejis, kai bandoma iš ligoninės 
išsireikalauti pinigų. Bet dar nie-
kam nebuvo mokėta. Kai kuriuos 
asmenis bylinėjimasis netgi nu-
veda į fizinio asmens bankrotą, 
juk advokatai kainuoja“, - sakė 
Anykščių ligoninės direktorius.

Pačios gydytojos S. Daubarai-
tės „Anykštai“ pakalbinti nepa-
vyko.   

Tokio atsakymo ir tikėjosi

R. Gižinskas „Anykštai“ sakė, 
jog tokio atsakymo, kokį iš 
D.Vaigino gavo, ir tikėjosi. „Ga-
vau tradicinį ligoninės direkto-
riaus atsakymą. Jam svarbu bet 
kokia kaina apginti savo mun-
durą. Tokie dalykai neprideda 
ligoninei prestižo, gal atvirkš-
čiai...“ - kalbėjo anykštėnas. 

„Suprantu - jauna specialistė... 
Bet galėjo bent atsiprašyti, kad 
nesugebėjo užsukti į palatą ir bent 
pasižiūrėti“, - dėstė R.Gižinskas.

Anykštėnas Romaldas Gi-
žinskas teigia, kad jam 
Anykščių ligoninėje nebuvo 
suteikta tinkama medicininė 
pagalba.

Anykščių ligoninės direkto-
rius Dalis Vaiginas  teigia, 
kad dar niekam iš šios ligo-
ninės pacientų nėra pavykę 
prisiteisti kompensacijos.  
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Pataria jau dabar susikrauti krepšį

Sąrašas, ką reikėtų turėti Išvykimo krepšyje.

Patarė nupiešti plakatus

Pranešėjas akcentavo, kad 
bet kokios nelaimės metu reikia 
stengtis nepasiduoti panikai, nusi-
raminti, apie nelaimes reikia pra-
nešti specialiosioms tarnyboms. 
Nelaimėje žmogus dažnai sutrin-
ka ir, net žinodamas, ką reikėtų 
daryti, „užsiblokuoja“, dėl to tap-
damas praktiškai bejėgis. 

Prisimindamas atvejį, kai at-
vykę ugniagesiai rado jau atvira 
liepsna degantį namą ir aplink jį 
bėgiojantį šeimininką, specialis-
tas kalbėjo, jog namo šeiminin-
kas pasakojo negalėjęs anksčiau, 
vos kilus gaisrui, telefonu, 112 
skubios pagalbos numeriu, išsi-
kviesti ugniagesių, nors numerį 
žinojo. Paprasčiausiai streso metu 
žmogus numerį užmiršo. Todėl 
reikėtų į telefono knygą iš anksto 
įsivesti pagalbos telefoną, o jauni-
mas seneliams dar galėtų nupiešti 
plakatą su numeriu 112 ir paka-
binti jį namuose.  

Kalbėdamas apie kolektyvinės 
saugos statinius, kurie pažymėti 
mėlynu trikampiu oranžiniame 
kvadrate, specialistas prisiminė 
ir kuriozinių situacijų: „Kai 2010 
metais atsirado tokie statiniai ir 
paklausdavau draugų, pažįstamų, 
ar jie žino, ką reiškia šis ženklas, 

šie sakydavo, kad žino, jog tokia-
me pastate esąs moterų tualetas.

 O šis ženklas reiškia kolektyvi-
nės apsaugos statinį. Tai statinys, 
skirtas prieglobsčio netekusiems 
žmonėms. Jokiu būdu tokio sta-
tinio nereikia maišyti su slėptuve. 
Juose negalima slėptis. Tokie sta-
tiniai yra mokyklos, kultūros cen-
trai, sporto kompleksai. Jie skirti 
tik suteikti pastogę, bet ne pasi-
slėpti. Žmones turbūt klaidina žo-
dis „apsaugos“. Tokius statinius, 
tai, kur jie yra, reikėtų žinoti“, - 
akcentavo V.Smailys.

Beje, specialistas atsiminė atve-
jį, kai ir iki pastarųjų metų Uteno-
je buvo aktyvuotas toks apsaugos 
statinys, kai daugiabučiame name 
žiemos naktį kilo gaisras ir žmo-
nės buvo evakuoti. Tada buvo 
atvažiavęs autobusas, kuris būtų 
vežęs gyventojus į kolektyvinės 
apsaugos statinį, bet visi gyven-
tojai apsistojo pas giminaičius ar 
pažįstamus. 

Slėptuvių - nėra

Kalbėdamas apie galimas 
grėsmes gyventojams, civilinės 
saugos specialistas prisiminė Bal-
tarusijos Astravo atominės elek-
trinės galimos avarijos keliamą 
grėsmę. 

Paruošti planai, kur turėtų būti 
evakuojami netoli nuo Baltarusi-

jos esančių savivaldybių gyven-
tojai. Anykščiai turėtų priglausti 
800 žmonių iš Švenčionių rajono 
ir juos laikinai apgyvendinti.

 „Žmonės būtų apgyvendinami 
kolektyvinės apsaugos statiniuo-
se. Birželio mėnesį vyks praty-
bos, iš Švenčionių rajono atvyks 
80 žmonių. Bus aktyvuotas vienas 
kolektyvinės apsaugos statinys, 
žmonės vyks į Troškūnų gimnazi-
ją“, - pasakojo pranešėjas.

Gali atrodyti sukrečiamai, bet, 
pasirodo, Lietuvoje nėra slėp-
tuvių, kuriose gyventojai galėtų 
slėptis nuo pavojų. „Taip pat ir 
Anykščiuose nė vienos slėptuvės 
nėra. Taigi, šiuo metu, prasidė-
jus antskrydžiams, bombardavi-
mams,  priedangos reikėtų ieškotis 
patiems. Blogai. Valstybė nepasi-
rūpino, bet kas galvojo, kad tokio-
je taikioje Europoje reikės ruoštis 
karui? Dabar skaičiuojame, ren-
kame vietas, statinius, kuriuose 
yra rūsių, tinkamų gyventojams 
pasislėpti karo metu. Dabar daro-
mi sąrašai, kur tokias vietas būtų 
galima įrengti. <...> Kiek žinau, 
daugelyje pasaulio šalių slėptuvių 
nėra. Jomis aprūpinę tik Izraelis ir 
Šveicarija“, - apie nejaukią realy-
bę kalbėjo specialistas.

Inventorizuoja pastatus

„Anykštos“ paklaustas, kur 
dingo tarybinių laikų slėptuvės, 
V.Smailys pasakojo: „Anykščiuo-
se buvo ar  8, ar 10 slėptuvių. Iki 
2010 metų minėti objektai buvo 
įtraukti į sąrašus kaip slėptuvės. 
Tų statinių savininkai buvo įpa-
reigoti juos išlaikyti. Kiek jų iš-
laikyta reikiamos būklės – kitas 
klausimas. 2010 metais slėptuvės 
Lietuvoje panaikintos. Neliko 
tokios sąvokos. Statiniai atiduoti 
savininkams, su jais savininkai 
galėjo elgtis kaip panorėję, kad 
ir nugriauti. Dabar iki gegužės 
24 dienos savivaldybė turi tas 
buvusias slėptuves Anykščiuose 
inventorizuoti, patikrinti, įvertinti 
būklę ir man pateikti duomenis. 
Tad darbai vyksta“, - nelabai jau-
kią padėtį apibendrino civilinės 

saugos specialistas. 
Pranešėjo šauliai klausė, ar 

slėptuvės nevirstų kapu pasislė-
pusiems gyventojams, kai taptų 
neįmanoma išeiti, jei namas būtų 
susprogdintas. Specialistas sutiko 
su mintimi, kad pastatuose daž-
niausiai nėra atsarginio išėjimo, 
bet atkreipė dėmesį, jog geriau 
antskrydžio metu slėptis rūsyje 
nei likti namuose. „Jei pastatas 
grius – tikrai išgyventi tikimybė 
nedidelė. Rūsyje pasislėpus ir 
sugriuvus pastatui yra galimy-
bė išgyventi, nes lieka tikimybė, 
kad kas nors išgelbės“, - sakė 
V.Smailys.

Specialistas atkreipė dėmesį, 
kad labai daug civilių žmonių 
žūna dėl nežinojimo, kaip elgtis, 
arba dėl to, kad patys per mažai 
saugosi. Todėl civilinės saugos 
žinios yra labai svarbios.

 „Pagalvokime, kaip įsireng-
sime rūsius. Visada sakau – iš-
neškime nereikalingus daiktus iš 
rūsių. Turėkime ant ko atsisėsti, 
gal ir kur atsigulti, žinokime, kuo 
užsiimsime ir ką valgysime, kaip 
pasišildysime arbatos ar sriubos 
išsivirsime. Apie tai reikia gal-
voti jau šiandien“, -  kalbėjo spe-
cialistas, ragindamas nenumoti 
ranka į saugumą ir atkreipdamas 
dėmesį, kad taip pat reikia turėti 
pakankamai vandens, priemonių, 
kuriomis būtų galima pasišviesti, 
drabužių apsirengti. 

Jis taip pat priminė, kad tualeto 
reikalus taip pat atlikti reikės, to-
dėl tam irgi reikia pasiruošti.

Net jei baigėsi sprogimai, slėp-
tuvių nereikia skubėti tuojau pat 
palikti jau vien todėl, kad kai ku-
rios skeveldros skrenda bumeran-
go principu ir gali sugrįžti.

Beje, specialistas paminėjo ir 
ne kartą istorijoje daugybę aukų 
sukėlusį minios efektą, kai pani-
kuojanti minia sumindo pargriu-
vusius žmones: „Minia – baisus 
dalykas. Nereikia eiti prieš, į šalį, 
reikia eiti su minia, o pargriuvus, 
jei nespėjate atsikelti, stenkitės 
dengtis galvą, gyvybiškai svar-
bius organus“, - kaip išvengti žū-
čių minioje, aiškino V.Smailys.

(Atkelta iš 1 psl.)

Šventosios upėje bus įrengiami nauji fontanai

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis 
„Anykštai“ sakė, kad planuo-
jama įsigyti du plaukiojančius 
fontanus. Juos numatyta įrengti 
praktiškai toje pačioje vietoje, 
kur veikė senieji fontanai.

Pasak V.Velikonio, nors pla-
nuojami įsigyti fontanai vadi-
nami plaukiojančiais, tai ne-
reiškia, kad jie po Šventosios 
upę plaukios.

„Fontanai, kaip ir laivai, bus 
„priinkaruoti“. Pasibaigus se-

zonui juos bus galima ištrauk-
ti iš upės ir išvežti“, - sakė 
V.Velikonis.

Plaukiojantys fontanai bus 
apšviesti spalvas keičiančiais 
šviestuvais. Jie nuo senųjų fon-
tanų skirsis ir vandens čiurkšlių 
aukščiu bei pločiu. Vandens 
čiurkšlės aukštis sieks apie 11 
metrų, o plotis – 28 metrus.

Iki šiol Šventosios upė-
je įrengtus fontanus kartu su 
užtvanka  prižiūrėjo UAB 
„Kurklių karjeras“, tačiau Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas 
V.Velikonis sakė, kad links-
tama link to, kad fontanų eks-

ploataciją būtų  patikėta UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“.

Pasak V.Velikonio, naujieji 
fontanai Šventosios upėje turė-
tų pradėti veikti dar šią vasarą. 
Kol kas vyksta viešųjų pirkimų 
procedūros. Laimėtojas fonta-
nus privalės įrengti per du mė-
nesius nuo paslaugų sutarties 
pasirašymo dienos.

Praėjusiais metais Šventosios 
upėje įrengti fontanai neveikė, 
nes, kaip teigiama, visiškai su-
sidėvėjo. Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas V.Velikonis seniesiems 
fontanams net buvo sugalvojęs 
vaizdingą epitetą ir juos vadino 

„nagingų santechnikų kūriniu“.
Praėjusiais metais „Anykštos“ 

kalbinta Anykščių rajono savi-
valdybės Architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė neatmetė minties, 
kad Anykščių mieste galėtų atsi-
rasti ir daugiau fontanų. Ji sakė, 
kad fontanus tiktų įrengti šalia 
Anykščių kultūros centro ar 
A.Baranausko aikštėje, o Šven-
tosios upėje būtų galima sumon-
tuoti visą virtinę fontanų.

Šiuo metu Anykščiai turi tik 
vieną miesto senamiestyje vei-
kiantį fontanėlį, kurį eksploatuo-
ja UAB „Anykščių vandenys“.

Jubiliejus. Gegužės 20 die-
ną, Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazija minėjo 100-ąjį 
gimtadienį. Minėdama sukak-
tį, progimnazijos bendruome-
nė patraukė Vienuolio takais. 
Popiet Anykščių menų inkuba-
toriuje – menų studijoje vyko 
šventinis renginys.

Pasitarimas. Nuo gegužės 
1 dienos Lietuvoje atšaukta 
ekstremalioji situacija dėl ko-
ronaviruso pandemijos, tačiau 
Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis ir 
toliau svarbius rajono reikalus 
sprendžia dalyvaudamas nuoto-
liniuose pasitarimuose. Anykš-
čių rajono savivaldybė skel-
bia, kad antradienį D.Žiogelis 
ketino dalyvauti nuotoliniame 
pasitarime dėl miesto ir rajono 
priežiūros.

Muzika. Gegužės 21 dieną, 
šeštadienį, Lietuvoje vyks Ga-
tvės muzikos diena, į gatves iš-
eis ir gros daugybė muzikantų. 
Anykščiuose šią dieną „fron-
tą“ laikys vienas kolektyvas. 
Anykščių kultūros centras skel-
bia, kad prie kultūros centro 
gros anykštėnų grupė „Kely“. 
Jei bus blogas oras, Gatvės mu-
zikos dienos renginio nebus.

Nelaimė. Gegužės 19 dieną, 
ketvirtadienį, Skiemonių seniū-
nijoje,  ties Palionių kaimu, Ne-
vėžos ežere, nuskendo vyras. 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamentas praneša, 
kad ketvirtadienį, apie 16 va-
landą atvykus narams, nusken-
dusio vyro kūnas rastas apie 15 
m nuo kranto, 3 metrų gylyje.

Ekskursija. Didžioji dalis  
vis dar tuščių Anykščiuose, Til-
to gatvės komplekse, stovinčių 
pastatų tampa ekskursijų vieta. 
Anykščių rajono savivaldybė 
skelbia, kad gegužės 16 dieną 
Tilto gatvės pastatų kompleksą 
apžiūrėjo Anykščių rajono ta-
rybos narė, liberalė, Anykščių 
naujų vėjų bendruomenės pir-
mininkė Irma Smalskienė bei 
Anykščių miesto seniūnaitijų 
seniūnaičiai. Pranešime taip pat 
rašoma, kad ekskursijos daly-
viams Tilto gatvės komplekse 
buvo įdomu, nes ten lankėsi 
pirmą kartą.

Erkės. Anykščiuose, Dainu-
vos slėnyje ir Šventosios upės 
kairiojo kranto pažintinio tako 
teritorijoje 120 arų plote, buvo 
atliekami erkių naikinimo dar-
bai. Iš pradžių jos yra renka-
mos, kad laboratorijoje būtų iš-
tirtos dėl Laimo ligos ir erkinio 
encefalito, o po to teritorijos 
yra išpurškiamos specialiomis 
erkių naikinimo priemonėmis. 
Erkės naikinamos du kartus per 
metus.
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Kodėl svarbu paženklinti ir užregistruoti gyvūną augintinį?
Anykščių rajone iki gegužės 1 d. paženklinti ir užregis-

truoti 2157 gyvūnai augintiniai. Nespėjusieji iki šio Gyvūnų 
gerovės ir apsaugos įstatymu numatyto termino mikrosche-
ma paženklinti pasiutligei imlių gyvūnų augintinių – šunų, 
kačių ir šeškų – nors ir vėliau, tai privalo atlikti. Primena-
me, kodėl tai padaryti ne tik reikalinga, bet ir naudinga. 

Atsakingo šeimininko 
pareiga
Iki gegužės 1 d. iš viso Lietu-

voje paženklinti 287 762 gyvū-
nai: daugiau nei 94 tūkst. kačių, 
beveik 200 tūkst. šunų ir daugiau 
nei 400 šeškų. Registruota ir per 
300 iš Ukrainos įvežtų gyvūnų.

Skaičiuojant procentais, dau-
giausia gyvūnų augintinių pa-
ženklino ir užregistravo Utenos 
rajono (42,64 proc.), Kalvarijos 
(37,84 proc.), Kelmės rajono 
(36,67 proc.) ir Kauno rajono 
savivaldybių (36,64 proc.) gy-
ventojai.

„Ženklinimas ir registravimas 
Lietuvoje įsibėgėjo. Tikime gy-
ventojų sąmoningumu. Nors 
tam numatytas laikas jau praė-
jo, kviečiame paskubėti atlikti 
atsakingo šeimininko pareigą. 
Ženklinimas ir registravimas 
– tai pirmiausia atsakomybė ir 
rūpestis savo augintiniu”, – sako 
žemės ūkio ministras  Kęstutis 
Navickas.

Tikslas - ne bausti, 
o apsaugoti gyvūną
Remiantis Žemės ūkio infor-

macijos ir kaimo verslo centro 
duomenimis ir kita augintinių 
statistika, Lietuvoje iš viso ga-
lėtų būti apie 550 tūkst. šunų ir 
apie 600 tūkst. kačių.

Ženklinti ir registruoti savo 
augintinius gyventojai visus me-
tus buvo raginami įvairiausiomis 
priemonėmis, tačiau dažnas jų 
suskubo tai padaryti tik paskuti-
nėmis balandžio dienomis.

Nors įstatyme už šios prievo-
lės nevykdymą yra numatytos 
baudos, tikslo organizuoti bau-
džiamųjų akcijų nėra. Svarbu, 
kad gyvūnų savininkai auginti-
nių ženklinimu pasirūpintų aiš-
kiai suprasdami, kad tai ne tik 
būtina, bet ir svarbu apsaugant 
gyvūną ir aplinkinius.

Kodėl reikia ženklinti ir 
registruoti?
Augintiniai mikroschemomis 

ženklinami ir registruojami be-

veik visoje Europos Sąjungoje 
dėl daugelio priežasčių:

- Viena svarbiausių – gyvūno 
atsekamumas, kuris svarbus dėl 
užkrečiamųjų ligų stebėsenos, 
kontrolės ir likvidavimo. Viena iš 
gyvūnams ir žmonėms pavojin-
giausių užkrečiamųjų ligų – pa-
siutligė, tad šios ligos stebėsenai 
skiriamas ypatingas dėmesys. Ka-
dangi liga pavojinga gyvūnams ir 
nuo jų gali užsikrėsti žmonės, yra 
prievolė, kad gyvūnas būtų nuolat 
vakcinuojamas nuo šios ligos, o 
gyvūno vakcinavimo duomenys 
registruoti Gyvūnų augintinių re-
gistre (GAR). Tokiu būdu sudaryta 
galimybė GAR nustatyti auginti-
nių laikymo vietą, identifikuoti jų 
savininkus ir, esant būtinybei, im-
tis priemonių, leidžiančių užkirsti 
kelią užkrečiamųjų ligų plitimui.
 - Gyvūnui pasiklydus jį skubiai 
sugrąžinti savininkui. Pasiklydu-
sį gyvūną sugavęs žmogus gali 

nims, tinkamai jais rūpintųsi.
- Augintinių ženklinimas ir 

registravimas labai svarbus dėl 
galimybės keliauti su gyvūnu 
po kitas šalis. Paženklintas gy-
vūnas turi individualų numerį, 
todėl jam išduodami kelionės 
dokumentai ir jis gali laisvai ke-
liauti su savo šeimininku.

- Gyvūnų augintinių ženkli-
nimo informacija privaloma 
veisėjams. Talpinant skelbimus 
dėl augintinių pardavimo ar do-
vanojimo reikia nurodyti augin-
tinio mikroschemos numerį, jo 
kilmės šalį.

- Svarbu ir dėl gyvūnų augin-
tinių apskaitos ir statistikos – tik 
užregistravus visus gyvūnus 
augintinius sužinosime, kiek jų 
yra Lietuvoje.

Daugiau informacijos ir arti-
miausių ženklinimo paslaugas 
teikiančių specialistų kontak-
tus rasite interneto svetainėje 
www.pazenklinkmane.lt.
Žemės ūkio ministerijos informacija
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kreiptis į privačius veterinarijos 
gydytojus, taip pat Valstybinę 
maisto ir veterinarijos tarnybą, 
gyvūnų globėjus, gyvūnų augin-
tinių ženklinimo paslaugas tei-
kiančius asmenis, savivaldybių 
administracijas dėl sugauto gyvū-
no mikroschemos nuskaitymo ir, 
jeigu gyvūnas registruotas, pagal 
GAR duomenis galima operaty-
viai sužinoti gyvūno savininką ir 
jo kontaktus. Be to, jeigu ir už-
sienyje (pvz., kelionės, atostogų 
metu) pasimestų Lietuvoje GAR 
registruotas gyvūnas, jo savininką 
surasti nebūtų sudėtinga, nes GAR 
keičiasi duomenimis su Europos 
šalių gyvūnų augintinių registrų 
duomenų tinklu (EuroPetNet).

- Gyvūnai augintiniai ženklina-
mi ir registruojami dėl efektyves-
nės viešosios tvarkos kontrolės, 
siekiant paskatinti gyvūnų laiky-
tojus atsakingiau rūpintis gyvū-
nais, nepalikti likimo valiai – kad 
jie nesukeltų žalos kitiems asme-

pexels.com nuotr.

KAS YRA AUGINTINIO ŽENKLINIMAS IR REGISTRAVIMAS?
Ženklinimas – tai paprasta ir greita procedūra, kai gyvūnui po 

oda ties ketera įvedama unikalų numerį turinti ryžio grūdo dydžio 
mikroschema. Ją galima nuskaityti skaitmeniniu skaitytuvu, kurį 
turi dauguma veterinarijos klinikų ir gyvūnų prieglaudų. 

Registravimas – tai gyvūno numerio ir jo savininko kontaktinių 
duomenų įrašymas į valstybinį Gyvūnų augintinių registrą.  

Abi paslaugos atliekamos vienu metu. 

Šventėje „Bėk bėk, žirgeli!“ grįžta senosios tradicijos
Jau penktą dešimtmetį skaičiuojanti Tradicinės kultū-

ros ir žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ kvies visus 
į Niūronis. Anykščiai – ilgamečių kultūros tradicijų ir 
veržlių naujovių kraštas. Nuolat puoselėjamos per amžius 
išsaugotos šio krašto vertybės ir tuo pat metu natūraliai 
šventėje kuriamos originalios iniciatyvos. Nauji  kultūros, 
turizmo, verslo sprendimai leidžia džiaugtis vis dažniau į 
Anykščius užsukančiais turistais bei įvairiausio žanro kul-
tūros renginių lankytojais. Šių metų renginys grįžta prie 
tradicinių šventės šaknų.

„Bėk bėk, žirgeli!“ 
šventės metu sugrįš 
senosios tradicijos

Šventės programa turi-
ninga. Planuojami renginiai 
– nuo žemės ūkio darbų su 
arkliais programos iki tradici-
nių kinkinių žygio su žemai-
tukais bei arklių kaustymo, 
LDK kavalerijos istorinių re-
konstrukcijų, džinsų plėšymo 
su žemaitukais rungčių, kloji-
mo teatro spektaklių, tautinio 
paveldo ir amatų mugės, tea-
tralizuotų, per pusšimtį daly-
vių iš viso rajono sutelkusių, 
kiemų, žirgų sporto konkūrų 
ir parodomųjų programų, 
koncertų. 

Pirmoji šventė agronomo 
profesoriaus Petro Vasinaus-
ko ir daktaro Antano Puodžiu-
ko pastangomis surengta dar 
1978 metais. Šiuo gražiu tra-

diciniu vasaros renginiu sie-
kiama populiarinti lietuviškų 
arklių veisles – žemaitukus ir 
Lietuvos sunkiuosius, žirginį 
sportą, kelti jo meistriškumą, 
išaiškinti stipriausius šalies 
raitelius bei pajėgiausius žir-
gus. Čia žirgai demonstruoja 
savo gebėjimus, o žmonės – 
meilę žirgams. 

Šiais metais į „Bėk bėk, 
žirgeli!“ šventės programą 
sugrįžta kermošius! „Ker-
mošiuje bus prekiaujama iš 
medinių vežimų, gros muzi-
kantai, veiks vaikų žaidimų 
kiemelis, lėlių teatras, šalia 
ganysis arkliai. Kaip tikrame 
turguje nuo skelbimų stati-
nės bus pristatomi amatai ir 
prekės. Pirmąjį birželio šeš-
tadienį susitiksime tikrame 
kermošiuje!“, – patikino A. 
Baranausko ir  A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 

muziejaus Etninės kultūros 
skyriaus vedėjas M. Karče-
marskas.

1978 m. Niūronyse buvo 
įkurtas Arklio muziejus. Mu-
ziejaus atidarymo proga iš 
aplinkinių kaimų ir kraštų su-
važiavo tūkstančiai žiūrovų ir 
dalyvių. Tuomet kaimuose dar 
būta arklių, vežimų, padargų 
ir, žinoma, žmonių, prisime-
nančių ir gyvenusių „arklio 
epochoje”. Šventė „Bėk bėk, 
žirgeli!” dar žinoma ir kitais 
pavadinimais – „Vasaros Sar-
tai” arba „Kumelės atlaidai”. 

Muziejuje atskleidžiamos 
didžiausios arklio 
paslaptys 

Arklio muziejuje kaupiami 
eksponatai, atspindintys arklio 
reikšmę lietuvių ūkio ir kul-
tūros istorijoje. Aštuoniuose 
muziejaus pastatuose saugomi 
arkliniai žemės dirbimo pa-
dargai, kalvio įrankiai, arklio 
gadynės transporto priemonės 
– iš visos Lietuvos surinkti 
vežimai: bričkelės, lineikos, 
važeliai, tautodailės dirbinių 
kolekcijos.

Arklio muziejaus suma-
nytojas profesorius Petras 
Vasinauskas keliaudamas po 
Lietuvą dienoraštyje rašė: 

„Arkliu važiuoti didžiausias 
malonumas. Lėtai slenka pro 
tave tėviškės peizažai, o tu 
sėdi sau be vargo bričkelėje 
ant risorų, klausaisi mono-
toniško, tokio mielo pasagų 
kaukšėjimo ir nepamatai, 
kaip pravažiuoji 30 ir 50 ki-
lometrų. Lėtai stebėdamas 
aplinkos daiktus, pastatus ir 

visa kita, geriau juos įsidėmi 
ir kartu pailsi, iš tikro pajunti 
tai, kas vadinama malonu-
mu.“

Muziejaus istorija kuriama 
ir šiandien, ją kuria kiekvie-
nas lankytojas, mes visi kar-
tu...

Užsak. nr.472
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juozas RATAUTAs,
anykštėnas

su ironija, o gal ir be jos 
vietos žiniasklaida pranešė 
apie savivaldybės administra-
cijos direktorės pavaduotojos 
Venetos Veršulytės mokymus. 
iki kadencijos pabaigos likus 
vos keliems mėnesiams, val-
džios atstovė išvyksta tobu-
linti ugdomojo vadovavimo 
meno. Prasminga ir nuoseklu, 
jei rajono vadovai pildytų 
žinių ir gebėjimų spragas 
seminaruose, mokymuose, 
dalytųsi gerąja patirtimi 
pirmaisiais darbo mėnesiais 
ar metais. Dabar, kai laikas 
krautis kuprines ir braižyti 
ateities kelionių maršrutus, 
neišmintinga leisti pinigus nei 
ugdomojo, nei dorovingojo 
vadovavimo tobulumui didin-
ti. Prasmingiau ruoštis atas-
kaitai už per ketverius metus 
nuveiktus darbus ir tam, kas 
pateisintų parodytą anykštėnų 
pasitikėjimą. nori – nenori, 
teks pažiūrėti žmonėms į akis! 
Reiks atsiskaityti patiems, 
įvardyti tuos, kurie dirbo pa-

siaukojamai, ir  anuos, kurie 
yra užėmę pareigas  pagal 
partines „putiovkes“,  ku-
riems padėta prasmukti į par-
eigas pasinaudojus  netobulu 
įstatymu ar  nedoro komisijos 
nario pagalba...

Betgi tęskime mokslo ir 
pažangos temą. nors rajono 
vadovai mano kitaip, visgi 
akivaizdu, jog į savivaldybę  
pažanga ateina daug vėliau 
nei į kitas įstaigas ar vers-
lo pasaulį. Administracija 
giriasi, jog diegia isO - 9001 
sistemą. Šią procesų standar-
tizavimo ir kontrolės formą 
sodra pradėjo naudoti prieš 
10 metų, kaip ir vadybos 
ypatumų kūrimui bei tobuli-
nimui skirtą leAn projektą. 
norisi paklausti, kaip savival-
dybė  įsitraukusi ir įtraukusi 
savo įstaigas į šį  japonijoje 
prieš pusę amžiaus sukurtą ir 
sėkmingai naudojamą bei di-
delę pažangą vadyboje, verslo 
valdyme padariusį atradimą. 
Teko išgirsti, jog raštai savi-
valdybėje iki šiol nėra visa 
apimtimi valdomi skaitmeni-
zuotoje dokumentų valdymo 
sistemoje. jie guldomi ant 
stalo ir dūla dažname val-
džios kabinete kaip prieš 50 
metų. jei  vadovai informacija 
naudojasi, dalijasi ne kom-
piuteriu, planšete ar telefonu, 
tokių asmenų moderniais ar 

pažangiais nepavadinsi... su-
prantama, kai vadovaujantys 
asmenys keičiasi kas 4 metus, 
o jiems pradėjus dirbti atsi-
randa nuodėmingas poreikis 
„susistatyti“ savo „ chebrą“, 
- tuomet norimos pažangos 
nepasieksi... Taigi, ar aukš-
tą savivertę turintys rajono 
vadovai pakankamai įsisavinę 
ugdomojo vadovavimo, ugnin-
gos lyderystės pagrindus, tei-
sės aktų pritaikymo praktiką 
anykštėnų gerovei didinti?

seimą pagaliau  pasiekė 
Viešojo sektoriaus reformos 
įstatymo projektas. Būtinybė 
reformuoti Valstybės tarnybą 
bei viešųjų paslaugų teikimo 
sampratą – seniai pribrendęs 
reikalas. nuolat didėjantis 
valdininkų skaičius ir vis 
gerėjančios jų darbo, buities 
sąlygos neužtikrina teikiamų 
paslaugų kokybės. Aiškiai ma-
tosi, jog čia nėra konkuren-
cijos, tad valdiškos įstaigos 
turi dirbti kaip šveicariškas 
laikrodis. jeigu kirpėja neko-
kybiškai padarė šukuoseną, 
kitą kartą eisi pas kitą; neisi 
ir į kliniką, kurios odontologė 
išrovė ne tą dantį arba, užuot 
pašalinusi du, ištraukė visus 
keturis... Versle vyksta nuola-
tinė natūrali konkurencija, ku-
rios trūksta viešajame sekto-
riuje. Žmonės dėl vienokių ar 
kitokių paslaugų turi kreiptis į 

vienintelę valdišką socialinių 
paslaugų, socialinio drau-
dimo, žemėtvarkos ar urba-
nistikos įstaigą. Pasirinkimo 
čia nėra! Blogai aptarnautas 
klientas Užimtumo tarnyboje 
neateis į sodrą ir atvirkš-
čiai. Vidinei valdiškų įstaigų 
konkurencijai koją kiša bjauri 
partinė protekcija, mažos ir 
nuolat slopinamos gyventojų 
iniciatyvos ir neaktyvi bei nu-
sivylusi pilietinė visuomenė. 
susiformuoja ydinga praktika, 
kai į valdiškas įstaigas imame 
žiūrėti ne kaip į paslaugų 
teikėjus, o kaip į dievus. kartu 
su reforma toks požiūris turi 
keistis. Valstybės tarnautojai, 
kaip ir kiti viešieji asmenys, 
turi būti orientuoti į rezulta-
tą, paslaugų kokybę. jeigu 
mokesčių mokėtojai finansavo  
Venetos Veršulytės mokslus 
seminare, tai tie mokslai 
turi kurti pridėtinę vertę. 
Vis dėlto atsainaus klientų 
aptarnavimo pavyzdžių mūsų 
įstaigose - nors vežimu vežk!  
kad paskatintume klientus 
aptarnaujančias įstaigas ko-
kybiškiau dirbti, kažkada esu 
siūlęs organizuoti konkursus, 
kurie padėtų išryškinti pir-
maujančius ir atsiliekančius. 
Tokia priemonė duotų impulsą 
stengtis bei pasitempti.

Valstybės tarnybos refor-
ma turi pakeisti valdžios 

atstovų, valdininkų santykius 
su gyventojais. Žmonės turi 
būti matomi. ne tik tie, kurie 
priskiriami elitui ir kurių yra 
tik dešimt procentų (lietuvoje 
10 proc. gyventojų naudojasi 
41 proc. bendruoju vidaus 
produktu), matomi turi būti 
visi žmonės. Pasveikinti, 
susitikti, paspausti ranką 
meras privalo buvusiam 
partizanui, nusipelniusiam 
mokytojui ar rajono garbės 
piliečiui, bet kodėl gi vis dėlto  
neparodyti dėmesio Onutei 
iš skiemonių, švenčiančiai 
jubiliejų, Marytei iš Mačio-
nių, auginančiai 5 vaikus, 
kuriai galbūt reikia pagalbos, 
palaikymo, gražaus žodžio, 
ar 100 – to metų sulaukusiam 
Anuprui iš surdegio... net jei 
jie nepriklauso jokiai partijai 
ar bičiulių ratui. Puokštės 
gražių gėlių verti ne tik rajo-
no tarybos nariai, švenčiantys 
gimimo dieną  O kad anykš-
tėnas gautų tai, ko nusipelno, 
turi klostytis gilieji santykiai 
tarp rinktos valdžios ir juos 
išrinkusiųjų. Tikėkimės, kad 
reforma panaikins valdininkų 
ribotumą, pandeminį tingu-
lį bei agresiją, nukreiptą į 
kitokią nuomonę reiškiančius 
asmenis. O tam tikslui aukštai 
valdžiai ne pro šalį  pasinerti 
į  įvadinius mokymus, aiški-
nančius, kaip ugdyti save.

Į valdiškas įstaigas žiūrime ne kaip į paslaugų teikėjus, o kaip į dievus

Ričardas BAnYs,
Panevėžio raj. Vadoklių parapijos 

klebonas, svėdasiškis

Mūsų gatvės ir jų pavadinimai: ideologija ir kasdienybė

Mūsų miestai ir miesteliai, 
net vienkiemiai turi savo ga-
tves ir jų pavadinimus. Tačiau 
paskutiniu metu gatvės, kaip ir 
tarybiniai paminklai, sulaukė 
visokių diskusijų, ginčų ir 
kuriozų. sakyčiau, kad gatvės, 
o ypač jų pavadinimai yra be-
sikaitaliojančių santvarkų au-
kos, nes  kiekviena santvarka 
bando kasdienybės gyvenimą 
nuspalvinti savomis spalvomis 
ir „perkrikštyti“ vieną ar kitą 
gatvės pavadinimą, jei jis „ne-
sutampa“ su esama ideologija 
ir jos simbolika. Tokios ide-
ologijų aukos yra tos gatvės, 
kurios pavadintos kokio nors 
politinio ar visuomenės veikė-
jo, vienos ar kitos ideologijos 
atstovų vardais. Taigi, kažkam 
jau užkliuvo P. Cvirkos gatvė 
kavarske bei kosmonautų 
gatvė Anykščiuose. O juk kaž-
kada ir kažkur buvo Pionierių 
ir komjaunimo gatvės bei 
j.stalino ir lenino aikštės. 

Pats asmeniškai Anykščių 
rajone kažkada pasigedau ra-
šytojo juozo Baltušio gatvės. 
Tikriausiai dabar šis mano 
pasigedimas nuskambėtų kaip 
baisi ideologinė šventvagystė. 
Bet vis tiek pasigendu... juk 
dar iki šiolei taip ir nesupra-
tau, kodėl rašytojas juozas 
Baltušis kai kuriems politi-
kams rodosi esąs baisesnis 
nusikaltėlis lietuvai nei kokie 
nors tipeliai iš garsiosios MG 
bylos, kurie paskui, nutaisę 
nekaltų aukų fizionomijas, vėl 
bandys laimę rinkimuose. Bet 
apie tai jau kitą kartą.

Taigi, mūsų gatvės. Turime 
liepų, Beržų, Tulpių, Ąžuolų 
gatves. jos ir jų pavadini-
mai tinka visiems laikams. 
Aš pats gyvenu nedidelėje 
Tulpių gatvelėje ir joje dabar 
tikrai žydi tulpės. jos žydėjo 
ir l.Brežnevo laikais. Žydėjo 
ir niekam nekliudė: nei šios 
gražios pavasario gėlės, nei 
gatvės pavadinimas.

kažkada mano mylimuose 
svėdasuose Vilniaus gatvė 
buvo viena iš judriausių, gausi 
gyventojų bei poilsiautojų, ka-
dangi gatvė juosia gražų, nors 
ir nediduką, Alaušo ežerą. 
Dabar ši gatvė ne tik kad nie-
ko bendra neturi su Vilniumi 
(nebent koks nors sostinėje gy-
venantis žmogutis čia apsilan-

ko), bet liko pustuštė, su viena 
ar kita dar gyva sodyba. O 
skanūs žemių prie ežero „kąs-
neliai“ dabar tapo savotiško-
mis tvirtovėmis prie ežero: nei 
užeisi, nei apeisi. juk privati 
nuosavybė dabar šventesnė 
negu kokia nors tikėjimo do-
gma. Gatvės pavadinimas irgi 
morališkai paseno. kokia dar 
„Vilniaus“?! Geriau jau Tylos 
gatvė, nes kai tenka važiuoti 
į savus namus, tai vieną kitą 
mašiną ar žmogų pamatau 
rytais ir pavakaryje. O beveik 
visą dieną - tyla ir ramybė. O 
kažkada šioje gatvėje gyveno 
kelios rusų sentikių šeimos. 
jos buvo labai draugiškos, 
mielos. Dabar liko tik mieli 
prisiminimai ir nedrąsios 
prognozės apie tai, kas gi čia 
- šioje gatvėje - dėsis po 20 ar 
daugiau metų. 

Žinote, nekeisčiau Anykš-
čiuose kosmonautų gatvės 
pavadinimo. O ką gali žinoti, 
gal iš šios gatvės tikrai atsiras 
astronautų (dabar taip vadi-
nami tie, kurie pasiekia kos-
mosą). Beliktų tik „kosmonau-
tus“ pakeisti „astronautais“. 
juk negi tarp šioje gatvėje 
gyvenančių žmonių niekam 
niekada nekilo svajonių pakilti 
arčiau žvaigždžių ir pamaty-
ti, kokie gražūs Anykščiai iš 
kosmoso, ne tik nuo Anykščių 

bažnyčios bokšto. Būtų tikrai 
nuostabu. Taip ir svajoju, kad 
ateis tokia diena, kai Astro-
nautų gatvėje Anykščiuose 
pasidarysiu „asmenukę“ su 
kraštiečiu astronautu. ech, 
kad taip būtų!.. 

Pamenu, kaip Vikonių 
kaimą, kuriame kažkada buvo 
plytų gamykla, vietinė liaudis 
vadino „lapynu“. Dar būda-
mas mažas bandžiau išsiaiš-
kinti, kodėl toks pavadinimas, 
jei neteko ten matyti nė vienos 
lapės. suaugusieji man tuomet 
atsakydavo, kad kalba „eina“ 
apie „kitokias lapes“ ... iš 
suaugusių pasaulio. Dabar 
galvoju, kad toks pavadinimas 
tikrai buvo įžeidus to kaimo 
atžvilgiu. juk jame pažinau 
tiek nuostabių, dvasingų ir 
šviesių žmonių. Gerai, kad 
„lapynas“ jau liko toli  istori-
joje. Tik gaila, kad čia niekas 
jau nebegamina plytų. O juk 
kažkada čia buvo tikra plytų 
karalystė...

Taigi, gatvės, gatvelės ir jų 
vardai, pavadinimai...kiek dar 
jų liks nepakeistų, nenuspal-
vintų ideologijos spalvomis? 
Manau, kad dar kai kam gali 
užkliūti Putinų gatvė arba 
Darbininkų. Manau, kad 
kažkas norės Gėjų gatvės arba 
net kebabų (jei toje gatvė-
je gyvens gėjai ir bus daug 

„kebabinių“). Dar visko bus 
daug ...

Bet argi svarbu gatvės pava-
dinimas? Gal kai kam svarbu. 
Tik ne visada gatvių pavadini-
mai sutampa su tose gatvėse 
gyvenančių žmonių gyvenimu 
ir jo būdu. Teko kažkada 
girdėti iš vietos kauniečių, kad 
nemuno gatvėje tarpukario 
laikais kaune buvo pats gau-
siausias viešnamių skaičius. 
Štai tau ir nemuno gatvė ! O 
juk galėjo tą gatvę pavadinti  
Plaštakių prospektu. nepava-
dino...Matyt, dėl konspiraci-
jos. Dabar toje gatvėje gyvena 
jau naujos kartos garbingo 
ir jauno amžiaus žmonių. 
Tikiuosi, kad praeities istorija 
nepalies savo pilku šešėliu nė 
vieno ten gyvenančio, o graži 
pavasario saulė šildys visą 
kauną ir nemuno gatvę bei 
joje gyvenančius paprastus 
žmones, mokančius gyventi, 
svajoti ir nepasiduoti. 

na, o mums - Anykščių kraš-
to žmonėms - belieka pasirū-
pinti, kad, kur mes begyventu-
me, kokio pavadinimo gatvėje, 
visada išliktume žmonėmis,  
ieškančiais šviesos, nes tamso-
je gyventi yra baugu. Tai gal 
kokiai gatvei - gal pačiai nau-
jausiai ir dar bevardei - tiktų 
sielų gatvės pavadinimas? juk 
nėra besielių žmonių. nėra! 
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Ukrainos kaimynė Moldova baiminasi, 
kad Rusija puls ir ją eldoradas BUTRiMAs

specialiai iš karo Ukrainoje, Odesa-jasai-kišiniovas

Nuogąstavimai, kad gegužės devintą dieną Maskva pra-
dės maštabišką Odesos puolimą, nepasitvirtino, tačiau to 
čia  visgi labai bijoma. 

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

Bijoma todėl, kad miestą 
gana lengva apsupti, o jo gy-
ventojams nebūtų galimybės 
iš Odesos pasprukti. Iš vienos 
pusės miestą skalauja jūra, o 
sausumoje pavojus kyla tiek iš 
dešinės, tiek iš kairės pusės.

Dešinėje miesto pusėje - už 
šimto kilometrų, ties Mikolaje-
vo miestu, yra priartėjusi fronto 
linija. Kairėje pusėje, irgi už 
šimto kilometrų, yra Moldovos 
teritorijoje susikūrusi taip vadi-
namoji Padniestrės Moldovos 
respublika (PMR).

Ši neturi sienos su Rusi-
ja, tačiau pasiskelbė įeinanti į 
Rusijos sudėtį. Jei PMR armi-
ja, kuriai vadovauja Maskvos 
kariškiai, nuspręstų įsijungti į 
karą, Odesa taptų visiškai ap-
supta ir patektų į mūšių katilą.

Nusprendžiau nuvykti pasi-
žvalgyti po PMR, nors nebuvau 
įsitikinęs, ar ten būsiu įleistas. 
Juolab kad pastarąsias kelias 
savaites PMR vyko keistos pro-
vokacijos, dėl kurių Maskva 
įtarinėjo Moldovą, o ši Mas-
kvą.

Vykdamas iki Moldovos sie-
nos įsitikinau, kokia trapi yra 
Odesos situacija. Paaiškėjo, 
jog, norint patekti į Moldovą, 
reikia kirsti Dniestro upę, o til-
tas yra tik vienas. Susprogdinus 
tiltą prie Palancų pasienio perė-
jimo punkto, odesiečiai į Mol-
dovą galėtų persikelti nebent 

valtimis, nes upė yra srauni ir 
net kelių šimtų metrų pločio.

Kitas tiltas yra už šimto ki-
lometrų, tačiau juo į Moldovą 
patekti galima tik iš pradžių 
pervažiavus Maskvai pavaldžią 
PMR teritoriją.

Į Moldovos sostinę tą dieną 
nuvykom tik vėlai vakare, mat 
mane vežęs vyriškis mašinoje 
turėjo svarbesnę keleivę - pabė-
gėlę iš Odesos. Ją reikėjo sku-
biai nugabenti į Rumunijoje, 
Jasų mieste, esantį aerouostą, 
kad keleivė galėtų išskristi į Vo-
kietiją pas susirgusią dukrelę.

Minėta odesiškė savo mamą 
bei tris vaikus prieš du mėne-
sius išgabeno į Vokietiją, tačiau 
pati grįžo vadovauti humanita-
rinės pagalbos centrui.

Dėl pigesnių bilietų odesie-
čiai keliauti labiau mėgsta ne iš 
Moldovos sostinės Kišiniovo, 
bet iš už 150 kilometrų tolėliau 
esančio Jasų miesto Rumunijo-
je. Kirtus Moldovos ir Rumuni-
jos sieną, laukė didelė nuosta-
ba, mat stendai pakelėse skelbė, 
kad... iš Moldovos atvykome į 
Moldovą.

Paaiškėjo, jog tiek šis Rumu-
nijos regionas, tiek dabartinės 
Moldovos respublikos teritorija 
prieš šešis šimtus metų buvo 
viena Moldovos karalystė. Ši 
karalystė prie Juodosios jūros 
ribojosi su Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės žemėmis.

Moldovos karalystės sostine 
buvo Jasų miestas, kuris dabar 
yra vadinamas  kultūrine Ru-
munijos sostine. Jasai turi sąsa-
jų ir su Lietuva - 1646 metais 
čionykštėje cerkvėje susituokė 
Lietuvos didysis etmonas Jo-
nušas Radvila ir Moldovijos 
kunigaikštytė Marija Lupu, su 
kuria jaunikis apsigyveno Kė-
dainiuose.

Rumunija XlX a. susikūrė, 
Moldovos karalystei susijungus 
su Valakija ir Transilvanija.

1812 metais rytinę Moldovos 
karalystės dalį užėmusi Rusija 
tą teritoriją pavadino Besarabi-
ja ir jos sostine paskelbė Kiši-
niovo miestą, nepaisydami to, 
kad istorinė Moldovos sostinė 
buvo Jasų miestas.

1920m. Kišiniovas vėl tapo 
Rumunijos dalimi, tačiau 
1940m. Maskva dar kartą at-
plėšė Rytinę Moldovą, kurią 
pavadino Moldovos Respubli-
ka, o žmonėms nurodė rašyti 
kirilica.

„Moldavų kalba yra visiškas 
Maskvos išmislas - įvedę ru-
siškus rašmenis, norėjo dirbti-
nai atskirti nuo rumunų kalbos 
ir Rumunijos“, - paaiškino 54 
metų Sergiu Durleshteanas. Šis 
Kišiniovo verslininkas gerai iš-
mano Rumunijos istoriją, nes ją 
studijavo.

S.Durleshteanas papasakojo, 
jog nuo Rumunijos 1940m. at-
plėšusi dalį Moldovos Maskva 
ištrėmė į Sibiro gulagus per 100 
tūkst. piliečių. Ištrėmusi inteli-
gentiją, į visus vadovaujamus 
postus ministerijose bei įmonė-
se Maskva siuntė funkcionie-
rius iš Rusijos.

Rusifikacija čia buvo žymiai 
agresyvesnė nei Lietuvoje, to-
dėl miestuose ėmė dominuoti 
rusų kalba. Bijodami represijų, 
S.Durleshteano tėvai savo vai-
kus irgi leido į rusišką mokyklą, 
tačiau 1991m. šaliai atgavus 
nepriklausomybę verslininkas 
ne tik ėmė mokytis protėvių 
kalbos, bet  susigrąžino Rumu-
nijos pilietybę.

Kadangi Moldovoje yra lei-
džiama dviguba pilietybė, dau-
gybė gyventojų be Moldovos 
paso turi ir rumunišką, nes ši 
šalis yra ES narė, tad su tokiu 
pasu lengviau keliauti po pa-
saulį. 

„Rumunišką pasą daug kas 
išsiėmė dėl baimės, kad Moldo-
vą vėl gali okupuoti Rusija, mat 
su tokiu pasu tada būtų galima 
pabėgti į Vakarus“, - paaiškino 
S.Durleshteanas. Verslininkas 
prisipažino, jog Maskvai vasa-
rio 24 dieną užpuolus Ukrainą 
jis svarbiausius daiktus  susidė-
jo į lagaminą ir jame juos laiko 

Žmonės čia mėgsta dėveti nacionalinius drabužius.

tam, kad Maskvai įsiveržus ga-
lėtų tą pačią dieną bėgti į Ru-
muniją.

S.Durleshteano nuomone, to-
kiam pabėgimui yra pasiruošę 
nemažai Kišiniovo gyvento-
jų. Baimę esą labiausiai kelia 
tai, jog Moldovos teritorijoje 
yra įsikūrusi Maskvai paval-
di PMR, kurioje dabar vyksta 
keistos provokacijos.

Kišiniove užkalbinta pensi-
ninkė, buvusi universiteto dės-
tytoja, matematikė Liuda Cibuk 
patvirtino, kad vietos žmonės 
planuoja Maskvai įsiveržus 
bėgti į Rumuniją, o iš ten į kitas 
šalis. Du moters sūnūs visiems 
šeimos nariams išėmė Rumuni-
jos pasus, taip apsidrausdami 
nuo galimos okupantų saviva-
lės.

Neoficialiais duomenimis, 
rumuniškus pasus jau yra iš-
siėmę pusė milijono iš šalyje 
gyvenančių 2,6 mln Moldovos 
gyventojų, o  pareiškimus pasui 
gauti šiuo metu dar yra padavę 
keturiasdešimt tūkstančių as-
menų. Rumunija pasus išduoda 
tiems asmenims, kurie turi įro-
dymų, jog jų tėvai ar seneliai 
gyveno į Rumunijos teritoriją 
įėjusioje Moldovoje.

Atvykus į Kišiniovą, apima 
keistas įspūdis. Pagal oficialią 
statistiką, Moldova yra pati ne-
turtingiausia Europos šalis, ku-
rios trečdalis gyventojų darbo 
ieškoti yra išvykę į užsienį. 

Vaikščiojant po sostinės 
centrą vargingumas visiškai 
nesijaučia - aplink zuja vien 
naujos ar apynaujės mašinos, 
keliai ir šaligatviai tvarkingi, 
namai išpuoselėti. Pabendravus 
su gyventojais visgi paaiškėjo, 
jog sostinės centro vaizdas yra 
apgaulingas, o provincijoje su 
darbu labai striuka.

Istorijos muziejaus apsaugi-
ninkas, vardu Dorinas, papa-
sakojo, jog jo gimtame kaime, 
esančiame už penkiasdešimties 
kilometrų nuo sostinės, net še-
šiasdešimt du procentai žmonių 
yra išvykę dirbti į užsienį. Dori-

nas sakėsi tiksliai žinantis tuos 
skaičius, nes eina kaimo seniū-
no pavaduotojo pareigas.

Kišiniovas nustebino ir tuo, 
jog jo gyventojai noriai ben-
drauja, tačiau atsisako fotogra-
fuotis ir pasakyti savo pavar-
des. Atsisakymą teisina aptakiai 
- jog čia gyvena nemažai rusų ir 
ukrainiečių, todėl savo nuomo-
nę geriau nutylėti.

Kalbinant apie politiką atvi-
rauti irgi nenori bei tvirtina, jog 
pas juos valdžios keičiasi labai 
dažnai, todėl pažiūrų geriau ne-
viešinti.

Apie nenorą atvirauti užsimi-
nė net verslininko S. Durlesh-
teano dukra. Vyno eksporto fir-
mai vadovaujanti mergina kartu 
su tėvu buvo įkūrusi pagalbos 
Ukrainos pabėgėliams centrą, 
bet tuo girtis sakė nenorinti.

Šeima pabėgėlius apgyven-
dino ne tik savo name, bet ir 
dviejose turimose sporto salėse. 
Nors verslininkai apnakvydino 
bei pamaitino net dešimtadalį 
iš 400  tūkstančių į Moldovą 
atvykusių ukrainiečių, to nere-
klamuoja.

Mat dalis merginos užsienio 
partnerių bei bičiulių tokią jos 
veiklą gyrė ir net  rėmė, tačiau 
buvo ir tokių, kurie nustojo 
bendrauti. Durleshteanų šeimai 
tuo teko užsiimti visiškai nepla-
nuotai, kai tėvas nusprendė pa-
gelbėti keliems skvošo sporto 
bičiuliams iš Ukrainos.

S.Durleshteanas yra laikomas 
skvošo pradininku Moldovoje, 
tą sporto šaką prieš dvidešimt 
metų išpopuliarinęs ir Ukraino-
je bei Baltarusijoje. Prasidėjus 
karui vyriškis pasisiūlė padėti 
keliems seniems skvošo bičiu-
liams, o su šiais paramos kartu 
prašytis ėmė tūkstančiai kitų.

„Negaila nei įdėto laiko, nei 
išeikvotų lėšų - gaila vien ken-
čiančių pabėgėlių, ypač kai 
mačiau, kaip, išgirdę greitosios 
pagalbos mašinos sireną, ukrai-
niečiai puldavo slėptis po lovo-
mis ir stalais“, - tvirtino Julia 
Durleshtean.

Paminklas pagerbti į Sibiro gulagus ištremtiems 100 tūkst Mol-
dovos gyventojų.
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(Atkelta iš 1 psl.)

ŽENKLAI IR ŽMONėS

1579 – aisiais Sirvydų kaime, 
kurio pavadinimas akivaizdžiai 
kilęs iš Sirvydų pavardės, neto-
li Dabužių, gimęs lietuvių lite-
ratūros šedevrų - „Trijų kalbų 
žodyno“, „Punktų sakymų“ - 
autorius K. Sirvydas 1988 - ųjų 
rudenį į gimtinę sugrįžo įspū-
dingu paminklu (Aut. Jonas 
Žukas (1940 – 2019). Jo pa-
statymą inicijavo kultūrologas, 
buvęs Dabužių aštuonmetės 
mokyklos direktorius, vėliau 
Kultūros ministro pavaduoto-
jas, o dabar Lietuvos naciona-
linio dailės muziejaus direk-
toriaus pavaduotojas Vytautas 
Balčiūnas. 

Ryšį su Sirvydų kaimu pagrin-
dė akademikas Zigmas Zinke-
vičius, kuris nustatė iš Sirvydo 
rašto tarmybių, kad būtent iš 
Sirvydų kaimo yra kilęs K. Sir-
vydas. O poetas Justinas Mar-
cinkevičius poemoje „Pažinimo 
medis“ fiksavo K. Sirvydo kilmę 
iš kaimo šalia Dabužių. 

Kultūrologas V. Balčiūnas 
pasistengė iš istorijos gelmių 
ištraukti K. Sirvydą, anykštė-
nams parodyti jo reikšmę Lie-
tuvos istorijoje ir deramai įam-
žinti jo atminimą gimtinėje, nes 
jokių raštijos pradininką me-
nančių ženklų čia nebuvo. 

Paminklo atidengime kalbas 
rėžė ne tik iš Vilniaus atvykę 
rašytojai, mokslininkai, bet ir 
paminklo sukūrimu bei pasta-
tymu pasirūpinę anykštėnai. 
„Daug brangių vaizdingoje 
mūsų Anykščių žemėje vietų, 
kurios saugo mūsų rašytojų 
vaikystės dienų atsiminimus... 
Toliausiai siekia Sirvydų kai-
mo atmintis. Į nebūtį laiko upė 
nusinešė 400 metų, o kaimas te-
besaugo vieno didžiausių mūsų 
rašytojų K. Sirvydo atminimą. 
400 metų, kai keturiolikmetį 
K. Sirvydą išlydėjo gimtinės 
žmonės. Šiandien čia, šią va-
landą, jis grįžta į gimtąjį kaimą 
tvirčiausio medžio – ąžuolo ir 
švelniai puošnaus metalo – va-
rio paminklo pavidalu. Grįžta į 
gimtinę Sirvydo žodis ir ašara, 

Atkurtas 1988 – aisiais K. Sirvydo gimtinėje pastatytas, vėliau 
suniokotas paminklas (Aut. Jonas Žukas, 2009 m.) dabar stovi 
Dabužių bažnyčios šventoriuje. 

metei mokyklai pirmajai šalyje 
buvo suteiktas K. Sirvydo var-
das, kurį mokykla prarado, nes 
2001 – aisiais buvo pertvarkyta 
į Anykščių A. Baranausko vidu-
rinės mokyklos pradinio ugdymo 
skyrių, kuris 2010 m. buvo užda-
rytas nelikus mokinių. 

Atgimimo metais paminklas 
K. Sirvydui buvo suniokotas, nu-
plėštas ir pavogtas varis. Tokio 
pat likimo sulaukė ir ant paprasto 
laukų akmens pritvirtintos meta-
linės raidės. 1988 – ųjų metų pa-
minklą 2009 aisiais jau Dabužių 
bažnyčios šventoriuje atkūrė tas 
pats menininkas Jonas Žukas.

Dar vienas K. Sirvydo at-
minimo sergėtojas, jo įamži-
nimo ir išsaugojimo Dabužių 
krašte entuziastas buvo švie-
sios atminties pedagogas, li-
teratas Antanas Šleikus (1933 
– 2018). Gyveno Kavarske, o 
savo mažoje trobelėje Sirvydų 
kaime įrengė K. Sirvydo mu-
ziejėlį, tačiau reikiamo dėme-
sio ir paramos iš valdžios ne-
sulaukė. Savaime suprantama, 
autentiškų K. Sirvydo amžiaus 
eksponatų jame nebuvo, tačiau 
jis buvo surinkęs labai daug 
spausdintos medžiagos apie 
garsųjį savo kraštietį, surinkęs 
ir užrašęs savo kaimo istoriją. 

A. Šleikų žeidė vandalų iš-
puoliai prieš paminklą dėl 
keliolikos ar keliasdešimt litų 
kainavusio pavogto vario. 
Beje, 2013 – aisiais pedagogas 
piktinosi ir dėl jau nuo papras-
to laukų riedulio nuplėštų me-
talinių raidžių. „Padėtis žiauri. 
Šalia paminklo šabakštynas, 
nepjauta žolė“, - apie K. Sirvy-
do gimtinės paženklinimą tada 
man kalbėjo A. Šleikus, pik-
tindamasis, kad į jo prašymus 
sutvarkyti šią vietą valdžia ne-

reaguoja.
Kavarske gyvenantis jo sūnus 

Kęstutis Šleikus buvo tos pačios 
nuomonės, kaip ir jo tėtis. „Vie-
nas iškiliausių ne tik Anykščių 
krašte, bet ir visoje šalyje, Lie-
tuvos raštijos pradininkas Kons-
tantinas Sirvydas nepelnytai 
primirštas, - sakė K. Šleikus, pa-
stebėdamas, kad po tėčio mirties 
jo sukauptą medžiagą priglaudė 
viena žurnalistė. – Užsukantys 
į K. Sirvydo gimtinę  priversti 
klaidžioti. Net rodyklių į jo gim-
tinę iki šiol nėra“. 

K. Šleikus prisiminė ir prieš 
keletą metų į Sirvydų kaimą 
atklydusį Lenkijos pilietį, kuris 
čia ieškojo savo genealoginio 
medžio šaknų.   

Vilniaus universiteto rekto-
riaus tarėjas, universiteto teo-
logijos dėstytojas ir Šv. Jonų 
bažnyčios pamokslininkas, 
pamokslus sakęs daugiausia 
lietuvių kalba, jėzuitas kunigas 
K. Sirvydas mirė 1631 metais 
rugpjūčio 23 dieną Vilniuje, pa-
laidotas Šv. Jonų bažnyčios rū-
syje. Jam pastatytas paminklas 
Vilniaus universitete (Autorius 
– skulptorius Juozas Kėdainis, 
1979 m.), biustas Anykščių Šv. 
Mato bažnyčioje, (Autorius – 

skulptorius Juozas Meškelevi-
čius, 1982 m.). K. Sirvydo var-
du pavadintos gatvės Vilniuje, 
Anykščiuose, Telšiuose ir Da-
bužiuose.

Prieš kelias savaites lankiau-
si K. Sirvydo gimtinėje. Kelio 
Anykščiai – Ukmergė Dabužių 
kryžkelėje jokio ženklo, kad ke-
lias link Dabužių - tai kelias ir 
į K. Sirvydo gimtuosius Sirvy-
dus. Pačiuose Dabužiuose – vėl-
gi jokio ženklelio į šio žymaus 
žmogaus gimtinę. Ne kartą į 
Sirvydus važiavęs, šį kartą pa-
taikiau ne į tą keliuką pasukti... 
O tų keliukų, išvažiuojant iš Da-
bužių, Kavarsko kryptimi - ne 
vienas. Nustebino, kad estetinis 
vaizdas sodybvietėje nekoks – 
man priminė pirmaisiais Nepri-
klausomybės metais apleistus 
anykštėnų revoliucionierių gim-
tinių ženklus...

 Baigti noriu kultūrologo V. Bal-
čiūno pastebėjimu, kad K. Sirvy-
do (ir Sirvydų) kultūrinė atmintis, 
jos aktualinimas tebėra dabarties 
problema. Pasak jo, labai gaila, 
kad Anykščių biblioteka nebuvo 
pavadinta K.Sirvydo vardu, kad 
jis Anykščių krašte nėra suvok-
tas kaip kertinis akmuo kultūros 
miesto pamatuose. 

Paminklo (Autorius Jonas Žukas) Konstantinui Sirvydui atidengimas 1988 metų rudenį gimtinėje.

Konstantino Sirvydo atminties sergėtojas, pedagogas ir literatas 
Antanas Šleikus 2013 metų pabaigoje.

Į Konstantino Sirvydo gimtinę – kelias klaidus 

meilė ir viltys. Grįžta dabar ir 
visiems laikams“, – prie pamin-
klo, kurio idėją, kad medžio ko-
lona iš viršaus išgaubtu metalu 
rieda Sirvydo ašara, meistriškai 
įgyvendino metalo skulptorius 
Jonas Žukas, 1988 – ųjų rug-
sėjį kalbėjo tuometė Anykščių 
kultūros skyriaus vedėja Rima 
Lesnikauskienė.

Po paminklo atidengimo 
Anykščių kultūros namuose 
vyko literatūrinis vakaras, ku-
riame, kaip apie renginį rašė 
„Anykštos“ pirmtakas, rajo-
no laikraštis „Kolektyvinis 
darbas“ korespondentė Roma 
Bražėnienė (R. Bražėnienė 
„Grįžo K. Sirvydo žodis“, 
„Kolektyvinis darbas“ 1988 
m. rugsėjo 29 d.), vakaro ve-
dėjas mokytojas V. Balčiūnas 
žvilgsnį kreipė į XVII amžių, 
į žmogų, kuris, pasak tautos 
dainiaus Justino Marcinkevi-
čiaus, „žodžio stogą kėlė, ku-
rio knygos mūsų lopšį supo“, 
ir kad reikia laiko suprasti jo 
raštų reikšmes. „Daug van-
denų negali užugesti meilės 
muno“ nėra vien citata, tai gy-
vas priesakas mūsų desperatiš-
kai ir besiblaškančiai sielai“, 
– tuomet sakė V. Balčiūnas. O 
Vilniaus universiteto Lietuvių 
kalbos ir literatūros katedros 
dėstytojas, būsimasis Lietu-
vos kultūros ministras Darius 
Kuolys tarsi atsakė į klausimą, 
ką XX amžiuje pavargusiam 
žmogui galėtų reikšti „Punk-
tai sakymų“, kurie dar tik 
beldžiasi į lietuvių sąmonę su 
valstybine idėja, su dievo tiesa, 
su vienybės, asmeninės laisvės 
idėja. „K. Sirvydas suvokė, kad 
tautos dvasia gali reikštis tik 
gimtaja kalba. Tautos gyvastis 
paremta darbu. Savo, kalbinin-
ko ir filosofo, darbu stiprino 
valstybingumą. Jis buvo Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštys-
tės patriotas,Vakarų Europos 
žmogus. Gvildeno problemas, 
kurios buvo opios visam pa-
sauliui. K. Sirvydas puoselėjo 
lietuviškos demokratijos sam-
pratą”. - pabrėžė D. Kuolys.

 Dar po metų Dabužių devyn-
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta (kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Planeta Žemė 2.
12:55 Amerika iš paukščio 
skrydžio.  
13:50 Mis Marpl. Atomazga  
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 Kaunas – Europos kultū-
ros sostinė 2022.  
21:50 Jaunieji slaugytojai  
N-14.  
22:30 Seserų Fontanų siuvykla  
N-7.  
00:20 Sengirė  (kart.).
01:25 Vasaros laikas  N-7 
(kart.).

06:25 Neramūs ir triukšmingi.

06:55 Bunikula.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Padūkėlių lenktynės.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Vasaros stovyklos sala.
09:30 Šerlokas Gnomsas.
11:10 Polis.
13:00 Mano mama ir mūsų kūdi-
kiai  N-7.  
14:55 Keistuolis Deivas  N-7.  
16:45 Ponas Bynas  N-7.  
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Medalionas  N-7.  
21:20 Mirties troškimas N-14.  
23:35 Gyventojas  N-14.  
01:25 Kartu ne savo noru (k) N-7. 

06:00 Keista šeimynėlė (kart.).
06:30 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kung fu panda (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 Didysis Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis  N-7
13:05 Meilė keliauja laiku. 
Safyrė  N-7
15:20 Laukiniai šernai  N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį.
18:30TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Lietuvos talentai  N-7
22:30 Olimpo apgultis  N-14
00:55 Karibų piratai. Salazaro 
kerštas  N-7 (kart.)

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas. Pakruojis 
(k). 
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Savickas classic 2021.
10:00 Pričiupom! 
10:30 Laukinė Šri Lanka.
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:50 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:50 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
19:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
20:30 Supermenas ir Luiza  
N-7. 
22:30 Sūnus paklydėlis  N-14. 
23:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N-14. 
00:50 24 valandos gyventi (k) 
N-14. 

06:25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė. 
07:00 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Šventės su Ana.
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7. 
18:45 Laukinis miestas  N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N-14. 
23:10 Aš esu Leonardo  N-14.  

01:00 Vanilinis dangus (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo!   (kart.).
07:30 Krikščionio žodis.  
08:00 Kelias.  
08:30 Menora.  
09:00 Širdyje lietuvis.  
10:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
10:30 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys.  
14:15 Kapitonas Šarkis.
15:30 Drakonų princas.
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Kultūros diena (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 3 minutės iki koncerto. 
21:03 Gustavas Mahleris. 
Simfonija Nr. 2 „Prisikėlimas“.  
22:40 Koncertas „Kristian 
Benedikt Grand Gala“.   (kart.).
00:55 Panorama (kart.).
01:17 Sportas. Orai (kart.).
01:25 Seserų Fontanų siuvykla 
N-7 (kart.).

06:05 Sandėlių karai (kart.) N-7
06:30 Pragaro kelias (kart.) 
N-7
07:30 Visureigiais per Aliaską  

N-7
08:30 Kalnų vyrai  N-7
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7
10:30 E– gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7
12:00 Europos orientavimosi 
kalnų dviračiais čempionatas.
14:00 Bomba  N-7
14:55 Pragaro kelias  N-7
16:00 Sandėlių karai  N-7
17:30 A lygos rungtynės 
Vilniaus „Žalgiris“ – „Kauno 
Žalgiris“.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms  
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Supernova  N-14
23:50 Aferistės  N-14 (kart.).

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Miško balsas.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Bušido ringas  N-7.
11.30 Švyturių žmonės.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Reali mistika  N-7.

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:30 Orijaus kelionių archyvai.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:25 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Egzotiniai keliai.
15:30 Egzotiniai keliai.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Dar stipresnis. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Dar stipresnis. N-14
23:20 Orijaus kelionių archyvai.
23:50 Orijaus kelionių archyvai.
00:25 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas   N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
12:30 Tai kur toliau? (kart.).
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas N-7. 
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem  N-14.  
00:10 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
06:30 KK2 penktadienis (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
09:50 Ūkininkas ieško žmonos .
11:10 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  

20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pagirios Las Vegase  
N-14.  
00:30 Paskutinis laivas   N-7.  
01:30 Mirties troškimas (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
08:00 Svajonių sodai  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Meilės gijos N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt  N-7.
20:30 Tautos tarnas N-7.
21:00 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  .
22:20 TV3 sportas. Orai.
22:30 Devintojo legiono erelis  
N-14.
00:55 Rezidentas N-14.
01:55 Elementaru  N-7.

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis  (k) N-7.  

10:30 Laukinė Šri Lanka (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia  
14:50 Teisingumo agentai   N-7.  
16:00 Kalnietis N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.  
21:00 Slaptas keleivis  N-14. 
23:00 Juodasis sąrašas (k) N-7.  
00:00 Sūnus paklydėlis (k)  
N-14.  
01:00 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  (k)  N-14.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos. 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Nina  N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka  (k)  
N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Mirtis kalnuose  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Aleksas Hugo. Ta, kuri 
atleidžia  N-14. 
23:00 Stebuklas  N-7.  
00:00 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  
01:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystės Šiaurės 
Baskų krašte (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Į žvaigždes.
08:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
08:50 Mokslo sriuba (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Kultūros diena (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Drakonų princas  (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos. .
21:33 Muzikinė dokumentika. 
Depeche Mode. 
22:55 Vieno žvilgsnio istorija.
00:30 DW naujienos rusų kalba.
00:45 Dabar pasaulyje.  
01:10 Dainuoju Lietuvą (kart.).

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Mikė (kart.) N-7.
07:20 Gero vakaro šou  
(kart.) N-7.

08:20 Autopilotas  (kart.).
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Gelbėtojai N-7.
13:50 Kobra 11 N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Palikti su milijonu do-
lerių  N-7.
21:00 Veidai minioje N-14.
23:10 Pjūklas 5  S.
00:55 Įrodytas nekaltumas  
N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys.  
07.00 Švarūs miestai.  
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.

21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 24/7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Automobilis už 0 eurų.
10:30 Jūs rimtai?
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Jūs rimtai?
14:00 Šiandien kimba.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. 
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Gyvenimas inkile.
19:30 Automobilis už 0 eurų.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte. 
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

pirmadienis 2022 05 23
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 4   
N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Mano geriausias draugas 
(kart.).
12:30 Pasaulio puodai.  
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
17:15 Ponių rojus N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Tai kur toliau?  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem   N-14.  
00:10 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
06:30 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:10 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.

16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Robotai   N-14.  
01:15 Invazija (k) N-14.

06:00 Transformeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
08:00 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė N-7.
13:00 Meilės gijos N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas. 
19:30 Gero vakaro šou  N-7
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Paskutinės trys paros  
N-14.
00:20 Rezidentas N-14.
01:25 Elementaru   N-14.

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  

10:35 Čikagos policija (k) N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai N-7.  
16:00 Kalnietis N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas   N-7.  
18:30 LKL čempionatas. Finalo 
rungtynės.  
21:00 Sergėtojas N-14.  
22:50 Raudonas dangus (k) 
N-14.  
01:00 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k) N-7. 
10:05 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:15 Nina  N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka (k) N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Komisarė Helena Dorn  
N-14. 
22:55 Stebuklas  N-7. 
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
00:55 Komisarė Helena Dorn 
(k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Į žvaigždes.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Euromaxx (kart.).
14:15 Į sveikatą! (kart.).
14:45 Trys draugai  N-7. (kart.).
15:40 Vienas eilėraštis. 
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias draugas.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Smalsumo genas  (kart.).
19:30 Architektūros ikonos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lauryna Bendžiūnaitė: 
krištolinis balsas.  
23:30 Gamtininko užrašai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
01:25 Auksinis protas (kart.).

05:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:10 Mikė (kart.) N-7.
06:30 Gero vakaro šou   N-7.
08:20 Prakeikti IV  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:20 Moderni šeima  (kart.) 

N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų  (kart.) 
N-7.
12:25 Tautos tarnas (kart.) N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Palikti su milijonu dolerių 
N-7.
21:00 Derybininkas . N-14.
23:15 Jeloustounas N-7.
00:00 Skubi pagalba N-14.
01:00 X failai N-14.

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 

23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
10:30 Kapralas eina Tenerife.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu su R. 
Lukaityte-Vnarauskiene.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Kasdienybės herojai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 4  
N-7. 
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Gyventi kaime gera.  
12:30 1000 pasaulio stebuklų.  
13:30 Veranda (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas   N-7.  
17:15 Premjera. 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 Lietuvos sienos.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem  N-14.  
00:10 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
06:30 Nuo... Iki... (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Invazija   N-14.  
00:25 Paskutinis laivas   N-7.  
01:25 Pagirios Las Vegase (k)  
N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė N-7.
13:00 Meilės gijos N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Tautos tarnas   N-7 
21:00 Prakeikti IV  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas. Orai.
22:30 Karo dievas  N-14.
01:05 Rezidentas  N-14.

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  

10:35 Iškvietimas  N-7.  
11:35 Mentalistas  (k) N-7.  
12:35 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija   N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Raudonas dangus  N-14.  
23:15 Slaptas keleivis (k)  N-14.  
01:15 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Nina  N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka (k) N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Mirtis kalnuose N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Komisarė Helena Dorn  
N-14.  
22:55 Stebuklas  N-7.  
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  
00:55 Aleksas Hugo. Ta, kuri 
atleidžia (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Į žvaigždes..
08:25 Stop juosta (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų (kart.).
15:40 Vienas eilėraštis. 
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Trys draugai N-7.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina. Savanoriai 
N-7.
22:20 Kernavės archeologinė 
vietovė.  
22:30 Stilius.  
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
24:00 DW naujienos rusų kalba  
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  

05:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
07:00 Mikė  (kart.) N-7.
07:20 Gero vakaro šou  N-7.

08:15 Prakeikti IV  (kart.) N-7.
08:50 E– gazas dugnas  
(kart.).
09:20 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Tautos tarnas (kart.) N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11 N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Palikti su milijonu dolerių 
. N-7.
21:00 Rembo 4  N-14.
22:50 Jeloustounas  N-7.
23:45 Skubi pagalba   N-14.
00:40 X failai  N-14.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk   N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.  
13.00 Nauja diena..  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 #Ne spaudai.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Alfo didysis šou. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. 
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Kapralas eina Tenerife.
19:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Pakvaišę dėl grožio.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona. 
su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su A. Peredniu.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 05 24

trečiadienis 2022 05 25



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. gegužės 21 d.

ketvirtadienis 2022 05 26

penktadienis 2022 05 27

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 4   
N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Gamtininko užrašai  (kart.).
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
Dniepru per Ukrainą.  
13:30 Čia mano sodas (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 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 (Pra)rasta karta.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem  N-14.  
00:10 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).

06:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
06:30 Šeškinės 20  (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:10 Keičiu žmoną. Įžymybės.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Srovių karas  N-14.  
00:30 Paskutinis laivas   N-7.  
01:30 Robotai (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Meilės gijos N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti IV  N-7.
21:00 Prakeikti IV N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas. Orai.
22:30 Nesunaikinami 3  N-14.
01:00 Rezidentas  N-14.

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai N-7.  
09:30 Kalnietis  (k) N-7.  
10:35 Iškvietimas N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 Privatus detektyvas 

Magnumas  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. Finalo 
rungtynės.  
21:00 Absoliutus blogis. Vendeta 
N-14.  
22:55 Sergėtojas (k) N-14.  
00:45 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7. 
10:05 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7. 
13:15 Nina  N-7. 
14:30 Įstatymas ir tvarka (k) N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir pati gražiausia diena  
N-14. 
22:55 Stebuklas  N-7. 
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
00:55 Komisarė Helena Dorn. 
Žinia iš Prahos (k) N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tai kur toliau?  

07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Į žvaigždes..
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Vilniaus knygų mugė 2022 
(kart.).
14:25 Meškutės Nidos nuotykiai 
(kart.).
14:45 Architektūros ikonos (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
16:15 Pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas.  
18:45 Mokslo ekspresas  (kart.).
19:00 Mokslo sriuba  (kart.).
19:30 Kylantis potvynis.
20:20 Vienas eilėraštis  (kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33  Vargdieniai  N-14.  
23:15 Euromaxx  (kart.).
23:40 Meškutės Nidos nuotykiai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
01:25 Duokim garo! (kart.).

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Mikė (kart.) N-7.
07:20 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:20 Prakeikti IV   N-7.
08:50 Praeities žvalgas  (kart.) 

N-7.
09:20 Moderni šeima  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Mikė  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas N-7.
16:00 Havajai 5.0  N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Bolivija  
N-7.
21:20 Kodas 999  N-14.
23:40 Jeloustounas  N-7.
00:40 Skubi pagalba  N-14.
01:35 X failai   N-14.

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Kap naciai pralaimėjo karą.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  

22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Receptų receptai.
10:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Kaip pas žmones.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene..
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. 
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Sporto baras. Vedėjas 
Jonas Nainys
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų 
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene..
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 4  
N-7. 
09:40 Komisaras Reksas   
N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Širdyje lietuvis.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
17:15 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 Laisvės kaina  N-7.  
00:40 Pasaulio garbė. N-14.  

06:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
06:30 Bučiuoju. Rūta (k).  
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:05 Keičiu žmoną. Įžymybės.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  
N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  

21:00 Kaip diena ir naktis   
N-7.  
23:15 Operacija Kardžuvė  
N-14. 
01:15 Srovių karas (k)  N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.  
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:00 Farai  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryj N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Boltas  N-7.
21:20 Galaktikos sergėtojai 
N-7.
23:50 D’Artanjanas ir trys muš-
kietininkai   N-7.
01:45 Olimpo apgultis  N-14.

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai   
N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Iškvietimas  N-7.  
11:35 Mentalistas  (k) N-7.  
12:35 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai N-7.  

16:00 Kalnietis N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija   N-7.  
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Snaiperis. Tobulas šūvis  
N-14.  
23:30 Absoliutus blogis. 
Vendeta (k) N-14.  
01:25 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k) N-7. 
10:05 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:15 Nina  N-7. 
14:30 Įstatymas ir tvarka (k) 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Bekas 7. Be pagrįstų 
abejonių  N-14. 
22:55 Pagrobtoji  N-14.  
00:50 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir pati gražiausia 
diena (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro.  
07:00 Gustavo enciklopedija 

(kart.).
07:30 Sardinė kosmose (kart.).
07:40 44 katės (kart.).
07:55 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
08:25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė (kart.).
12:20 Mokslo ekspresas 
(kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Kylantis potvynis (kart.).
15:40 Vienas eilėraštis. 
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Aistra varžytis.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Kultūros diena.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kestneris ir Mažasis 
Antradienis N-14.
23:10 Grupės The Roop kon-
certas Vilniaus Valdovų rūmų 
kieme.
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7.
06:55 Mikė (kart.) N-7.
07:20 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:20 Prakeikti IV  (kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 

N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Mikė   N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI. Niujorkas  N-7.
16:00 Havajai 5.0 N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Trys dienos nužudyti  
N-14.
00:20 Kodas 999  N-14 (kart.).

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda . 
2021. N-7.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris. Inform 
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.

21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Laisvės TV valanda   
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Kasdienybės herojai. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Alfas vienas namuose.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene..
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. 
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Sporto baras. 
20:00 Orijaus kelionės.
20:30 Kapralas eina Tenerife.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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šeštadienis 2022 05 28

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). 

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti 
visoje šalyje. „Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo 
dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, el. 
paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Klauskite daktaro (kart.).
08:00 Beatos virtuvė (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Maži, bet ypatingi: vėžliai.
12:50 Lotynų Amerikos platy-
bėse.
13:45 Jaunasis Montalbanas   
N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 7.39    N-14.
00:40 Laisvės kaina  N-7  
(kart.).

06:30 Neramūs ir triukšmingi.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou .
09:00 Vasaros stovyklos sala.
09:30 Ričis Didysis.
11:10 Kitokia Pelenės istorija  
N-7.  
13:05 Jokio supratimo  N-7.  
15:00 Ponas Bynas  N-7.  
15:35 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Monstrų šeimynėlė.
21:25 Šeimynėlė   N-14.  

23:50 Senoji mokykla  S.  
01:40 Kaip diena ir naktis (k)  
N-7.  

06:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
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 Laukinė Japonija N-7.
12:40 Laukinis Peru  N-7.
13:50 Mano augintinis dino-
zauras N-7.
15:50 Ilgai ir laimingai: Pelenės 
istorija N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas. Orai. 
19:30 galvOK.  
21:30 Barbarų belaukiant  
N-14.
23:50 Palikti Aliaskoje  N-14.
02:00 Nesunaikinami 3  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k)  N-7.  
08:00 Varom! N-7.  
09:00 Sveikatos kodas.  
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Pričiupom!  
10:30 Laukinė Šri Lanka.
11:40 Negyvenamose salose 

su Beru Grilsu   N-7.  
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:55 Pragaro virtuvė   N-7.  
14:55 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Finalo 
rungtynės.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Spausk gaiduką!  N-14.  
23:50 Operacija Baltosios 
pupytės   N-7.  
02:00 Snaiperis. Tobulas šūvis 
(k) N-14.  

06:25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė.  
07:00 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Alpių gelbėtojai . (k). 
N-7. .
10:00 Alpių gelbėtojai  (k).N-7. 
.
11:00 Danė Lovinski   N-7.  
12:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
14:05 Šventės su Ana.
14:35 Mylėk savo sodą.
15:45 Mano likimo žaidimai   
N-7. 
17:45 Raudonas kambarys   
N-7.  
18:45 Laukinis miestas  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Vera. Šokis su vaiduo-
kliu  N-14.  
22:55 Paremta tikra istorija  
N-14.  
00:55 Bekas 7. Be pagrįstų 
abejonių (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:20 Kernavės archeologinė 
vietovė (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Pažinti Japoniją.
13:30 Euromaxx. 
14:00 Kelionių atvirukai.
14:15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I pusfinalis.  
16:45 Veranda.  
17:15 Dizainas.
17:45 Mokslo ekspresas.  
18:15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. II pusfinalis.  
21:00 Kine kaip kine.  
21:30 Edeno sodas  N-7.
23:10 Justino Jaručio kon-
certas festivalyje Midsummer 
Vilnius 2020.
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Pasaulio garbė  N-14. 
(kart.).

06:05 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
06:30 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:30 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
08:30 Kalnų vyrai   N-7.
09:30 Statybų gidas.  

10:00 Autopilotas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
11:30 Laukiniai maištautojai  
N-7.
12:35 Gyvenimo kelionė  N-7.
13:50 Bomba  N-7.
14:55 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Krovinių karai  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Belvilio policininkas  
N-14.
00:20 Trys dienos nužudyti  
N-14 (kart.).

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Vanda 
Mingailaitė-Tumėnienė.
08.30 Kryptys. 
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Miško balsas.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.

20.28 Orai.
20.30 Kap naciai pralaimėjo 
karą.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Lietuviškos atostogos.
11:55 Kenoloto.
12:00 Pakvaišę dėl grožio.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Login 2022.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Kapralas eina Tenerife.
15:00 Arkties paslaptys.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Šeimos kambarys. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Šeimos kambarys. N-14
23:05 Orijaus kelionių archyvai.
23:35 Orijaus kelionių archyvai.
00:10 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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Pasinaudokite išskirtiniais „Tele2“ pasiūlymais: 
išmanūs daiktai iki 80 proc. pigiau 

Vasarą pasitikite atsinaujinę – mobiliojo ryšio operatorius 
„Tele2“ siūlo išmaniuosius daiktus įsigyti su net iki 80 proc. 
siekiančia nuolaida. Pigiau įsigyti galima planšetę, nešioja-
mąjį kompiuterį, elektrinį paspirtuką ar net televizorių. 

Jei galvojate apie naują pir-
kinį – suskubkite pasinaudoti 
„Tele2“ akcija. Daugiau apie 
pasiūlymus galite sužinoti in-
ternetinėje svetainėje: https://
tele2.lt/privatiems/ismanieji-
daiktai-pigiau 

Išmanieji daiktai jūsų 
kasdienybei – įsigykite 
specialia kaina!
Jei prieš vasarą sugalvojote 

atsinaujinti išmaniąją įrangą – 
dabar puikus metas tai padaryti. 
O gera žinia tai, kad šiems pir-
kiniams nereikės didelių san-
taupų, nes daiktams, kuriems 
taikomas specialus „Tele2“ 
pasiūlymas, pakaks vos 1 Eur 
pradinės įmokos. 

Šiltuoju metų sezonu planuo-
jate daug keliauti? Tuomet jums 

itin pravers planšetinis kompiu-
teris, kurio dideliame ekrane 
galėsite atlikti visas reikalingas 
užduotis. Dabar, pasinaudoję 
„Tele2“ pasiūlymu, „Leno-
vo IdeaTab M10 Plus 64GB“ 
galėsite įsigyti su net 80 proc. 
siekiančia nuolaida, o mėnesinė 
įmoka, pasirašius 24 mėn. su-
tartį – vos 1,30 Eur/mėn. 

Stebėdami įspūdingus sporto 
mačus ir čempionatus norite 
jaustis taip, tarsi būtumėte sta-
dione? Tuomet nepraleiskite 
progos įsigyti 43 colių įstrižai-
nės „Xiaomi Mi Smart TV P1“ 
išmanųjį televizorių specialia 
kaina – dabar „Tele2“ jam tai-
koma net 54 proc. nuolaida, o 
pasirašius 24 mėn. sutartį, mė-
nesinė įmoka sieks 5 Eur/mėn.

Svajojate apie naują nešio-

jamąjį kompiuterį? Dabar „HP 
Laptop 15s“ kompiuterį „Tele2“ 
siūlo įsigyti su 54 proc. nuolaida. 
Pasirašius 24 mėn. sutartį, kas 
mėnesį sumokėti reikės vos 5,50 
Eur/mėn. 

Nepamainoma transporto prie-
monė vasarai – elektrinis paspirtu-
kas, kuris itin pravers norintiems 
šiltuoju metų sezonu pamiršti 
automobilį. Dabar itin puiki pro-

ga jį įsigyti su 60 proc. nuolaida. 
Aplenkite kamščius su elektri-
niu paspirtuku „Segway Ninebot 
F30E“, kurį įsigijus „Tele2“ su 24 
mėn. sutartimi, mėnesinė įmoka 
atsieis vos 5,75 Eur/mėn. 

Šie išpardavimo pasiūlymai 
įrangai galioja įsigijus „Tele2 
Laisvo interneto“ 100 GB planą 
(kaina – 9,9 Eur/mėn.) ir pasi-
rašius 24 mėn. paslaugų teiki-

mo bei 36 ar 24 mėn. įrangos 
išsimokėjimo sutartį. 

„Laisvas internetas“ – net 
pusę metų naudokitės 
nemokamai!
Dabar nauji klientai „Tele2 

Laisvą internetą“ gali įsigyti 
dar palankesnėmis sąlygo-
mis. Pasirašę 24 mėn. sutartį 
su 500 GB arba Neribotais 
GB, net pusę metų planu ga-
lės naudotis nemokamai. 

Įsigijusiems Neribotų GB 
arba 500 GB „Laisvo inter-
neto“ planą – papildoma ne-
mokama paslauga. Jie vieną 
mėnesį galės nemokamai 
naudotis televizijos paketu.

Pasibaigus nemokamam 
6 mėn. laikotarpiui, galios 
įprasta mėnesio įmokos kai-
na. 500 GB plano kaina 18,90 
Eur/mėn, o Neribotų GB – 
21,90 Eur/mėn. Ši kaina ga-
lioja pasirašius terminuotą 24 
mėn. sutartį su įranga (mode-
mai, kompiuteriai, planšetės). 
Pasirinktos įrangos mokestis 
skaičiuojamas papildomai. 

Užsak. nr.467

siūlo darbą UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tin-
klų) statybos darbus ieško:

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 iki 1500 Eur/mėn. į rankas;
2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1200 iki 1900 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis tiesimas). Atlyginimas nuo 1500 iki 

3000 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones ir transportą atvykimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo dienomis I-V: 
mob. tel. (8-691) 86121, el.p.: info@gensera.lt

UAB „UTENOS AUTOBUSŲ PARKAS“
IEŠKO VAIRUOTOJO(-OS) - KONDUKTORIAUS(-ĖS)

Atlyginimas 900-1000 Eur (neatskaičius mokesčių).
Dėl detalesnės informacijos kreipkitės telefonais:

(8-389) 61735, (8-389) 61737.

UAB Anykščių komUnALinis ūkis ieško 
BUtų ūkio VAdyBininko (ės), 

turinčio (-ios) ne mažesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį 
išsilavinimą su statybos inžinieriaus kvalifikacija (gali būti pa-
skutinio kurso studentas). 

Reikalavimai: geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai, B kategori-
jos vairuotojo pažymėjimas. Atlyginimas nuo 1175 Eur. 

CV siųsti el. paštu pavaduotojas@anykom.lt

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrė-
ti.

Tel. (8-609) 92144.

įvairūs

Iškalame raides.
Liejame pamatus. 
Gaminame paminklus. 
Tel. (8-648) 81663.

Paslaugos

Minkštų baldų drėgnas che-
minis valymas. 

Tel. (8-675) 10930.

Automobilių paruošimas da-
žymui, atskirų detelių dažymas, 
pakabos remontas, slenksčių 
keitimas, virinimo darbai.

Tel. (8-674) 68037.

Šiltina namus EKOVATA biria 
Knauf vata. www.eko-siluma.eu. 

Tel.(8-699) 18885.

Statybos ir remonto darbai: 
fasadų dažymas, stogų den-
gimas, dažymas, skardinimo 
darbai ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Dažo namus, stogus šiferi-
nius ir skardinius. Dengia sto-
gus. Darbus atlieka savo me-
džiagomis. 

Tel. (8-658) 37897.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Įvairūs žemės kasimo dar-
bai mini (3 t) ekskavatoriu-
mi. Nuotekų valymo įrenginių 
montavimas. 

Tel. (8-684) 29023. 

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

Tel. (8-617) 00616.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos-alucinko skardos. 

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

nuvedimo sistemos.  
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 
išvežimas iki 11 m3 mašina. 

Tel. (8-659) 75977

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

august ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3457/0001:0343) esančio Anykščių r. sav., 
Skiemonių sen., Užuoraisčio vs. savininkių J. D. ir V. M. paveldėtojus, kad R. Ragausko 
Individualios veiklos Nr. 605263 matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr. 2M-M-2009) 2022-06-02 8:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3457/0001:0126), 
esančio Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Linksmavietės k., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Robertą Ragauską adresu Šimtmečio 
g. 2, Kupiškis, el. paštu: r.ragauskas89@gmail.com arba telefonu (8-623) 70199. 

Informuojame, kad UAB „ELTIREMA“ pagal rangos sutartį su LITGRID AB 2022 m. gegužės 
23 - birželio 10 d. vykdys 330 kV oro linijos „Utena-Panevėžys“ (LN 455) remonto darbus.

Žemės sklypų savininkai ar naudotojai, per kurių žemės sklypus yra nutiesta 330 kV OL „Utena-
Panevėžys“ (LN 455), turintys klausimų dėl darbų vykdymo, gali kreiptis tel. (8-5) 278-82-57.

Atliekame visus vidaus apdailos ir 
lauko, fasado, stogų dengimo, sta-
liaus, santechnikos, tvorų, pamatų 
ir kitus darbus. Atsivežame mūsų 
darbų katalogus su nuotraukomis, 

darbams suteikiame garantiją. 
Išrašome dokumentus. Mūsų kai-

nos Jus nustebins, o kokybę garan-
tuojame 19 metų patirtimi! 

Tel. (8-699) 16478.

dovanoja
Laikos veislės kalytę bei 2 

mėn. jos šuniukus.
Tel. (8-610) 00913.
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UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VISČIUKAI! ANČIUKAI, 

ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Gegužės 24 d. (antradienį) prekiau-

sime Kaišiadorių raj. UAB „Rumšiškių 
paukštynas“ paaugintais 2-3-4 savai-
čių COBB-500 vakcinuotais mėsiniais 
broileriais viščiukais. Vienadieniais 
mėsiniais ir dedeklių viščiukais, mėsi-
niais ančiukais ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 
mėnesių įvairių  spalvų vištaitėmis. 
Paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuo-
tais mėsiniais kalakutais. Prekiausime 
lesalais!

Svirnai 8.00, Kavarskas 8.10, 
Ažuožeriai 8.25, Anykščiai (m.turg.) 
8.35, Skiemonys 9.00, Mačionys 
9.15, Burbiškis 9.25, Rubikiai 
9.35, Debeikiai 9.45, Leliūnai 9.55. 
Svėdasai 10.10, Viešintos 14.45, 
Andrioniškis 15.00, Troškūnai 15.15, 
Traupis 15.30, Levaniškiai 15.40.

Tel. (8-699) 53820.

ViščiUkAi VištAitės.
GEGUŽĖS 22 d. (sekmadienį) pre-

kiausime paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais ROSS-308 vienadieniais ir pa-
augintais mėsiniais broileriais, viena-
dienėmis vištytėmis (Olandiškos). Nuo 
2 iki 8 mėn.įvairių spalvų vištaitėmis ir 
kiaušinius dedančiomis vištomis (kai-
na nuo 5.50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai. 

Užsakymai tel.: (8-632) 40215.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai Lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, savaime užau-
gusius, malkinius ir brandžius. 
Žemę apaugusią medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už 
hektarą. Apmokėjimas išanks-
tinis.

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

Vienkiemį su daugiau žemės, 
gali būti miške, vaizdingoje vie-
toje prie ežero ar upės. Siūlyti 
gerus variantus. 

Tel.(8-611) 01110.

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.

Medžio apdirbimo įmonė 
tiesioGiAi PeRkA 

mišką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

mokame 6% ir 21% PVm.

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

VeRšeLiUs 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVis

BRAnGiAi sUPeRkAme 
ĮVAiRiUs AUtomoBiLiUs, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje Lietuvoje.
tel. (8-646) 17715.

Paukštynas Kavarske 
PARDUODA

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, 

dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-671) 61261.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

„Lukagro“ - veršelius ir mėsi-
nių galvijų prieauglį iki 12 mėn. 
Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-612) 26974.

kita

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

Tel. (8-600) 17621. 

Sausuolius išlaužytus medžius, 
biokuro medieną,valo apleistas 
pievas. Gali būti nedideli kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

nekilnojamasis turtas

Gražioje vietoje, Anykščių 
mieste - kavinę.

Tel. (8-609) 89027.

Tvarkingą namą Šlavėnų k. 
Anykščių r. Iki miesto centro 
apie 4 km. Puiki vieta. 

Tel. (8-604) 63022.

Žemės sklypą 0,97 ha (9704 
m2) Jokubavos k., Anykščių r. 
Kaina 4000 Eur.

Tel. (8-605) 68431.

kuras

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus. 
Prekiauja ir anglimi. Pristato į 
namus.

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

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas, kaladėmis, 3 me-

trų rąsteliais.
Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

PiGiAi PARdUodA 
tRAktoRiUką 

žolei pjauti. 
Tel. (8-627) 70273.

Brangiai perku arba 
nuomoju 0,5-2 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus 
Vilpišių, Kaspariškių, Laviškio, 
Bugeniškio, Žibučių, Kabošių, 
Šlaitų, Garbėnų, Pakėnų bei 

kitose kaimyninėse apylinkėse. 
Gali būti apleisti.

 tel. (8-614) 23749.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
gegužės 21 - 22 d.d. - pilnatis,
gegužės 23 d. - delčia.

Elena, Julija, Rita, Eimantas 
Aldona, Julė.

Teobaldas, Vaidivutis, Aldas, 
Vydmina, Valentas, 
Vaidevutis.

šiandien

gegužės 22 d.

vardadieniai

oras

+9

+16

gegužės 23 d.
Gertautas, Tautvydė, Ivona, 
Žydrūnė, Žydrūnas.

Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

sodo reikalai

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAs

Moteris atveda pas gydytoją 
mažą dukrytę.

- Padėkite, jos akys visą lai-
ką išsprogusios ir ji be perstojo 
šypsosi.

Gydytojas apžiūri vaiką ir 
sako:

- O jūs nebandėte jai laisviau 
kasyčių supinti?

***
- Ar tu esi žmonai kada nors 

pareiškęs savo nuomonę?
- Žinoma. Parodyti randą?

***
Žmogelis užeina į kažkokį 

pusiau legalų naktinį klubą. 
Žodžiu, tokį, kur kazino ir pa-
našios pramogos. Mato, prie 
vieno stalo sėdi pora vyrukų ir 
žaidžia pokerį su šunimi. O šuo 
taip visai guviai kortas mėto, 
tarpais muša ir pan. Žmogelis 
prieina prie to stalo ir klausia:

- O, tai matyt labai protingas 
šuo?

- Ne, - tarė vienas iš žaidėjų, 
- kai jis gauna gerą kortą, ima 
vizginti uodega.

***
Zoologijos sode mama sako 

Petriukui:
- Vaikeli, neglostyk liūto, gal 

jis blusų turi.

***
- Jonai, nerodyk man liežu-

vio, nes susirgsi!
- Kuo?
- Žandikaulio lūžiu ir smege-

nų sukrėtimu.

***

Chuckas Norrisas laimėjo pa-
marskomu prieš veidrodį.

Amiliutė guodžia Petriuką, 
kad nebus jis kosmonautas Gatvių šių jau nebeliko!

kosmonautai jau išnyko...
nei Anykščių, nei kurklių
jos svajot nekvies vaikų.

ką dabar žadėt berniukui -
Marcės neramiam anūkui?
kad nelaukia jo planetos?
Banas štai ant jų uždėtas. 

Per maža mūs lietuva -
Veltui tenesvaigs galva. 
nematyt prasmingų tolių -
Bet gimti laukai vilioja.

Šiltnamiai juškų – matai,
kaip jie šviečia iš aukštai?
Mokysies gerai, Petreli,
suksi ten trąšų kranelį...

O jei stengsies kiek gali, 
Tau paklus miškai žali.
Medirčiai juk ant bangos -
Pušys - auksas lietuvos!

Motyvuoja Amiliutė,
kuo Petriukas gali būti.
nusovietinta tikrovė
sprandą lenkti reikia oriai.

Grambuoliai – sodo kenkėjai sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Grambuolys (liaudiškai – karkvabalis) – vasaros pradžio-
je pasirodantis puošnus, garsiai bimbiantis vabzdys. Tačiau 
daugelis šiais vabzdžiais ne tik nesigėri, bet juos naikina, 
nes grambuolys – vienas didžiausių sodo kenkėjų. Jų dide-
lės baltos lervos ėda augalų šaknis, o skraidantys suaugėliai 
– lapus.

„Kaip tik vakar pradėjo skrai-
dyti grambuoliai, kurie irgi yra 
kenkėjai, graužiantys medžių 
lapus, bet dėl to augalai ne-
miršta. Pavojingesnės lervos, 
ypač lengvesniuose dirvože-
miuose. Iš kiaušinių išsiritusios 
lervos po žeme gyvena 3-4 me-
tus, visą tą laiką jos maitinasi 
augalų šaknimis, tuomet virsta 
lėliukėmis ir gegužės pradžioje 
ar vidury iš jų išsiritę suaugė-
liai pradeda skraidyti. Ten, kur 
grambuolių lervų daug, jos gali 
pridaryti daug žalos, kartais net 
gali sunaikinti kaulavaisių ar 
vaismedžių sodinukus, daržo-

ves. Šiuo atveju geriausi pagal-
bininkai kurmiai, ežiai“, – sakė 
biologas, rajono meras Sigutis 
Obelevičius. 

Grambuolių lervas galima 
naikinti parduotuvėse siūlo-
mais įvairiais produktais, bet 
pirmiausia patariama rinkti su-
augusius vabzdžius ir juos nai-
kinti. Grambuolių lervos mėgs-
ta rūgštesnes dirvas, todėl ir jų 
kalkinimas taip pat gali būti 
išeitis. Beje, pasaulyje skai-
čiuojama apie 6000 grambuo-
lių rūšių, o Lietuvoje gyvena 7 
grambuolių šeimos rūšys.

Dažnas sodininkas grambuo-

lio lervas supainioja su ragano-
sio, saugomo vabalo, lervomis: 
būtina žinoti, kad  jų naikinti 
negalima.

„Komposte, kartais ir kom-
postu tręšiamuose šiltnamiuo-
se, gyvena įspūdingų vabalų  
- raganosių  - lervos, panašios 
į grambuolių lervas, bet nuo 
jų skiriasi mažesne galva. Ra-
ganosių lervos turi ir mažesnę 
„burną“, nes maitinasi puveno-
mis. Paprastai darže ar sode jų 
nebūna. Raganosių lervos yra 
labai naudingos, nes, kaip ir 
sliekai, perdirba puvenas ir ga-
mina biohumusą“, – teigė gam-
tininkas. Apsaugojus savo sodi-
nukus nuo grambuolių, galima 
kibti į darbus: „Pagal fenologi-
nį kalendorių, žydint alyvoms 
(o jos įsaulyje jau skleidžiasi), 
praėjus šalnų pavojui, jau gali-
ma sėti agurkus, pupeles, mo-
liūgines kultūras, darželiuose 

sodinti jurginus ir kardelius. 
Tiesa, šilumamėges daržoves 
patartina pridengti agroplėve-
le“, – sakė S. Obelevičius.

Jei ir Jūs turite klausimų apie 
sodą, augalus, jų priežiūrą – 
klauskite el. paštu sigita.p@
anyksta.lt ir galbūt būtent į Jus 
dominantį klausimą atsakysime 
šeštadienio „Anykštoje“.

Grambuolio lervos – pavo-
jingos kenkėjos, mintančios 
augalų šaknimis. Išsiritusios 
iš kiaušinėlių, dirvožemyje 
gali išgyventi iki 3-4 metų.


