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Ligonio netekę artimieji prašo įvertinti, 
ar buvo suteiktas tinkamas gydymas

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją kreipėsi Ž. B. (pavardė redakcijai 
žinoma), prašydama padėti rasti teisybę: tėčio gedinti dukra 
teigė, kad Anykščių ligoninėje gydytas jos tėtis į namus buvo 
išleistas labai sunkios būklės, o praėjus vos parai mirė. 

VšĮ „Anykščių rajono savivaldybės ligoninė“ direktorius 
Dalis Vaiginas sakė, kad ligonis namo buvo išleistas šio bū-
klei pagerėjus, o jį gydęs vidaus ligų gydytojas Ričardas La-
pinskas teigė, kad gydymas ligoniui buvo suteiktas.

Buvo atvežtas į reanimaciją

Mirusiojo V. Bernadišiaus du-
kra Ž. B. sakė, kad tėtį į Anykš-
čių ligoninę atvežė dėl širdies 
nepakankamumo.

„Prieš tai jis Panevėžyje gu-
lėjo ir, ten jam bebūnant, tėčiui 

pratrūko pūlinys, atsiradęs ant 
didžiojo kojos piršto. Jam žaiz-
dą išvalė, ją aptvarstė ir pasakė, 
kad reikia toliau namuose gy-
dytis. Mama jį namuose gydė, 
jam ta žaizdelė užsitraukė. 

Svečiai. Tarptautinis floris-
tinių kilimų konkursas vyks 
be dalyvių iš užsienio, tačiau  
Anykščių miesto šventėje ne-
trūks kviestinių svečių: užsienio 
delegacijos (miestai partneriai 
iš Lenkijos, Latvijos, Slovaki-
jos, Italijos), Garbės piliečiai, 
įstaigų vadovai, partneriai ir 
rėmėjai, prisidėję prie šventės 
organizavimo ir įgyvendini-
mo“, – „Anykštą“ informavo 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuome-
ne Silvija Sakevičiūtė. Ji prane-
šė, kad Anykščių rajono mero 
Sigutis Obelevičius svečių pri-
ėmimą šiemet organizuos Isto-
rijų dvarelyje.

Dalyvis. Vienas festivalio 
„Devilstone“ dalyvis į renginį 
šiemet atsivedė…ožį. Šio ožio 
vardas yra Mindaugas, jis yra 
vidutinio šuns dydžio,  išmo-
kytas vaikščioti vedžiojamas 
pavadėliu. Sprendžiant iš re-
akcijų, ožys Mindaugas šiemet 
buvo vienas iš daugiausia dė-
mesio sulaukusių dalyvių.

Mugė. Anykščių miesto 
šventės metu vyksiančioje mu-
gėje prekiauti užsiregistravo 
234 prekybininkai, informuoja 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras. Mugė vyks 
liepos 23 dieną, šeštadienį, Va-
lančiaus, Parko ir Paupio gatvė-
se, kur bus prekiaujama tauto-
dailės dirbiniais, žemės ūkio ir 
maisto produktais bei kulinari-
nio paveldo gaminiais. Miesto 
parke, su organizatoriais sude-
rintose zonose, bus teikiamos 
pramogų ir kitos paslaugos bei 
teikiamos laikino maitinimo 
paslaugos. Į liepos 24 dieną, 
sekmadienį, vyksiančią atlaidų 
mugę šiemet užsiregistravo 9 
prekybininkai.

Tarptautinis kilimų konkursas – 
be dalyvių iš užsienio Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Šį penktadienį Anykščiuose prasidėjusiame  tarptautiniame floristinių kilimų konkurse ne-
bus nė vieno dalyvio iš užsienio, informavo konkursą organizuojantis Anykščių menų centras.

Šiemet floristinius kilimus 
kurs 15 dalyvių, pernai buvo 13 
dalyvių. 

Konkurse dalyvauja Bur-
biškio, Traupio, Naujųjų El-
mininkų, Troškūnų, Viešintų 
bendruomenės, Anykščių so-
cialinės globos namai, Ažuo-
žerių moterų klubas, Debeikių 
moterų veiklos centras, „Gla-
mour gėlės, Kavarsko centri-
nė bendruomenė, Levaniškių 
bendruomenė „Abipus Nevė-
žio“, Levaniškių bendruome-
nės „Abipus Nevėžio“ atviroji 
jaunimo erdvė, LSDP Anykščių 
rajono skyrius. Taip pat kilimus 
„audžia“ svečiai iš kitų rajo-
nų - Ignalinos rajono Ceikinių 
kaimo bendruomenė, Mažeikių 
rajono klubas „Mano namai“.

Anykščių A. Baranausko aikštėje žiūrovų ir komisijos teismo laukia floristiniai kilimai. Klojamas 
„Glamour gėlių“ kilimas.

Anykščių Garbės 
piliete paskelbta 
gydytoja

Viešintose 
uždaryta 
šimtmetį 
gyvavusi 
mokykla

Kiek kainavo 
miesto šventė, 
paaiškės po 
šventės

Skiemonių 
stebuklo šviesa

Anykščių ligoninė sulaukė priekaištų dėl netinkamo ligonio gy-
dymo.
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spektras

temidės svarstyklės

Reforma. Sveikatos sistemos 
reformą pradėti planuojama nuo 
pacientų pavėžėjimo paslaugų 
prieinamumo didinimo, naują 
modelį pirmiausia išbandant 
keliose savivaldybėse, sako 
sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys. Kuriant pavė-
žėjimo sistemą, pasak ministro, 
planuojama pasinaudoti buvusiu 
karštosios koronaviruso linijos 
numeriu 1808. Pacientui per-
vežimui bus naudojami skubiai 
pagalbai nebetinkami greitosios 
automobiliai, taip pat bus perka-
ma ir papildomų transporto prie-
monių. Seimas birželio pabaigo-
je patvirtino sveikatos priežiūros 
sistemos reformą: ją įgyvendi-
nus tikimasi teikti daugiau am-
bulatorinių paslaugų pacientų 
gyvenamoje vietoje ir mažinti 
hospitalizaciją. Numatyta, kad 
reforma vyks visose 60-tyje sa-
vivaldybių ir užtruks penkerius 
metus. Jai finansuoti suplanuota 
710,9 mln. eurų Europos Sąjun-
gos ir valstybės biudžeto lėšų.

Pievos. Dėl didelio kritulių 
kiekio mėnesiu pavėlintas pievų 
sutvarkymo terminas. Šiena-
vimo terminai pievose ir sodų 
tarpueiliuose šiemet pavėlinami 
mėnesiu – tai atlikti reikės iki 
rugsėjo 1 dienos, kai įprastas 
terminas buvo rugpjūčio 1 die-
na. Įsakymą pavėlinti terminus 
žemės ūkio ministras Kęstutis 
Navickas pasirašė dėl itin lietin-
gos liepos ir vis dar labai didelio 
drėgmės kiekio laukuose. Dėl 
didelio kritulių kiekio ir vidu-
tinių temperatūrų dirbamuose 
laukuose susidarė didelis drė-
gmės perteklius – dėl to ūkinin-
kai kreipėsi į ministeriją.

Mokestis. Lietuvos banko 
(LB) valdybos pirmininkas Ge-
diminas Šimkus sako, jog nau-
jausias Europos Centrinio Ban-
ko sprendimas 0,5 procentinio 
punkto didinti bazines palūkanų 
normas neturėtų keisti Vyriau-
sybės planų įvesti visuotinį ne-
kilnojamo turto (NT) mokestį. 
Centrinio banko vadovo teigi-
mu, visuotinį NT mokestį Vy-
riausybė turėtų įvesti visų pirma 
todėl, kad padidintų savival-
dybių biudžetų pajamas, be to, 
ilgesnėje perspektyvoje jis gali 
padėti stabilizuoti NT rinką. G. 
Šimkus birželį teigė, kad Finan-
sų ministerijos pasiūlytą visuoti-
nio NT mokesčio modelį reikėtų 
tobulinti. Centrinis bankas siūlo 
progresyviai apmokestinti ben-
drą gyventojo NT verčių sumą.
Pagrindiniai mokesčio tarifai 
būtų susieti su savivaldybės NT 
vertės mediana – vienos media-
nos neviršijanti dalis būtų ap-
mokestinama 0,03 proc. tarifu, 
nuo vienos iki dviejų medianų 
- 0,06 proc., virš dviejų – 0,1 
proc. tarifu.

-BNS

Skenduolis. Liepos 21 dieną 
apie 18.50 val. Anykščių sen. 
Kriokšlio kaime, Rubikių ežere, 
nuskendo vyras (g. 1984 m.). 
Skenduolio kūnas - be išoriškai 
matomų smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Paieška. Liepos 21 dieną iš 
Anykščių sen. Burbiškio kaimo 
ugniagesiai gavo pranešimą, 
kad tvenkinyje maudėsi ir dingo 

žmogus. Į įvykio vietą žvalgybai 
buvo išsiųsta Skiemonių ugniage-
sių komanda, kadangi Anykščių 
ugniagesiai darbus vykdė Skie-
monių sen.  Kriokšlio kaime ir į 
įvykio vietą atvyko tik maždaug 
po valandos. Skenduolio paieškai 
buvo išsiųstos pajėgos iš Utenos. 
Skenduolio paieška buvo vykdo-
ma apie 15 arų dydžio tvenkiny-
je. Išžvalgyta apie ½ tvenkinio 
dalis. 23.40 val. paieška buvo 
nutraukta, o skenduolis nerastas. 
Paieškos darbai bus tęsiami švie-

siuoju paros metu.
Mirtis. Liepos 19 dieną apie 

03.00 val. Debeikių sen. Leliūnų 
kaime rastas vyro (g. 1958 m.) 
kūnas be akivaizdžių išorinių 
smurto žymių. Pradedamas iki-
teisminis tyrimas.

Konfliktas. Liepos 21 dieną 
apie 23.49 val. Kavarsko sen. Za-
viesiškio kaime, namuose, konf-
likto metu akivaizdžiai neblaivus 
(girtumą tikrintis atsisakė) vyras 
(g. 1982 m.) smurtavo neblaivios 
(nustatytas 2,33 prom. girtumas) 

moters (g. 1983 m.) atžvilgiu. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Avarija. Liepos 21dieną  apie 
22.01 val. kelio Molėtai-Anykš-
čiai 36,30 km vyras (blaivus, g. 
1994 m.), vairuodamas motoci-
klą YAMAHA, posūkyje jo ne-
suvaldė, išvažiavo į priešpriešinę 
eismo juostą bei kliudė prieš-
priešiais atvažiuojantį motociklą 
YAMAHA FZ6, kurį vairavo 
(blaivus)  vyras (g. 1985 m.). 
Motociklininkams nustatyti su-
žalojimai. Pradėtas tyrimas.

Anykščių Garbės piliete paskelbta gydytoja Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Liepos 22 dieną, penktadienį, pirmąją Anykščių miesto 
šventės dieną, į iškilmingą posėdį rinkosi Anykščių rajono 
taryba. 

Posėdyje priimtas sprendimas Anykščių rajono Garbės 
pilietės vardą suteikti Virginijai Pažėrienei, kuri prieš 45 
metus į Anykščius atvyko dirbti gydytoja.

„Didelė garbė ir džiaugsmas 
Anykščių rajono garbės piliečio 
pažymėjimą įteikti V.Pažėrienei, 
kuri buvo ir mūsų kolegė Anykš-
čių rajono taryboje. Prie daugy-
bės anykštėnų sveikatos  ji yra 
pridėjusi savo rankas“, - kalbėjo 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Anykščių rajono Garbės pilie-
tė V.Pažėrienė posėdyje kalbėjo: 
„ Nuoširdžiai dėkoju už aukštą 
nominaciją, bet manau, kad ja 
reiktų dalytis su visa Anykščių 
rajono medikų bendruomene.
Vienas lauke - ne karys. Mano 
pirmoji darbovietė buvo Anykš-
čiuose ir manau, kad bus čia ir 
paskutinė. Man dar reikės tru-
putį laiko pateisinti šį suteiktą 
vardą.“

Gydytoja V. Pažėrienė anykš-
tėnų sveikata rūpinasi jau 45 
metus, nuo 1970 m. ji dirba ir 
gyvena Anykščiuose.

V. Pažėrienė daugiau nei 30 
metų buvo Anykščių rajono vy-
riausiųjų gydytojų pavaduotoja, 
pereinamaisiais laikotarpiais, 
keičiantis ligoninės vadovams, 
V. Pažėrienė vadovavo Anykš-
čių ligoninei.

Tris kadencijas iš eilės ji buvo 
Anykščių rajono tarybos narė 
išrinkta pagal Socialdemokratų 
sąrašą.

Anykščių rajono Garbės pi-

liečio vardo suteikimo komisija 
šiemet gavo net keturias paraiš-
kas.  Pretendentais į rajono gar-
bės piliečius taip pat pasiūlyti 
šie žinomi anykštėnai:  pirma-
sis nominalus Anykščių rajono 
vadovas nepriklausomoje Lie-
tuvoje, 1990-1995 m. rajono 
valdytoju dirbęs Algimantas 
Dačiulis; režisierė, renginių or-
ganizatorė Jolanta Pupkienė ir 
trijų Olimpinių žiemos žaidynių 
dalyvis, biatlonininkas Vytautas 
Strolia. Tačiau komisija rajono 
Tarybai pasiūlė Garbės pilietės 
vardą suteikti gydytojai V. Pa-
žėrienei.

V.Pažėrienės kandidatūrą tei-
kė Anykščių moterų užimtumo 
ir informacijos centras.

Garbės piliečių apdovano-
jimai pradėti teikti nuo 2009 
metų. Nuo to laiko šis titulas 
suteiktas 15 anykštėnų arba iš 
Anykščių kilusių asmenų.

Anykščių rajono taryba taip 
pat vienbalsiai nusprendė pri-
tarti bendradarbiavimo sutarčiai 
tarp Anykščių rajono savivaldy-
bės ir Uniejow (Lenkija) savi-
valdybių.

„Uniejow mūsų gyvenime 
atsirado spontaniškai, per flo-
ristinius kilimus. Su bičiuliais 
lenkais mes pirmą kartą susiti-
kome Italijoje, kur daugiau nei 
šimtą metų tęsiasi floristinių 

kilimų tradicija. Nuvykę į Unie-
jow, mes radome nepaprastai 
įdomų miestelį - kurortą, kuris 
išsiskiria ir džiugina terminių 
vandenų teikiamais privalu-
mais. Neformalus  bendradar-
biavimas tęsėsi, stiprėjo ir atėjo 
laikas jį įforminti“, - sakė meras 
S.Obelevičius.

Deja, bet iškilmingame 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje meras S. Obelevičius ben-
dradarbiavimo sutartį su lenkais 
turėjo pasirašyti vienas, kadangi 
nė vienas į Anykščius atvykęs 
lenkų delegacijos narys neturėjo 
įgaliojimų tokią sutartį pasirašy-
ti. Pasirašytą sutartį meras įteikė 

svečiams iš Uniejow savivaldy-
bės, kad ją nuvežtų į Lenkiją ir 
grąžintų jau pasirašytą.

Nepristatytas Uniejow savi-
valdybės delegacijos narys kal-
bėjo, kad jį labiausiai džiugina 
galimybė su Anykščiais ben-
dradarbiauti floristinių kilimų 
srityje.

„Dėkoju už tai, kad mes esa-
me čia, Anykščiuose“, - sakė 
jis.

Iškilmingas Anykščių rajono 
tarybos posėdis Istorijų dva-
relyje surengtas pirmą kartą.
Penktadienį iš 25 Anykščių ra-
jono tarybos narių posėdyje da-
lyvavo 21.

Gydytoja Virginija Pažėrienė 45 metus rūpinasi anykštėnų svei-
kata. Ji yra pirmoji Anykščių Garbės piliečių nominavimo istori-
joje gydytoja, kuriai suteiktas Anykščių Garbės pilietės vardas.

Bendruomenėse populiarėja savanorystė
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direkto-

riaus įsakymu skirta parama Anykščių rajono bendruome-
ninei veiklai stiprinti.

Didžiausia suma atiteko  
Anykščių rajono tarybos na-
rės, liberalės Irmos Smalskie-
nės vadovaujamai Anykščių 
naujų vėjų bendruomenei – 3 
tūkst.622 Eur. 

Ši bendruomenė įgyvendins 
projektą „Savanorystė – didelė 
jėga“.

Šlavėnų kaimo bendruome-
nei skirti 1 tūkst.942 Eur. Ši 
bendruomenė taip pat plėtos 
projektą, susijusį su savanorys-
te. Projektas pavadintas „Sava-
norystė – kelias į aktyvias vei-
klas“.

Raguvėlės moterų klubo pro-
jektui „Kaimynas šalia mūsų“ 

skirta 1 tūkst.517 Eur.
1 tūkst.381 Eur skirta Vaiž-

ganto krašto bendruomenės 
projektui „Vaižgantiečių su-
telktuvės“.

Katlėrių kaimo bendruome-
nei skirta 1 tūkst.77 Eur. Ši 
bendruomenė vykdys projektą 
„Stipriname bendruomenišku-
mą veikdami kartu“.

Viešintų bendruomenės pro-
jektui „Rudens šventė – Myko-
linės“ skirta 979 Eur.

Traupio bendruomenės pro-
jektui „Rudens pabaigtuvių 
šventė „O mes tokie“ “ skirta 
942 Eur.

Andrioniškio bendruomenės 
centro projektui „Aplink save 
2022“ skirta 892 Eur.

Iš viso aštuoniems pateik-
tiems bendruomeninės veiklos 
stiprinimo projektams išdalyta 
per 12 tūkst. Eur.

-ANYKŠTA
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savaitės citatosViešintose uždaryta šimtmetį 
gyvavusi mokykla kamilė NAVIkAITĖ

2021-2022 mokslo metai Viešintų pagrindinei mokyklai-daugiafunkciam centrui buvo 
paskutiniai. Miestelyje, kuriame gyvena 246 žmonės, pagrindinė mokykla uždaroma dėl 
per mažo vaikų skaičiaus. 

Moksleiviai perėjo į 
kitas mokyklas

Viešintų mokykloje, veikian-
čioje nuo 1902 metų, per dau-
gelį jos veiklos metų keitėsi ne 
tik pavadinimas: kito ir besimo-
kančiųjų skaičius. Jei dar 2001 
metais čia mokėsi 137 moki-
niai, šiemet vienintelėje visoje 
mokykloje likusioje pradinėje 
klasėje buvo tik aštuoni vaikai. 
Ateinančiais mokslo metais 
buvo tikimasi sulaukti tik vieno 
pirmoko. 

Viešintų seniūnijos specialistės 
Editos Owczarzak teigimu, da-
bar Viešintose gyvena maždaug 
25 mokyklinio amžiaus vaikai. 

„Tas kelias, iki kurio atėjo-
me, yra toks dėl demografinės 
situacijos. Reikia suprasti, jog 
taip nutiko ne dėl to, kad moky-
kla bloga, kad mokytojai blogi 
ar rezultatų nėra. Mes turime su 
tuo susitaikyti ir galvoti, kaip 
gyvensime toliau“, – „Anykš-
tai“ kalbėjo buvusi mokyklos 
direktorė, dabar Anykščių švie-
timo centro vadovė Vita Abraš-

Buvusios direktorės V. 
Abraškevičienės žiniomis, dar 
praeitų metų vasarą vyresnių 
klasių mokiniai, išskyrus pra-
dinių klasių auklėtinius, perėjo 
į kitas mokyklas – dalis į Troš-
kūnų Kazio Inčiūros gimnaziją, 
kiti į Anykščių mieste esančias 
mokyklas, pavyzdžiui, Antano 
Baranausko vidurinę mokyklą. 

Mokytojų ateitimi nesidomi

Kalbėdama su „Anykšta“ apie 
tai, kam bus naudojamos tuščios 
likusios Viešintų pagrindinės 
mokyklos-daugiafunkcio cen-
tro patalpos bei kur įsidarbino 
buvę darbuotojai, Anykščių ra-
jono savivaldybės administra-
cijos Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė sakė nežinanti 
ir nerenkanti tokių duomenų: 
„Jie žinojo, kad turi patys susi-
rasti naują darbą“, – kalbėjo J. 
Banienė. Vedėja taip pat teigė 
nežinanti, kam bus naudojamos 
uždarytos mokyklos patalpos. 

O paklausta, į kokias moky-
klas mokytis perėjo buvę Vie-
šintų mokyklos mokiniai, vedė-
ja atsakė - „tai tėvų reikalas.“ 

Buvusi Viešintų mokyklos 
direktorė Vita Abraškevi-
čienė susitaikė su mokyklos 
likvidavimo nuosprendžiu. 
Asmeninio archyvo nuotr..

Ilgametė mokytoja Virginija Macijauskienė liko be darbo ir be 
alternatyvų. V. ŠMIGelsKo nuotr.

Švietimo skyriaus vedėja Jur-
gita Banienė teigia, kad moky-
tojai darbo ieškoti turės patys.

Ką manote apie 
instaliaciją 
„Dainuvos 
slėnio vaiduokliai“, 
kuri vaizduoja 
medžiuose 
kybančius 
skeletus ir kitas 
baidykles?

Romualdas INČIRAUSKAS,
profesorius, anykštėnas:
Žmonės į mišką eina pasi-

gėrėti gamta, pailsėti, atsipa-
laiduoti, o pamatyti vaizdiniai 
šiurpina, gąsdina, gadina nuo-
taiką. Manau, užtenka kelių 
dienų siaubo mėgėjams, nebū-
tina šiurpinti kasdien.

Juozas RATAUTAS, 
anykštėnas:
Juos reikia perkelti ant savi-

valdybės pastato.

Aidas POCIŪNAS,
anykštėnas:
Tegul lieka, bus kaip trau-

kos objektas, kažkas įdomaus. 
Buvo keletas likę ir iš seniau, 
man tai linksmai žiūrėjos.

Jurgita VAIŠNORIENĖ,
uteniškė:
Oi, kaip faina, reiks nulėkt 

apžiurėt, būtinai palikt.

kevičienė. 
Dar praėjusiais metais, kai 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos švietimo sky-
riaus parengtame švietimo įstai-
gų tinklo pertvarkos plane, kurį 
patvirtino Anykščių rajono sa-
vivaldybės taryba, buvo numa-
tyta nuo 2024 metų likviduoti 
Viešintų pagrindinę mokyklą, 
šios mokyklos darbuotojai ir 
moksleivių tėvai pradėjo ieškoti 
alternatyvų. 2022-03-20 www.
anyksta.lt „Uždarius Anykščių 
rajono mokyklas, darbo neteks 
11 darbuotojų“ buvo rašoma: 
„Mokyklų naikinimą paspar-
tino gruodžio mėnesį priimtas 
Vyriausybės nutarimas, pagal 
kurį 5-12 klasių negalima jung-
ti. (...) Viešintų skyriuje vyres-
nių klasių mokinių problemą 
išsprendė patys tėvai – šiais 
mokslo metais mokykloje dar 
galėjo mokytis ir 5-10 klasių 
mokiniai, tačiau vyresni moki-
niai buvo išvežti į kitas moky-
klas, o Viešintose liko tik pra-
dinukai.“ 

užjaučia

Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Rimondą BUKELĮ dėl 
žmonos Laimos mirties.

Genovaitė Andriūnienė

Negrįžtamai išeina artimieji...

Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Danguolei 
PAKŠIENEI, mirus mylimam broliui.

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo administracija

Dar nebuvo fondų 
lėšoms įsisavinti...

Virmantas VELIKONIS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas, 
apie senuosius 1986 metais 
pastatytus Šventosios upės 
fontanus:

„Žinoma, fontanai (čia skam-
biai pavadinta) yra nagingų 
santechnikų kūrinys.“

Skaičiuoti pinigus!

Danutė MAŽVYLIENĖ, 
Anykščių A.Vienuolio pro-
gimnazijos direktorė, apie 
matematiką:

„Tam tikrų matematikos da-
lykų galima išmokyti kiekvieną 
vaiką.“

Štai ką reiškia patyręs 
politikas - kaip pirštu į akį!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
matematikos egzamino rezul-
tatus:

„Manau, kad tai yra kažkoks 
perdėtas reikalavimas, galbūt su-
sijęs su tuo, kad norima sumažinti 
stojančiųjų į aukštąsias mokyklas 
skaičių ir siekti, kad kuo daugiau 
jaunimo rinktųsi technologijų 
mokyklas, nes trūksta darbinin-
kiškų profesijų atstovų.“

Po trejų ar penkerių metų 
tą patį pasakos dar likusių
mokyklų mokytojai...

Virginija MACIJAUSKIE-
NĖ, buvusi Viešintų moky-
klos mokytoja, apie uždarytą 
miestelio mokyklą:

„Trejus, gal net penkerius 
metus galima buvo jausti, kad 
nebeilgai mokykla gyvuos.“

Tik žodžiai, ko gero,  
bus ne tie...

Vytautas BALČIŪNAS, kul-
tūrologas, vienas svarbiausių 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
įkūrimo iniciatorių, kalbėda-
mas apie bendrijos perspekty-
vas ir vizijas:

„Juo galėtų būti šūkis iš keturių 
„k“ raide prasidedančių žodžių – 
kartu kuriame kultūros kurortą.“

Kaip „šatlus“ į kosmosą 
leidžiant...

Kristina JAKUBAUS-
KAITĖ – VERŠELIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja, 
apie miesto šventės biudžeto 
skaičiavimą:

„Siekiame parengti tradicinių 
renginių biudžeto planavimo ir 
apskaitos šabloną, kuris ateityje 
padės informaciją surinkti ir ją 
analizuoti tiksliau.“
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rievės

Robertas AlEkSIEjūNAS

Šį savaitgalį Anykščiuose 
vėl nuo garso drebės namų 
langinės, gyvūnai slėpsis, o 
vištos nustos dėjusios kiau-
šinius, mat vyks Anykščių 
miesto šventė. lyg būtų maža  
praėjusią savaitę keturias 
paras griaudėjusio festivalio 
„Devilstone“, laukia dar 
vienas išbandymas ramybės 
ir poilsio išsiilgusių kurorti-
nių Anykščių gyventojų. Pati 
miesto šventės programa 
jau iš anksto sufleruoja, kad 
ramybės net neverta tikėtis. 
Šeštadienio vakaro koncertas 
vyks miesto parke, o jame pa-
sirodys roko grupė „Pelenai“, 
jau nekalbant apie tai, kad į 

sceną dar lips lietuvos scenos 
grandas Kastytis Kerbedis.
Toli po dangum Anykščių aidės 
gitarų garsai, o „Pienių vyno“ 
posmai nuvilnys iki pat Vait-
kūnų pakraščių...Penktadienį 
prasidėjusi Anykščių miesto 
šventė vyks net tris dienas. 
Nebus ramybės net ankstyvą 
sekmadienio rytą, mat garsiai 
virš miesto aidės Anykščių 
bažnyčios varpai, kviečiantys į 
šv.Onos atlaidus...

Bet dėl prasto triukšmo 
valdymo Anykščių rajono 
savivaldybė dar gali bent iš 
dalies reabilituotis, Anykščių 
miesto šventės metu atsisa-
kydama šaudyti fejerverkus. 
kaip žinia, triukšmingos 
ugnies salvės pavojingos 
visai gyvajai gamtai, ypač 
miesto paukščiams, čia 
gyvenantiems ar atklydu-
siems laukiniams gyvūnams. 
Išsigandę jie ima blaškytis 
ir, susidūrę su kliūtimis, 
gali žūti. Medicinos įstaigos 
pastebi, kad po švenčių, kurių 
metu šaudomi fejerverkai, 
daugiau gyventojų kreipia-
si į medikus dėl kvėpavimo 
sutrikimų. Padidėjusi kietųjų 
dalelių koncentracija ore 

ypač pavojinga vaikams ir 
senjorams, širdies ir kvėpavi-
mo takų ligomis sergantiems 
asmenims. 

Priminsiu, kad pernai 
gruodį Anykščių rajono sa-
vivaldybė priėmė sprendimą 
atsisakyti naudoti pirotechni-
nes priemones Naujųjų metų 
naktį.

„Vienas iš nedaugelio 
Anykščių valdžios sprendi-
mų yra labai teisingas, juk 
pinigai, nors ir valdiški, bet 
juos galima išleisti labai 
prasmingai,o ne fejerver-
kams“, - tuomet rašė portalo 
anyksta.lt skaitytojai.

Beje, noriu priminti, kad 
Anykščiai siekia lėtojo mies-
to statuso. Norint oficialiai 
tapti lėtuoju miestu, miestas 
turi prisiimti per 50 įsipa-
reigojimų, tarp kurių yra ir 
triukšmo mažinimas, vietinių 
verslų skatinimas. Tačiau 
jei dėl per didelio triukšmo 
vietos gyventojų vištos nustos 
dėti kiaušinius, lėtojo miesto 
titulą Anykščiai matys kaip 
savo ausis. O gal vietines 
vištas stebuklingai išgelbės 
miesto centre festivalio „De-
vilstone“ organizatorių inici-

atyva ant daugiabučio sienos 
nupieštas gaidys? kaži...

kad triukšmo tema Anykš-
čiuose labai opi, parodė po 
pranešimais apie festivalį 
„Devilstone“ portale anyks-
ta.lt paliktų komentarų skai-
čius, perkopęs per 100. Vienu 
iš jų noriu pasidalyti.

„Anykščiai kurortinis 
miestelis, bet taisyklės ren-
giniams ir galimam triukšmo 
lygiui irgi yra. juk jos net 
Palangoje, Basanavičiaus 
gatvėje, yra ir jei ten pasi-
leisit muziką ant tiek garsiai, 
kad visa Palanga skambės 
– gausit baudą. Čiagi visi 
kažkaip keistai žiūri, kaip ir, 
atrodo, supranta, kad šiek 
tiek ribą peržengia organi-
zatoriai su garsu, bet siūlo 
pakentėti, nesgi tik 3 dienas 
per metus. Bet jei galima 3, 
kodėl negalima 6? Arba yra 
taisyklės, arba jų nėra, jei jos 
yra, tai jos galioja ir minė-
tam festivaliui, o jei nėra, na, 
tai tuomet pasilaikykit savo 
skundus sau, kai kaimynai iki 
7 ryto gimtadienį švenčia, o 
jūsų vaikas negali užmigti ir 
rėkia iki paryčių …

Man atrodo, kad yra tai-

syklės, ir tų taisyklių reiktų 
laikytis. Taisyklės neturėtų 
būti nei perkamos, nei par-
duodamos, tad pasakymas, 
kad atvažiavę žmonės čia 
palieka pinigus, todėl sėdėk 
ir tylėk – na, ne vietoj. Nes jei 
jau taip, tai, kaip suprantu, 
didelei grupei žmonių, kuri 
visą savaitgalį valgytų mūsų 
kavinėse ir nakvotų viešbu-
čiuose, vieną kartą per metus 
leistume ir priš…. miesto 
centre? O jei aš čia gyvenu, 
o dirbu Vilniuje, tai kaip ir 
irgi čia palieku pinigus juos 
uždirbdamas kitur, tai pala 
… vadinasi, centre kartą per 
metus galiu pritūpti ir aš?“ - 
rašė vienas komentatorius.

Skaitytojo  klausimas gan 
retorinis, tačiau tikiu, kad šis, 
kaip ir kitų žmonių išsakytas 
požiūris, rajono valdančiuo-
sius paskatins peržiūrėti 
triukšmo valdymo tvarką. 
juk labai nesinorėtų, kad 
vieną dieną nustotų skambėti 
Anykščių bažnyčios varpai, 
kurie, sutikite, taip pat kelia 
triukšmą, o patys triukšmau-
ti galėtume tik rašinėdami 
pasipiktinimo persmelktus 
komentarus...

Kiek kainavo miesto šventė, 
paaiškės po šventės

Jau nuo šio penktadienio Anykščiuose šurmuliuoja mies-
to šventė „Laimės žiburio miesto švytėjimas“, per kurią 
vyksta įvairiausi renginiai: nuo koncertų iki sporto varžy-
bų, nuo floristinių kilimų iki forumų. 

Kiek rajono savivaldybei atsiėjo šventės organizavimas, 
nėra aišku – savivaldybės atstovai teigia, kad išlaidos paaiš-
kės šventei pasibaigus.

Paklausta, koks šiųmetinės 
miesto šventės „Laimės žiburio 
miesto švytėjimas“ biudžetas, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja Kristina 
Jakubauskaitė-Veršelienė sakė: 
„Galutinį miesto šventės biu-
džetą galėsime apibendrinti po 
įvykusių visų šventės organiza-
vimo darbų. Šiais metais į kelių 
kultūros įstaigų veiklų eilutes 
buvo įtrauktas ir tradicinių ren-
ginių (taip pat ir miesto šventės) 
organizavimas. Šios įstaigos 
savarankiškai nusprendžia, ko-
kiomis skirto biudžeto dalimis 
yra finansuojamos tradicinės 
Anykščių šventės. Nemaža da-
lis miesto šventės renginių yra 
finansuojama įstaigų projekti-
nio finansavimo lėšomis, kurių 
tikslius duomenis turi įstaigos, 
vykdančios projektus. Visuo-
menei norėtume pateikti tiks-
lesnės analizės faktus ir skai-
čius, kurie bus atlikti po miesto 
šventės.“ 

Paprašyta įvardyti, koks buvo 
pernykštės šventės biudžetas, K. 
Jakubauskaitė-Veršelienė teigė: 

„Reikia atlikti analizę, suvie-
nodinti skaičiuotinus dydžius. 
Papildomą duomenų rinkimą, 
apskaitos ir analizės darbą at-
liks Kultūros skyrius po mies-
to šventės. Siekiame parengti 
tradicinių renginių biudžeto 
planavimo ir apskaitos šablo-
ną, kuris ateityje padės infor-
maciją surinkti ir ją analizuoti 
tiksliau. 2021 metais biudžeti-
nių kultūros įstaigų veikloms 
miesto šventės metu buvo skir-
ta 36523,63 Eur, 2022-aisiais 
biudžetinių kultūros įstaigų 
kultūros veiklų vykdymui yra 
skirtas 73 000 Eur biudžetas, 
kurį patvirtino Anykščių rajono 
savivaldybės taryba 2022 m. 
pradžioje. Kiek iš šios sumos 
bus skirta būtent miesto šven-
tės veikloms, duomenys bus 
surinkti po miesto šventės. Taip 
pat įvertinsime miesto šventės 
veikloms tekusią projektinio 
finansavimo dalį“, – kalbėjo 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja. 

Brangiausias miesto šventės 
akcentas yra UAB „Ablight 
productions“ meninis Anykščių 

bažnyčios lauko fasado apšvie-
timas, kurio preliminari sąmata 
yra 12 500 Eur.. 

Tačiau yra ir renginių, kurie 
nieko nekainavo rajono savival-
dybei. Tai A.Baranausko litera-
tūrinės premijos laureatų-kūrėjų 
sambūris, anykštėnės pianistės 
Mildos Daunoraitės ir atlikėjos 
Justės Arlauskaitės-Jazzu kon-
certas „Dovana Anykščiams“, 
motoakrobato Aro Gibiežos pa-
sirodymas „Namų turas“.

Pagrindinis miesto šventės 
rėmėjas – UAB Maxima, kuri 
remia didįjį šventės koncertą 
šeštadienio vakarą 2000 eurų. 

„Iš viso yra net 24 Anykščių 
miesto šventės rėmėjai. Daug 
rėmėjų sutiko remti natūriniu 
prisidėjimu, neįvardydami kon-
krečių paramos sumų, tačiau 
teikdami paslaugas ir produk-

ciją miesto šventės dalyviams. 
Šeštadienį vyksiantys Miestelė-
nų pusryčiai bus surengti išskir-
tinai šventės rėmėjų dovanotais 
Anykščių krašto gaminiais“, 
– sakė K. Jakubauskaitė-Verše-
lienė.

Pagrindinis Anykščių miesto 
režisierius yra Anykščių kul-
tūros centro režisierius Julius 
Jakubėnas. Atskiriems projek-
tams yra numatyti papildomi 
režisieriai. 

Miesto šventės darbo gru-
pę sudarė Inga Eidrigevičienė 
(Kultūros, turizmo ir komuni-
kacijos skyriaus vyriausioji spe-
cialistė), Romas Kutka (Anykš-
čių L ir S. Didžiulių bibliotekos 
direktorius), Renata Gudonienė 
(VšĮ Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė), 
Daiva Perevičienė (Anykščių 

2022 m. liepos 28 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 44-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2022 m. liepos 26 d. (antradienį).
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a. 304 kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės interne-

tiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.
Užsak. Nr. 675 

menų inkubatoriaus-menų stu-
dijos direktorė), Dijana Petro-
kaitė (Anykščių kultūros cen-
tro direktorė), Tomas Tuskenis 
(Anykščių menų centro direk-
torius) bei Antanas Verbickas 
(A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 
muziejaus direktorius).

Kristina Jakubauskaitė-
Veršelienė teigė, kad sunku 
lyginti šių ir praeitų metų 
miesto švenčių biudžetus, nes 
skiriasi švenčių finansavimo 
biudžeto modeliai skiriasi. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt
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- Gerbiamasis Vytautai, esu 
tų įvykių liudininkė. Prisi-
menu, ir kiti taip kalba, kad 
įkurti Pasaulio anykštėnų 
bendriją buvo Jūsų autorinė 
idėja, kurią Jūs, įtikinęs ben-
drijos reikalingumu tuome-
tinę rajono valdžią (kuriai ir 
pats, beje, ir priklausėte - bu-
vote Anykščių rajono tarybos 
narys ir vicepirmininkas), 
įgyvendinote. Kaip gimė šis 
sumanymas? Ar buvote kur 
skaitęs/ girdėjęs apie panašių 
draugijų egzistavimą, ar idė-
ją suburti  kraštiečius išgry-
ninote vienas pats?

- Atgimimo metai Anykš-
čiuose buvo tikras lūžis ne tik 
veikloje, bet pirmiausia mūsų 
sąmonėje. Visas Persitvarkymo 
sąjūdžio organizavimasis telkė-

si muziejuje, jo salėje, čia buvo 
būstinė, čia gimė ir trys Anykš-
čių kultūros plėtojimo nuostatos, 
kurioms buvo pritarta Kultūros 
konferencijoje. Trečioji nuostata 
iškėlė tikslą įveikti sovietinę de-
personalizaciją, kuri, anot sovie-
tų ideologijos, buvo suskirsčiusi 
kultūros, mokslo, meno žmones 
į pažangius ir nepriimtinus, į 
garbinamus ir niekinamus. Kaip 
oro mums tada trūko atmestųjų, 
nežinomų kūrėjų pažinimo, jų 
susigrąžinimo. Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos idėja ir buvo visų 
anykštėnų, pradedant meno, 
mokslo kūrėjais, įvairių ben-
drojo gėrio iniciatyvų autoriais, 
sutelkimas Anykščių ateities 
kūrimui. Nieko nekopijavome, 
bet leidome šiai bendrijos su-
telkimo idėjai įsigyvendinti be 
jokios specialios koncepcijos, 
kad ji tekėtų, kaip ir greitasro-
viai Anykščių upeliukai, pati iš 
savęs.

Labai ačiū tuometinio Anykš-
čių rajono valdytojo pavaduo-
tojui Juozui Ratautui, kuris 
nuoširdžiausiai pritarė šiai ben-
drijos kūrimo, jos steigiamojo 
suvažiavimo surengimo idėjai, 
pats labai aktyviai dalyvavo 
ir visokeriopai talkino, kaip ir 

kituose darbuose (pvz., jis pats 
rūpinosi asmeniškai rašytojo 
Stasio Ylos gimtinės pažen-
klinimu, viską pats išsprendė). 
Laimė, kad visų širdys tada 
buvo atsivėrę bendro gėrio kū-
rimui, viską darėme su begali-
niu džiaugsmu, išgyvendami 
palaimingą bendrumą. 

- Priminkite tuometinį  ben-
drijos  tikslą?

- Suburti anykštėnus Anykš-
tijoje, Lietuvoje ir pasaulyje 
Anykščių gerovės kūrimui, iš-
ryškinti talentus, pagerbti dau-
giausia padariusius, kurti su 
savivalda bendras programas, 
kurios tobulintų ir garsintų 
Anykščius.

- Ar per 30 metų pasikeitė 
bendrijos veiklos kryptys? 
Jei taip, - kokius pokyčius pa-
stebėjote?

- Bendrija yra žmonės, jų dar-
bai. Prof. A. Tyla buvo idealus 
pirmininkas, o Bronė Lukaitie-
nė, Rita Babelienė, Daiva Ga-
siūnienė buvo ryškiausios darbų 
programuotojos ir vykdytojos. 
Labai svarbi yra Tautvydo Kon-
trimavičiaus sukurta ir analo-
gų Lietuvoje neturinti svetainė 
anykstenai.lt, kuri verta geriau-
sių žodžių ir padėkos. Puikiai ra-

juozas RATAUTAS

Turiu pasidžiaugti, kad prieš 
30 metų kilusi idėja sukviesti po 
pasaulį išsibarsčiusius anykštė-
nus turi tęsinį.

Jubiliejinis, jau dešimtasis 
suvažiavimas, kuris vyks šios 
Miesto šventės metu, parodys 
šios idėjos gyvybingumą ir iš čia 
kilusių žmonių poreikį burtis, su-
sitikti, kurti, kalbėtis apie Anykš-
čių praeitį, dabartį, perspektyvas.

Dar prieš Nepriklausomybės 
paskelbimą anykštėnai, tuometi-
nės valdžios skatinami, susirink-
davo į tėviškę kas keletą metų. 
Aplankę tėvų namus, mokyklas, 
kuriose mokėsi, jie sueidavo į 
būrį ir diskutuodavo, dalydavosi 
įspūdžiais, prisiimdavo įsiparei-

gojimus miestui pagal savo tu-
rimas kompetencijas ir išgales. 
Anykščiai niekuomet nestokojo 
išsilavinusių, dideliais pasieki-
mais garsėjusių kultūros, mokslo, 
ekonomikos srities žmonių. Buvo 
ir yra aukštus postus valstybėje 
užimančių valdininkų, kurie nuo-
lat jaučia pareigą  palikti sava-
jam miestui tai, kas reikšminga. 
Taip gimė didžiuliai projektai, 
ir šiandien turintys išliekamąją 
ekonominę, kultūrinę bei žmo-
nių gerovės auginimo vertę.1992 
metais, artėjant miesto 550 metų 
jubiliejui, kartu su bendraminčiu, 
tuometiniu Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio – Žukausko 
memorialinio muziejaus vadovu 
Vytautu Balčiūnu, su rajono va-
dovais nutarėme suburti ne tik 
po Lietuvą išsibarsčiusius anykš-
tėnus, bet ir  po visą pasaulį pa-
sklidusius. Tai buvo laikas, kuo-
met Lietuvos nepriklausomybės 
siekė ne tik šalies piliečiai. Labai 
aktyviai Laisvės kovoje dalyvavo 
užsieniuose gyvenantys žmonės. 
Pirmieji kontaktai, pirmosios 
pažintys, pirmosios idėjos... Tų 

aplinkybių skatinami, sudaryda-
mi jubiliejinę šventės programą 
vienu pagrindinių akcentų įvardi-
jome Pasaulio anykštėnų suvažia-
vimą. Pakankinęs šalies centrines 
institucijas, pasirūpinau Anykš-
čių Vėliavos ir Herbo sukūrimu, 
kartu su redakcine kolegija išlei-
dome knygą „Anykščiai istorijo-
je, literatūroje, prisiminimuose“, 
kurioje publikuoti istorikų A. 
Tylos, D. Butėno, G. Zabielos, E. 
Rimšos darbai, žymių anykštėnų 
literatūrinės kūrybos puslapiai.  
Kaip reikšmingus darbus noriu 
įvardyti architekto Gintauto Na-
vicko sukurtą ir viešai šventėje 
naudojamą Anykščių emblemą, 
kuri puošė miesto vėliavėles, 
specialiai šventei pagamintą žen-
klelį.

Norėčiau paminėti ir tuomet, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
įkūrimo metais, susiklosčiusią iš-
skirtinę kultūros plėtojimo refor-
mos nulemtą Anykščių situaciją, 
kuri neturėjo analogų Lietuvoje ir 
buvo masiškai kitų kopijuojama. 
Tiek mes, savivaldybės vadovai, 
tiek įstaigų žmonės, tiek visuo-

Bendrija - tarsi greitasroviai 
Anykščių upeliukai

Tai buvo pirmoji kraštiečių bendrija Lietuvoje

Prieš 30 metų Anykščuose buvo įkurta Pasauliuo anykštėnų bendrija. Prisiminti bendri-
jos kūrimosi tikslus, genezę, pasvarstyti ateities perspektyvas ,,ANYKŠTA” paprašė šios 
bendrijos įūrėjus - kultūrologą, buvusį Anykščių muziejas direktorių Vytautą BALČIŪNą 
ir tuometinį Anykščių rajono valdytojo pavaduotoją Juozą RATAUTą. 

Vytautas BAlČIūNAS.

šytojas Rimantas Vanagas rengė 
ir leido leidinį „Pasaulio anykš-
tėnai“. Tad šios dvi iniciatyvos 
buvo labai svarbios ir padėjo 
Bronei Lukaitienei daryti tiesiog 
stebuklus, nes bendrija augo, 
stiprėjo, kilo išskirtinai tvarių 
idėjų ir kokybiškų projektų, ve-
dusių į pažangą, atsinaujinimą. 
Tomo Ladigos vadovavimas tei-
kia daug gerų vilčių, svarbu, kad 
tempas nelėtėtų.

- Kokie trys svarbiausi, 
Jūsų nuomone, buvo šios ben-
drijos nuveikti darbai?

- Bendrijos suvažiavimų 
programų rengimas ir jų įgy-
vendinimas, duomenų porta-
las anykstenai.lt, leidinių apie 
anykštėnus ciklas.

- Pasaulio anykštėnai turė-
tų vienyti  visus anykštėnus, 
nepriklausomai nuo to, kur 
jie gyvena, kokių politinių 
įsitikinimų yra. Ar iš tikrųjų 
žydi vienybė ir pagarba tarp 
draugijos narių?

- Daugelį metų bendriją ste-
biu tik iš tolo, todėl matau tik 
gražius dalykus – įgyvendina-
mus projektus. Natūralu, kad 
per ilgesnį laiką kaupiasi ne tik 
pažanga, bet atsiranda ir viso-
kio silpnumo.

- 30 metų yra žmogaus gy-
venimo jaunystės pabaiga. 
Ko palinkėtumėte bendrijai, 
įžengusiai į brandos laiką?

- Manau, kad dabar svar-
biausia iškelti naują esminį 

konkretų tikslą, kuris telktų 
anykštėnus visame pasaulyje 
miesto ateities kūrimui. Juo 
galėtų būti šūkis iš keturių „k“ 
raide prasidedančių žodžių - 
kartu kuriame kultūros kurortą. 
Anykščiai greit iš kurortinės 
vietovės taps Lietuvos kurortu. 
Tad jis galėtų būti ne tik gau-
sių SPA paslaugų teikėjas, bet 
būtent kultūros kurortas, toks, 
kokį jį kūrė Vienuolis, kvies-
damas eiti ir grožėtis gamta, 
gydančia sielą, stiprinančia 
kūną, įkvepiančia gyvenimui 
ir gėrio darbams. Kultūros 
prasme Lietuvos kurortai sil-
pni, fragmentiška jų kultūros 
pasiūla. Anykščių kurortas, al-
suojantis meno klasika, galėtų 
būti ne tik kelių valdžios žmo-
nių rūpestis, kaip kad yra da-
bar, bet visų anykštėnų bendras 
kūrinys. Reikia kviesti visus, 
kad ir bet kurioje šalyje, bet 
kuriame žemyne gyvenančius 
anykštėnus siųsti į Anykščius, 
į bendrijos būstinę geriausias 
idėjas, pavyzdžius iš įvairiau-
sių pasaulio kurortų, kad patys 
prigalvotų įdomiausių iniciaty-
vų. Taip olandai, prekiaudami 
po visą pasaulį, suveža į Olan-
diją įvairiausias idėjas, faktus, 
sprendimus, ženklus, medžia-
gas, procesus, žinias, vaizdus, 
kurie yra generuojami ir virsta 
Nyderlandų karalystės pažanga.  
Klestintis kultūros kurortas ga-
lėtų būti pasižadėjimo Anykš-
čiams siekiamybė ir asmeninis 
kiekvieno bendrijos nario, kie-
kvieno anykštėno tikslas. Juk 
pati tvirčiausia pilis ta, kurią 
sukuria, saugo ir puoselėja visi 
pilėnai.  

menės nariai jautėme didžiulį 
bendrumą, norą kurti, rengti, 
įgyvendinti. Anykščiai pirmie-
ji parengė strategines kultūros 
gaires, pagal kurias, atsisakius 
centralizuotos Kultūros skyriaus 
administravimo sistemos, visos 
kultūros įstaigos tapo savaran-
kiškos ir įgijo teisę administruoti 
savo biudžetus, visiškai prisiim-
damos atsakomybę už tai. Vieto-
je Kultūros skyriaus buvo įkurta 
Kultūros paveldo tarnyba, kuri 
rūpinosi viso rajono visų pavel-
do formų puoselėjimu, pradedant 
visų vertybių tikslia apskaita ir jų 
vertės nustatymu. Tada, žlugus 
ideologinei kultūros priežiūrai, 
išsikėlėme siekį saugoti ir puo-
selėti etnines kultūros tradicijas 
kaip visumą, pasiryžome rūpintis 
europinėmis kultūros formomis 
(tiek didikų palikimu, tiek sakra-
liniais objektais) ir visu persona-
liniu palikimu, nes daugelis kūrė-
jų, pvz., rašytojas kun. Stasys Yla 
(JAV), mums buvo nežinomi, 
sovietmečiu drausti. Tad norėjo-
me suvokti, ką Anykštija turėjo, 
ką turi, kas yra tikrasis, didysis 
jos žmonių fenomenas. Aš pats, 
jausdamas, kad labai daug svar-
bių dalykų reikia grąžinti į dabar-

tį iš užmaršties, ėmiausi jau ne 
tik kaip vadovas, bet tiesiog kaip 
tai branginantis žmogus įgyven-
dinti, organizuodamas rašytojo 
Stasio Ylos gimtinėje atminimo 
kryžiaus su saulės vainiku su-
kūrimą, šv. Jono Nepamuko ko-
plytstulpių prie penkių Anykščių 
upeliukų atkūrimą.

Tada, bendrijos sukūrimo lai-
ku, sau pasakėme, kad kiekvie-
nas anykštėnas mums yra labai 
brangus, kad mes visi esame 
viena šeima, kad mūsų žemė, 
mūsų kraštas, nesvarbu, kur be-
gyventume, yra mūsų namai, 
mūsų laimės, mūsų bendrojo 
gėrio erdvė, kuri visada laukia ir 
kviečia. Tad bendrijos, kaip viso 
pasaulio anykštėnų idėjos, iškė-
limas ir įgyvendinimas palietė 
daugelį širdžių, buvo atverta tarsi 
kažkokia slapta jungties viltis. 
Ir bendrijos suvažiavimo rengi-
mas 1992 vasarą kėlė didžiulį 
džiaugsmą. Kiek žinau, ši Pasau-
lio anykštėnų bendrija buvo pir-
moji Lietuvoje, kurios pavyzdžiu 
vėliau  panašias bendrijas kūrė 
daugelio regionų, miestų ar rajo-
nų bendruomenės.

(Nukelta į 14 psl.)
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Ligonio netekę artimieji prašo įvertinti, 
ar buvo suteiktas tinkamas gydymas

(Atkelta iš 1 psl.)

Po kelių dienų jį išvežė į 
Anykščių ligoninę greitąja dėl 
širdies nepakankamumo, – ne-
senus įvykius prisiminė mote-
ris, – Anykščiuose, reanimaci-
joje, jam ta kojos žaizdelė buvo 
nelabai gydoma. Po kelių dienų 
jis atsidūrė Vidaus ligų skyriu-
je, kur išgulėjo dvi savaites. Jis 
ten silpo. Man atrodo, kad tai 
dėl tos kojos netinkamo perriši-
mo. Jis pradėjo nebevaikščioti, 
jam skaudėjo kojos sąnarius.“

Vilniuje gyvenanti Ž. B. kie-
kvieną dieną skambindavo gy-
dytojams į Anykščius, kurie jai 
paaiškindavo, kad ligonio būklė 
yra normali. 

„Kai aš atvažiavau pas jį į 
ligoninę, pamačiau, kad tėtis 
prislopintas raminamaisiais 
vaistais. Radau tabletes, pa-
klausiau, kodėl jas duoda. Sese-
lės pasakė, kad daktaras išrašė, 
jis paaiškino, kad raminamieji 
skirti tik esant būtinybei. Pra-
šiau, kad jo nebegirdytų tomis 
tabletėmis. Buvo momentas, 
kai jam tų tablečių kelias die-
nas nedavė ir mes kalbėjom te-
lefonu, puikiai susišnekėjome“, 
– apie tėčio gydymą Anykščių 
ligoninėje pasakojo moteris. 

Ž. B. labai  kėlė nerimą ir ligo-
nio koja, ant kurios piršto buvo 
susiformavęs pūlinys. „Klau-
siau, ar chirurgas apžiūrėjo jo 
koją. Pasakė, kad žiūrėjo ir kad 
žaizda gyja gerai. Prieš tai, kai 
jis buvo namuose, žaizda buvo 
užgydyta! Mes pasiskambinom 
pažįstamam gydytojui Vilniuje 
ir paprašėme, kad jis pažiūrėtų 
per e-sveikatą, kas yra daroma. 
Jis pasakė, kad apie perrištą 
žaizdą jokio įrašo nėra. Tėtis 
buvo toks silpnas, pageltęs, 
mums tas vilnietis daktaras 
sakė, kad žiūrėtume žaizdą, nes 
gali būti sepsis. Mes Anykščių 
ligoninėje taip ir pasakėm, tai 
mums pasakė, kad maždaug, jei 
geriau žinom, tai patys ir gydy-
tume…“ – emocingai kalbėjo 
neseniai tėvo netekusi dukra.

Po netrumpo gydymo arti-
miesiems buvo pranešta, kad 
ligonis bus išrašytas namo, ta-
čiau, atėjus laikui jį pasiimti, jo 
sveikata pablogėjo – buvo pras-
ti kraujo tyrimai. 

„Jį išsiuntė į Vilnių, kad per-
piltų kraują, sako, žemas hemo-
globinas. Skambinau į Vilnių, 
man sako, kad čia – jau ne he-
moglobinas, čia gali būti kraujo 
užkrėtimas. Liepė vėl stebėti 
žaizdą. Paklausiau tėčio, ar jam 
plauna tą žaizdą, jis pasakė, kad 
ne. Kai atvažiavau aplankyti, 
mačiau, kad jis labai silpnas, 
beveik nieko nevalgo. Klau-

siau, kas jam yra, man niekas 
nesakė, tik kad gali paaiškinti 
specialistai, kurie atostogau-
ja, – piktinosi Ž. B.. - Kai dar 
po kelių dienų nuvažiavome, 
mums pasakė, kad jį jau išrašo, 
kraujas pagerėjęs, būklė irgi ge-
rėja. Apsidžiaugėm, tikėjomės, 
kad jį pagydė.“ 

Paleistas iš ligoninės 
žmogus mirė

Toliau moteris tėčio būklę 
pamena kaip košmarą ir kalbė-
dama negali suvaldyti ašarų bei 
nusivylimo dėl susidariusios si-
tuacijos. 

„Ketvirtadienį vakare mama 
nuvažiavo jo pasiimti, nes aš 
negalėjau, turiu mažą vaiką. 
Mamai 84 metai, ji pasiėmė 
draugę. Blogiausia, kad mama 
neatsimena, ar pasirašė kaž-
kokius popierius. Tėtį įsodino 
į vežimėlį, o mama nepajėgė 
jo įsodinti į mašiną iš to ve-
žimėlio. Mums net nepasiūlė 
greitosios pagalbos automo-
bilio mokamos paslaugos. Jei 
būčiau žinojus, būčiau tikrai 
pasinaudojusi tokia paslau-
ga“,- sakė dukra.

Tėvo netekusi dukra puikiai 
atsiminė, kad, išrašant ligonį iš 
Anykščių gydymo įstaigos, jam 
pamatavus temperatūrą bekon-
takčiu termometru, ji buvo nor-
mali – 36,7 laipsnio.  

„Kai tėtį parsivežėm namo, 
žiūrim, kad jis dega – normalus 
termometras parodė 39,5 tem-
peratūrą! Tėtis rodė, kad jam 
spaudžia krūtinę. Skambinau 
atgal į Anykščius, nauja gydy-
toja atsiliepė, liepė numušinėti 
temperatūrą. Ji man pasakė, 
kad jei nepatinka Anykščių gy-
dymas, vežkit į Panevėžį. Aš 
jai atsakiau, kad vežtų. Tuomet 
gavau atsakymą, kad tokios pa-
slaugos jie neteikia“, – pokalbį 
su į skambutį atsiliepusia gy-
dytoja atsiminė Ž. B.. - Vakare 
tėčiui prasidėjo kosulys, vi-
durnaktį vėl šoko temperatūra, 
klausiau, gal vežti į Panevėžį, 
bet jis sakė, kad ne. Paryčiais 
pamatėm, kokia baisi jo koja, 
žaizda atvira! Ryte iškviečiau 
greitąją, jie pasakė, kad nieko 
net nežiūrės ir nedarys kardio-
gramos, greitai reikia jungti 
deguonį. Anykščių ligoninės 
priėmime paėmė daiktus ir lie-
pė laukti lankymo valandos. 
Prašiau, kad vežtų į Panevėžį, 
bet jie pasakė, kad neturi tokios 
teisės. Ėjau pas Vaiginą, klau-
siau, kodėl nevežė į Panevėžį, 
jis atsakė, kad veža, tik kai yra 
trombų tikimybė. Jis pats pasa-
kė, kad vakar tėtis buvo geros 
būklės“, – apie patirtą košmarą 

pasakojo moteris.
„Kai buvo galima lankyti, 

pamačiau tėtį prijungtą prie 
aparatų... Atėjo seselė, pasakė, 
kad veža į Panevėžį. Nieko ne-
komentavo, liepė klausti Vaigi-
no, o kaip man jo klausti, juk 
reikėjo važiuoti kartu su tėčiu. 
Panevėžyje jam pablogėjo, lau-
kėme, kol jį apžiūrėjo ir buvo 
galima lankyti. Tėtis gulėjo la-
bai neramus, gydytojų prašiau, 
kad pažiūrėtų žaizdelę, nes kai 
jį parvežėm namo, ji buvo net 
neperrišta!“ - tėčio ligos istori-
ją prisiminė Ž. B., - paklausiau, 
kas jam yra, man atsakė, kad 
Anykščiai jį atsiuntė su plaučių 
uždegimu. Tėtukas buvo labai 
silpnas, mėginau jį pamaitinti, 
bet visas maistas išėjo lauk… 
Palikau telefoną, sakau, būtinai 
paskambink, jis pasakė, kad pa-
skambins. Gydytojai prie manęs 
atliko visokius tyrimus, padidi-
no deguonį, papasakojau, kaip 
jis buvo gydomas, sakė, kad bus 
gydomas antibiotikais ir būklė 
per kelias dienas pagerės… Se-
sutė pažadėjo budėti per naktį, 
sakė, kad važiuotume namo. Pa-
spaudžiau ranką, nes apkabinti 
sesutės neleido, tėčiui buvo at-
liktas „kovido“ testas. Su mano 
vyru sutrenkė „žaibą“…  Pa-
klausiau, ar paskambinti, pasa-
kė, kad paskambinčiau. Ir mums 
bevažiuojant, buvome ties Ra-
guva, paskambino iš ligoninės ir 
pasakė, kad jo nebėra… Jis ban-
dė stotis, griuvo, gydytojai dar 
bandė gaivinti ir nebepavyko… 
Jis mirė nuo plaučių uždegimo. 
Buvo sunykęs, svėrė tik 45 kilo-
gramus…“

Po tėčio mirties, vis dar nega-
lėdama patikėti, kad taip įvyko, 
Ž. B. vėl nuvyko į Anykščių li-
goninę pas vyriausiąjį gydytoją 
Dalį Vaiginą. 

„Prašiau jo paaiškinti, kodėl 
taip nutiko, kad jis buvo paleistas 
namo, o aš jį parsivežiau  karste. 
Man Panevėžyje paaiškino, kad 
tėtis į Panevėžio ligoninę buvo 
atvežtas numirti, buvo labai 
sunkios būklės. Gydytojams ten 
buvo šokas, nes tėtis pas juos 
pabuvo vos kelias valandas ir jie 
jo neteko. Man Vaiginas pasakė, 
kad nieko negali pasakyti ir kad 
klausimus pateikčiau raštu, į ku-
riuos bus atsakyta per 20 dienų. 
Netekome žmogaus, aš noriu 
žinoti kodėl, nenoriu laukti tiek 
laiko! Aš jo klausiau, kodėl man 
Panevėžyje be jokių užklausų į 
klausimus buvo atsakyta? Klau-
siau, kokie tyrimai buvo atlikti? 
Jis man atsakė, kad daryta daug 
kraujo tyrimų. Jis net nepasi-
kvietė gydytojo, kad man būtų 
paaiškinti tyrimai, gydymas. Aš 
jiems sakiau, kad ką norit saky-

kit, bet jam tas plaučių uždegi-
mas įvyko nuo sepsio! Jis nieko 
nekomentavo, manęs paklausė, 
kaip man tėtis atrodė. Bet aš 
ne medikas, negaliu pasaky-
ti… Nieko nepešiau ir supratau, 
kad man reikia kreiptis į Vilnių, 
Sveikatos ministeriją. Niekada 
netikėjau, kad taip atsitiks mano 
tėčiui, visi jo giminėje ilgaam-
žiai, po šimtą metų sulaukę. 

Mums nereikia pinigų, kom-
pensacijų, mes tik norime suži-
noti, kodėl jis tokios būklės buvo 
išleistas į namus. Jei būtų miręs 
ligoninėje, būtų dar kitaip, bet jis 
iš jos buvo išleistas numirti…“ - 
teisybę surasti nori Ž. B..

Turi teisę gauti 
kompensaciją

Paprašytas pakomentuoti si-
tuaciją, VšĮ „Anykščių rajono 
savivaldybės ligoninės“ di-
rektorius Dalis Vaiginas sakė, 
kad žmonės visuomet turi teisę 
kreiptis dėl netinkamo gydymo. 

„Kai žmonės kreipiasi į įs-
taigą, gauna atsakymą per 20 
dienų. Atliekamas vidaus medi-
cinos auditas ir tuomet pateikia-
mos išvados, ar buvo tinkamas 
gydymas“, – sakė D. Vaiginas. 

,,Šiuo atveju, išrašius pacien-
tą namo, kuris, regis, pasveiko, 
o jis staiga miršta, negali kal-
tinti įstaigos, nes joje paslauga 
buvo suteikta. Bet juk ne visam 
gyvenimui yra garantija…“ - 
sakė ligoninės vyr. gydytojas.

D. Vaiginas sakė, kad paci-
ento dukra buvo pas jį atėjusi: 
„Mes šnekėjomės, aš jai paaiš-
kinau, kas kaip yra. Bet jų teisė 
yra sužinoti daugiau. Jie turi tei-
sę kreiptis, kur nori. Yra ir pa-
cientų žalos atlyginimo fondas, 
kuris neišnaudojamas. Anks-
čiau buvo taip, kad kiekviena 
įstaiga savo civiline atsako-
mybe drausdavo privalomai, tą 
draudimą suteikdavo ir priva-
čios kompanijos. Dabar gal 3 
ar 4 metai yra sudarytas fondas, 
yra komisija, kuri nagrinėja ir 
nustato, ar tikrai tas gydymas 
buvo netinkamas, ir tas fondas 
kažkiek sumoka. Daugiau situ-
aciją gali pakomentuoti pacien-
tą gydęs gydytojas.“

Ligonis buvo sunkios būklės

Susisiekus su pacientą gy-
džiusiu vidaus ligų gydytoju 
Ričardu Lapinsku, šis atsakė, 
kad jam mesti kaltinimai yra 
rimti. 

„Negalėčiau pasakyti, kad 
jis buvo netinkamai gydomas. 
Ilgai gulėjo reanimacijoje, vė-
liau – Vidaus ligų skyriuje, kur 
buvo gydomas adekvačiai. Kad 

artimiesiems nebuvo teikiama 
informacija, yra gryna netiesa. 
Vidurinis personalas (slaugy-
tojos) - taip, jis informacijos 
teikti negali ir neteikia, tačiau 
kiek artimieji susisiekdavo su 
manimi, dažniausiai bendravau 
su dukra, tai tikrai nieko neslė-
pėme, informavome apie viską 
ir gana dažnai kalbėdavome. 
O kai buvo leidžiamas ribotas 
lankymas, tai ir žmona ateida-
vo, su kuria taip pat kalbėdavo-
mės“, – apie paciento gydymą 
kalbėjo R. Lapinskas.

Paklaustas, ar iš tiesų V. Ber-
nadišius į namus buvo išleistas 
itin sunkios būklės, gydytojas 
sakė: „Ligonis nebuvo lengvos 
būklės, pagal amžių ir savo li-
gas, jis - rimtas ligonis, be abe-
jo. Jis galėjo būti perkeliamas į 
slaugos skyrių, bet apie slaugą 
niekas nė girdėti nenorėjo. Kad 
grįžęs namo jis sukarščiavo ir, 
atvežus atgal, padarius tyrimus, 
rasti nauji dariniai, tai taip, ras-
ti. Mes kiekvieną dieną ligoniui 
rentgeno nedarėme, buvo dary-
ta tiek, kiek reikia – ir reanima-
cijoje, ir vidaus ligų skyriuje, 
prieš keletą dienų prieš išrašant. 
Kiek žinau, Panevėžyje rado 
susiformavusį pūlinį plaučiuo-
se, taip, jis galėjo formuotis. 
Kai vyras grįžo namo, ši naujo 
darinio klinika galėjo ir po sa-
vaitės pasireikšti.“

Mirusio paciento dukra ne 
kartą paminėjo ligonio pirštą, 
kuriuo, jos manymu, buvo pa-
sirūpinta netinkamai. Paklaus-
tas apie tai, R. Lapinskas buvo 
griežtas: „Kiekvieną dieną koja 
buvo perrišinėjama, kiek žinau, 
tik išrašymo dieną slaugytojai 
jis nesileido rišti, sakė, kad su-
sitvarkys namuose. Kiekvieną 
dieną vyko perrišinėjimai, šioje 
istorijoje yra daug netiesos… 
Tikrai nebuvo taip, kad su tuo 
pačiu bintu pacientas prabuvo. 
O kad bintas rudas nuo tepalo, 
tai taip, vis naują bintą uždėjus, 
jis vėl bus rudas. Tame piršte 
kažkokio stebuklo nebuvo, li-
gonis apskritai buvo sunkios 
būklės.“ 

Pacientą gydęs gydytojas už-
jaučia artimuosius ir neteigia, 
kad viskas buvo atlikta tobulai: 
„Be abejo, savo žmogaus netek-
tis visada yra labai skaudi. Bet, 
kiek žinau, dar ir Panevėžys ži-
balo į ugnį įpylė. Ligonio būklė 
prieš jį išrašant buvo pagerėju-
si – toks, koks jis buvo patekęs 
pas mus, į reanimaciją, ir koks 
jis buvo vėliau, tikrai skirtingi 
dalykai. Jis ir pats labai veržėsi 
į namus. Vyras buvo labai sun-
kus ligonis – ir diabetas, ir pirš-
tas išoperuotas, ir širdies ritmo 
sutrikimai. Bet juk ligoninėje 
visą gyvenimą nepragyvens. Jis 
ir iki tol, kol pakliuvo pas mus, 
į reanimaciją, juk buvo namie. 
Čia daug sutirštintų spalvų. Be 
abejo, nesakau, kad mes tobuli, 
bet darėme tai, ką mūsų gali-
mybės leidžia.“
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Skiemonių stebuklo šviesa
Išgyventi stebuklo dvasią prabėgus šešiems dešimtmečiams... Švč. Mergelė Marija pasiro-

dė paprastai mergaitei pačiame ateistinio, bolševikinio pasaulio apogėjuje. Žinia apie stebu-
klą, įvykusį 1962 metų liepos 13-osios vakarą, stebuklingai išplito po Lietuvą. Dievo Motinos 
malonių trokštantys žmonės miniomis plūdo į nuošalų Janonių kaimą Skiemonių parapijoje. 
Apie įvykusį nušvitimą kažkas išmintingais, beveik Šventraščio žodžiais pratarė: jei tai iš 
žmonių - išnyks, jei iš Dievo - pasiliks amžinai.

Šviesa dobilų lauke...

Tų tolimų 1962-ųjų vasara 
buvo vėsi ir lietinga, dargano-
tas buvo ir tas liepos 13 - osios 
vakaras. Ramutė Matiukaitė 
(1944 - 1977), kaip ir įprastai, 
nusiskubino perkelti slėnyje 
besiganančios karvutės. Besi-
leidžiant į pakalnėlę, dobilie-
noje nušvito neregėta šviesa 
– prisiartinus išryškėjo neįtikė-
tinas paveikslas - ant neaukšto 

altorėlio stovėjo šviesiu ap-
siaustu apsigobusi jauna mote-
ris, jos skaistų veidą gaubė ilgi 
plaukai, iš akių ritosi didžiulės 
ašaros, o dobilų žiedai aplinkui 
tviskėjo tarsi auksiniai. Marija 
jaunąją mergaitę ragino mels-
tis ir laikytis Dievo įsakymų, 
sakydama – „pasaulį išgelbė-
siu nuo pražūties ir ligų  tada, 
kai pasaulis pasidarys maldin-
gas...“  Kitą vakarą regėjimas 
pasikartojo.

kun. A. Papučką  į šventorių ir 
nužudyti ir kai iš šventoriaus 
valdžios įsakymu pagrobė ir 
nežinia kur pradangino stebu-
klui atminti pastatytą Mergelės 
Marijos statulą. Daug mistiškų 
ir keistų dalykų tuomet nutiko.

Vietą užplūdo piligrimai

Apie stebuklą, bandydama 
jį paneigti, didelį straipsnį iš-
spausdino tuo laiku labai svar-
bus, didelio tiražo laikraštis 
„Tiesa“. 

Ateistų pastangos nuėjo per-
niek, nes žmonės, perskaitę 
apie Marijos pasirodymą, ne tik 
kad nepatikėjo, bet  netgi susi-
domėjo neįprastu reiškiniu ir, 
trokšdami malonių, ėmė keliau-
ti į Skiemonis. Suradę tą vietą, 
meldėsi, degino žvakutes, puo-
šė gėlėmis. Tuoj pasigirdo ži-
nių apie stebuklingus išgijimus, 
dvasinę pagalbą. Pagelbėdavo 
net aplink plytinčių laukų žemė, 
šulinių vanduo.

Ypač daug maldininkų susi-
rinko į regėjimo metines. Ke-
liais keleliais iš visų kraštų, 
būreliais ir po vieną plūdo mal-
dininkai, virtę kelių tūkstančių 
minia. Vėliau sovietinė valdžia 
susigriebė, ėmė visaip maldi-
ninkams trukdyti: stabdydavo 
ant kelių, tą vietą suarė, pripy-
lė srutų, maldininkų išvaikyti 
atvažiuodavo gaisrinės, kurių 
liejamo vandens čiurkšlių spau-
džiami maldininkai turėdavo 
apleisti šventą vietą. Ilga ir veik 
visiems gerai žinoma istorija.

Janonyse pastatyta 
koplyčia

Šią vietą dabar žymi ko-
plyčia, šalia jos rymo keletas 
kryžių - dėkingumo už malo-
nes ženklų. Kaip ir per dau-
gelį praėjusių metų, ir šiemet 
apsireiškimo metinės, apskri-
tas jubiliejus, minėtos liepos 
13 – ąją: švęstos Šv. Mišios, 
kurioms vadovavo bene se-
niausias Lietuvos kunigas, 97 
metų amžiaus sulaukęs Pu-
šaloto garbės klebonas jubi-
liatas Albinas Pipiras, kilęs iš 
netolimo Skiemonių parapijos 
Želtiškių kaimo. Jam padėjo 
Alantos klebonas Audrius Vo-
gulis ir seminaristas Martynas 
Ruzgas, mišiose dalyvavo apie 
šimtas maldininkų. Liepos 14-
ąją - antrąją apsireiškimų dieną 
- kviesta melstis ir Janonyse, ir 
visoje Lietuvoje. 

 Pažymėtina, kad jau rugpjū-
tį minėsime Skiemonių parapi-
joje gyvenimo kelią pradėjusio 
žmogaus, palaimintojo arki-
vyskupo Teofiliaus Matulionio 
(1873 - 1962) mirties - gimi-
mo dangui - 60 metų jubiliejų. 
Tikėtina, kad tuomet pavyks 
nueiti prieš kelerius metus su-
dėliotą Skiemonių piligriminį 
kelią - nuo Mergelės Marijos 
stebuklingojo apsireiškimo 
vietos iki Palaimintojo žemiš-
kojo gyvenimo kelionės pra-
džią žyminčio tėviškės kry-
žiaus.

Buvo ženklų, kad saugumie-
čiai buvo nusprendę nužudy-
ti neva stebuklą „sukūrusį“ 
kun. Aleksandrą Papučką 
(1914–1977), kvietėsi pokalbio 
į šventorių vidurnaktį. Po to 
kunigas buvo iškeltas į surde-
gį, dar kunigavo Kupreliškyje, 
kur ir mirė 1977 – ųjų vasarą, 
tais pačiais metais, kaip ir re-
gėjusi stebuklą Ramutė.

Tikinčios moterys meldžiasi Švč. Mergelės apsireiškimo vietoje tuoj po 1962 – ųjų. 

Apsireiškimo vietą žymi 1990 m. pastatyta koplyčia. 

Klebonas buvo bauginamas

Skiemonių klebonas Alek-
sandras Papučka, linksmas ir 
dieviškais stebuklais karštai ti-
kintis žmogus, tuoj pasikvietė 
Ramutę ir smulkiai išklausinėjo 
ir, ką išgirdęs, surašė. Nega-
na to - visą tą pasakojimą, jau 
perskaitytą regėtojos, įrašė į 
magnetofono juostelę. Jaudulio 
trikdoma, skubėdama mergai-
tė uoliai perskaitė visą tekstą, 
nors kelis kartus suklupo, sun-
kiai įskaitė, o kartą nevilties 
pagauta pratarė: „Na neperskai-
tau, klebone...“

Iš Skiemonių parapijos ki-
lęs kan. Edmundas Rimkevi-
čius pasakojo, kad beveik tuo 
pat laiku Švč. Mergelė Marija 
buvo apsireiškusi ir Skiemonių 
bažnyčios altoriuje, kai saugu-
miečiai ketino išvilioti naktį  

Raimondas GUOBIS

Janonių apsireiškimas įamžintas bažnytinėje skiemonių parapi-
jos vėliavoje. 
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Anykščių klinika „Medicinos namai“ kviečia nemokamai 
naudotis šeimos medicinos paslaugomis

Liepos mėnesį prie Anykščių klinikos „Medicinos na-
mai“ šaunaus kolektyvo prisijungė jauna, rūpestinga šei-
mos gydytoja Rūta Radzevičiūtė. Gydytoja priima tiek 
suaugusius pacientus, tiek vaikus, todėl visus, norinčius 
lankytis pas šią gydytoją, kviečiame prisirašyti atvykus į 
kliniką arba internetiniame puslapyje.

Jaukiai įrengtose patalpose 
J. Biliūno g. 9, Anykščiuose 
jau dirba miestiečių puikiai 
žinomos ir vertinamos šeimos 
gydytojos Rita Juodiškienė ir 
Diana Iricijan, vaikų ligų gy-
dytoja Marina Palevičienė.

Anykščių „Medicinos na-
mai“ teikia NEMOKAMAI 
visas pirmo lygio medicinos 
paslaugas, kurias finansuoja 
Valstybinė ligonių kasa. Kli-

nika teikia šeimos gydytojų 
konsultacijas suaugusiems ir 
vaikams, išrašo siuntimus pas 
specialistus, atlieka įvairius ty-
rimus. Klinikoje galima pasi-
skiepyti nuo erkinio encefalito 
ir kitomis vakcinomis už pa-
trauklias kainas, čia išduodami 
pacientams reikalingi medi-
cininiai pažymėjimai. Būtina 
pabrėžti, kad prisirašiusiems 
prie klinikos, draustiems paci-

entams šeimos medicinos pa-
slaugos yra teikiamos NEMO-
KAMAI, o susimokėti reikės 
tik už tas paslaugas, už kurias 
yra mokama ir valstybinėse 
poliklinikose. Pas šeimos gy-
dytojus galima prisiregistruoti 
ir internetu. Tyrimų atsakymus 
pacientai taip pat gali pamatyti 
prisijungę prie savo paskyros, o 
apie vaistų išrašymą pacientai 
informuojami SMS žinutėmis, 
todėl žmonėms patogu tapti 
šios įstaigos pacientais.

Labai svarbu paminėti, kad 
Anykščiuose sparčiai plečiasi 
ir antro lygio specialistų ratas. 
Čia jau dirba kompetetingi spe-
cialistai: akušerės-ginekologės, 
chirurgai, endokrinologė, vaikų 
onkohematologė, kardiologė, 

Šeimos gydytoja Rūta Ra-
dzevičiūtė.

kraujagyslių chirurgas, orto-
pedas traumatologas, reumato-
logė bei urologas. Visus kvie-
čiame naudotis profesionaliai 
teikiamomis paslaugomis, 
kurios turint šeimos gydytojo 
siuntimą, teikiamos NEMO-
KAMAI.

Naujai įrengtuose dviejuo-
se odontologijos kabinetuose 
paslaugas teikia profesionalios 
gydytojos – odontologės Lore-
ta Survilienė bei Ingrida Daš-
čioraitė, burnos chirurgė Eglė 
Vaičiūnaitė, burnos higienistė 
Simona Maldžienė bei odon-
tologo padėjėja Jurgita Motie-
jūnienė. Specialistų komanda 
liepos mėnesį taip pat plečiasi 
– prisijungia jauna ir perspek-
tyvi gydytoja – odontologė Li-
veta Stukaitė.  Čia teikiamos 
įvairios odontologijos paslau-
gos vaikams ir suaugusiems -  
gydomi dantys, atliekama bur-
nos higiena, protezavimas ir 
implantavimas. Odontologijos 
paslaugų kainos patrauklios, 
todėl tikimasi dar didesnio pa-
cientų susidomėjimo.

Svarbu akcentuoti, kad kli-
nika „Medicinos namai“ tei-
kia ir Teritorinės ligonių ka-
sos (TLK) kompensuojamas 
protezavimo paslaugas. Šios 
klinikos darbuotojai paaiškins, 

ką reikia daryti, norint gauti 
protezavimo finansavimą. o 
visi Anykščių miesto ir rajono 
gyventojai, galės pasinaudo-
ti klinikos paslaugomis ir jų 
protezavimo išlaidos bus pa-
dengtos. Teisę į protezavimą, 
kompensuojamą Privalomojo 
sveikatos draudimo lėšomis, 
turi sanatvės pensininkai, as-
menys, pripažinti nedarbingais 
arba iš dalies darbingais, vai-
kai iki 18 metų. 

„Medicinos namai“ klinikos 
taip pat veikia Biržuose, Pas-
valyje, Kupiškyje, Kaune, Jur-
barke, Tauragėje, Pagėgiuose, 
Subačiuje, Baisogaloje, Lauk-
sargiuose bei Vilkaviškyje.

Anykščių klinika „Medicinos 
namai“ laukia pacientų pirma-
dienį-ketvirtadienį nuo 08.00  
iki 17.30 val., o penktadieniais 
08:00-17:00 val. Klinikos nau-
jienos skelbiamos facebook‘o 
paskyroje – Anykščių klinika 
„Medicinos namai“. Daugiau 
informacijos apie kliniką ir 
naujienas galite rasti interneto 
puslapyje www.medicinosna-
mai.lt, parašę laišką elektroniu 
paštu anyksciai@medicinos-
namai.lt arba paskambinę kli-
nikos telefonais (8-669) 46907 
ir (8-669) 49212.

Užsak. Nr. 669

Anykščių kliniką „Medicinos namai“ rasite adresu J. Biliūno g. 9.

Tarptautinis konkursas – be dalyvių iš užsienio
(Atkelta iš 1 psl.)

„Mes, Anykščių menų centras 
ir Anykščių rajono savivaldy-
bė, kontaktavome su Latvijos, 
Lenkijos, Vokietijos, Prancūzi-
jos, Italijos, Čekijos, Turkijos ir 
kitų šalių delegacijomis. Tačiau 
šios atsisakė dalyvauti dėl tam 
tikrų ir kitų mums nežinomų 
priežasčių. Tikėtina, dėl pande-
mijos sukeltos padėties“, - apie 
tai, kodėl tarptautinis konkur-
sas bus be dalyvių iš užsienio, 
komentavo konkurso koordina-
torė  Simona Valonytė.

Konkurso dalyviai varžysis 
trijose konkursinėse grupėse 
(A, B ir C), kurias galės pasi-
rinkti patys. Į grupes kilimai 
suskirstyti pagal dydį, gamtines 
medžiagas ir padėtis erdvėje.

Konkurso dalyviams bus 
kompensuojamos dalyvavimo 
konkurse (kelionės, augalų, 
priemonių kilimui pinti įsigiji-
mo) išlaidos. Dalyviams iš kitų 
Lietuvos savivaldybių bus skirta 
po 130 Eur, dalyviams iš Anykš-
čių rajono – po 70 – 100 Eur.

Šį šeštadienį, liepos 23 dieną 
12:30 val., dešimt floristinių ki-
limų konkurso nugalėtojų bus 
apdovanoti piniginiais prizais ir 
diplomais. 

-ANYKŠTA

Šiemet dominuoja erdvinės 
kilimų kompozicijos.

jono jUNEVIČIAUS nuotr.
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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.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Čia mano sodas.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias drau-
gas.  
12:00 Planeta Žemė 1.
13:00 Tolimoji šalis Kinija: 
Junanas.
13:55 Mis Marpl. Mėlynoji 
pelargonija   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 Gamtininko užrašai.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  
N-14.  
21:45 Ir tada nebeliko nė vieno 
N-14.  
23:20 Šerifas ir Banditas  N-14. 
(kart.).
00:55 Parvežk mane šiąnakt 
namo N-14. (kart.).

06:25 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
06:55 Bunikula.

07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Padūkėlių lenktynės.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:20 Alvinas ir burundukai.
11:10 Šnipų vaikučiai.
12:55 Mergina iš Džersio  N-7.  
14:55 Tutsi  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Transformeriai. 
Nugalėtųjų kerštas  N-7.  
22:25 Bėgantis skustuvo aš-
menimis  N-14.  
01:30 Tėtukas namie (k)  N-14.  

06:00 Monstrų viešbutis  N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Raudonbatė ir 7 nykš-
tukai.
10:50 Kapitonas Zumas  N-7.
12:40 Paryžius. Gyventojai ir 
gyvūnai  N-7.
13:45 Šuns tikslas 2  N-7.
15:55 Gimęs tapti karaliumi  
N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Veidrodėli, veidrodėli  
N-7.
21:50 Brangus krovinys  N-14.
23:45 Kita nuomonė  N-14.
01:30 Lojalioji  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato II-asis etapas  (k).  
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas.  
10:05 Slėpiningas pelėdų 
pasaulis.
11:10 Naminių gyvulių gyveni-
mo ypatumai.
12:20 Paranormalūs reiškiniai.  
13:25 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos.
14:35 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo bū-
rys  N-7.  
21:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
22:30 Matrica. Perkrauta  N-7.  
01:00 Gyvi numirėliai  N-14.  

06:15 100 metų propagandos.  
06:45 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė.  
07:20 Mylėk savo sodą (k).
08:20 Alpių gelbėtojai (k)  N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni  
N-7.  
13:00 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai 
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Ragana  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N-14. 
22:50 Serena  N-14.  

00:55 Šimtametis, kuris išlipo 
pro langą ir dingo (k) N-7.  

 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 Virgilijus Alekna. Širdžių 
čempionas. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Oskaro Amerika.
15:30 Drakonų princas.
16:00 Kelionių atvirukai.
16:15 Pasaulio lengvosios 
atletikos čempionatas. 35 km 
ėjimas.  
19:00 Euromaxx.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Talaka. Katerina Snycina 
(kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vasarojimas su opera.  
22:00 Giuseppe Verdi. Opera 
„Kaukių balius“.
00:20 Panorama (kart.).
00:42 Sportas. Orai.(kart.).
00:50 Ir tada nebeliko nė vieno 
N-14  (kart.).

06:10 Naujakuriai (kart.) N-7.
06:35 Pavojingiausi Indijos 
keliai (kart.) N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  

10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Ant dviejų ratų.  
11:00 Lombardų žvaigždės 
N-7.
11:30 Pamirštų salų paslaptis  
N-7.
12:35 Besikeičianti planeta.
13:50 Išlikimas N-7.
14:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 A lygos rungtynės. 
Gargždų „Banga“ – Kauno 
rajono „Hegelmann“.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms  
N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Skandalas  N-14.
00:15 Okupacija. Misija lietus  
N-14.

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas   N-7.
08.00 Grilio skanėstai.  
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.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Neatrasta Rusija.
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 Klausimėlis.  
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios „UKRAINA 24“.
08:00 Egzotiniai keliai.
08:30 Egzotiniai keliai.
09:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:30 Orijaus kelionių archyvai.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Egzotiniai keliai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Skaičiai istorijoje.
16:15 Orijaus kelionės. 
16:50 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 Sidabrinio ežero pa-
slaptis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Sidabrinio ežero pa-
slaptis.
23:55 Orijaus kelionės. 
00:30 Orijaus kelionės. 
01:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Mes iš Ukrainos  ( kart.).
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
12:30 (Ne)emigrantai.  
13:30 Mūsų gyvūnai.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Užkluptas  N-14.  
22:45 Grančesteris  N-14.  
23:35 31-oji nuovada  N-7. (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada  N-7. (kart.).
00:30 Mes iš Ukrainos  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
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....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Bjauri tiesa  N-14.  
00:25 Mirtinas ginklas  N-7.  
01:20 Bėgantis skustuvo ašme-
nimis   (k)  N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
08:00 Maisto kelias  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Graikė   N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 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 Tunelis  N-7.
20:30 Dingusi moteris  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Vertikali riba  N-7.
01:05 Naktinė pamaina  N-14
02:05 Elementaru  N-7.

06:00 FTB  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  (k) 
N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:35 Čikagos policija  (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (16) (k)  N-7. 

12:35 FTB  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 2 ginklai  N-14.
23:05 Greitojo reagavimo būrys  
(k) N-7.
00:55 Gyvi numirėliai (k) N-14. 
01:50 Matrica. Perkrauta (k)  
N-7. 

06:30 Žmogus-voras.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7..  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7..  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7..  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7..  
14:20 Stažuotoja  N-7..  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7..  
18:50 Kandisė Renuar N-7.. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7..  
21:00 Mano patėvio paslaptis  
N-14. 
22:45 Prancūziška žmogžudys-
tė  (k)  N-14.  
00:35 Stebuklas N-7..  
01:30 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Euromaxx.  
08:20 Nežinomi žmonės  
(kart.).
08:50 Mokslo sriuba  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Talaka. Katerina Snycina  
(kart.).
12:45 Fokusas  (kart.).
13:40 Duokim garo!  
15:00 Istorijos detektyvai.  
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Drakonų princas (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 3  
N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai  (kart.).
19:30 Klasikinės muzikos isto-
riniai centrai Chopinas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Muzikinė dokumentika. 
Kurtas Cobainas N-14.
23:40 Kelionių atvirukai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 Svieto lygintojai  (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.

08:20 Aš – ralistas  (kart.)
08:50 Gazas dugnas  (kart.)
09:20 Vieniši tėvai (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai  N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija.
21:10 Nepriklausomybės diena  
N-7.
00:00 Vinčesteris  S.
01:50 Vaiduoklių ieškotojai 
N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija - vasara.  
07.00 Išpažintis su Marija.  
07.30 Aiškiaregė N-7.
10.05 Gyvi 1/1.  
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 Gyvi 1/11. 
17.30 Misija - vasara. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė N-7.
21.25 Mama  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Gyvi 1/11.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
08:30 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
14:30 Jūs rimtai?
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai. 
18:30 Orijaus kelionių archyvai. 
20:00 Egzotiniai keliai.
20:30 Krepšinis į trasą.
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 (k).
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga (k).
01:05 Delfi RU.  (k).
01:40 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Tai kur toliau?  
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  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 Dviračio žinios.  
22:00 Užkluptas  N-14.  
22:45 Grančesteris  N-14.  
23:35 31-oji nuovada  N-7. 
(kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada  N-7. 
(kart.).
00:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
06:30 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) 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....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Manhatanas naktį  N-14.  
00:45 Mirtinas ginklas   N-7.  
01:40 Zodiako sugrįžimas (k) 
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Tunelis  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 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 Tunelis  N-7.
20:30 Dingusi moteris  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje  N-14.
00:55 Naktinė pamaina  N-14.
01:55 Elementaru   N-7.
02:50 Atostogos rifuose  N-14.

06:00 FTB (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai  (k) 

N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija  (k) N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  N-7.  
12:35 FTB  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 3000 mylių iki Greislando   
N-14.  
23:25 Vykdytojas (k)  N-14.  
01:15 Strėlė  N-7.  

06:30 Žmogus-voras.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7. 
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Stažuotoja N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero  N-14.  
00:40 Stebuklas  N-7.  
01:35 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Draugiška Lietuva.  

07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės feno-
menas. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
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 Čia – kinas  (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Didžiosios Afrikos civiliza-
cijos (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Mano geriausias draugas.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 3   
N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Teroro akivaizdoje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Pusfinalis.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:40 Svieto lygintojai  (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  (kart.)

09:20 Vieniši tėvai (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11   N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai  N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Tiltas  N-7.
21:10 Žemė - nauja pradžia  
N-14
23:15 Pajėgos   N-14
00:10 Vaiduoklių ieškotojai   
N-14.
01:10 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Gyvi 1/3.  
11.10 Mama  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.  
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 Gyvi 1/13.  
17.30 Aiškiaregė   N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Mama   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.

23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Gyvi 1/13.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai.
14:00 Automobilis už 0 eurų.
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu.
18:30 Tvari Lietuva su E. 
Jakilaičiu.
19:30 Egzotiniai keliai.
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 (k).
23:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga (k).
01:10 Delfi RU. 
01:45 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 7 Kauno dienos.  
12:30 Kitą kartą Afrikoje.  
13:30 Veranda  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Užkluptas  N-14.  
22:45 Grančesteris  N-14.  
23:35 31-oji nuovada  N-7. 
(kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada N-7. (kart.).
00:30 7 Kauno dienos (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (k)  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....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Zodiako sugrįžimas  N-14.  
00:35 Mirtinas ginklas  N-7. 
01:30 Bjauri tiesa (k) N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Tunelis  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 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 Tunelis  N-7.
20:30 Dingusi moteris  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Apgaulės meistrai 2   
N-7.
01:05 Elementaru  N-7.

06:00 FTB  (k)  N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  (k)  
N-7.  
09:30 Kalnietis  (k)  N-7.  
10:35 Čikagos policija (k)  N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  

12:35 FTB  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 Vykdytojas  N-14.  
22:55 2 ginklai (k) N-14.  
01:00 Strėlė  N-7.  
01:55 Akloji zona  (k)  N-7.  

06:30 Žmogus-voras.
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k)  N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k)  
N-7..  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7..  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
14:20 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero  N-14. 
22:50 Mano patėvio paslaptis 
(k) N-14. 
00:35 Stebuklas  N-7.. 
01:30 Uždrausto miesto intrigos  
N-7..

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Draugiška Lietuva.  

07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos  (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 Klasikinės muzikos istori-
niai centrai  (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 3  
N-7.  
19:00 Smalsumo genas  (kart.).
19:30 Didžiosios Afrikos civili-
zacijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kelionių atvirukai.
21:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas.Pusfinalis.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  N-7.  

05:40 Svieto lygintojai (kart.) 
N-7.

07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
08:50 E– gazas dugnas  (kart.)
09:20 Vieniši tėvai  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai  N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Kitas pasaulis. Japonija.
21:50 Universalus karys. 
Atpildo diena  N-14.
23:55 Pajėgos   N-14.
01:05 Vaiduoklių ieškotojai  
N-14.
01:55 Gerasis daktaras   N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT. 
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Gyvi 1/2.  
11.10 Mama  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija.
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 Gyvi.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Mama  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Gyvi 1/12.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Krepšinis į trasą.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
20:00 Egzotiniai keliai.
20:30 Verslo Požiūris.
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 
(k).
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga (k).
01:05 Delfi RU. 
01:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 07 26

trečiadienis 2022 07 27



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. liepos 23 d.

ketvirtadienis 2022 07 28

penktadienis 2022 07 29

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Mūšio laukas.  
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
Dniepru per Ukrainą.  
13:30 Čia mano sodas  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Užkluptas  N-14.  
22:45 Grančesteris  N-14.   
23:35 31-oji nuovada   N-7. 
(kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
00:05 31-oji nuovada. N-7. (kart.).

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   (k) 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....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Vagiant gyvenimus  N-14.  
00:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:25 Manhatanas naktį (k) N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Tunelis  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 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 Tunelis  N-7.
20:30 Dingusi moteris  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Saulės ašaros  N-14.
01:00 Elementaru  N-7.
02:00 Atostogos rifuose  N-14.

06:00 FTB (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  (k).
08:25 Teisingumo agentai (k)  
N-7.  
09:30 Kalnietis  (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija (k) N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)N-7. 
12:35 FTB  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 Ketvirtojo Reicho aušra  
N-14.  
23:00 3000 mylių iki Greislando 
(k) N-14.  
01:20 Strėlė  N-7.  
02:15 Akloji zona (k)  N-7.  

06:30 Žmogus-voras.
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7..  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7. 
10:05 Kandisė Renuar  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k)  N-7.  
14:20 Stažuotoja N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Poklen ir de Bomonas. 
Žudanti jungtis  N-14.  
22:55 Mirtys prie ežero  (k) N-14.  
00:45 Laukinis miestas  N-7.  
01:40 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos  (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 

pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės feno-
menas. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda.  
09:20 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Mes iš Ukrainos (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau  
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda.  
13:45 Legendos  (kart.).
14:40 Vytautas Mačernis. Vizijos.  
14:45 Teroro akivaizdoje (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. (kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 3  N-7.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Mokslo ir terorizmo akis-
tata.
20:20 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Elito kinas. Apie begalybę  
N-14.
22:50 Čia – kinas  (kart.).
23:20 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas  (kart.).
23:30 Nuostabios mintys  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  N-7.  

05:40 Svieto lygintojai  (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 Ant dviejų ratų  (kart.)
09:20 Vieniši tėvai  (kart.) N-7.

10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11 . N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai   N-7.
17:55 Vieniši tėvai  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Tiltas   N-7.
21:10 Nudegęs   N-14
23:25 Pajėgos  N-14
00:30 Vaiduoklių ieškotojai  N-14
01:00 Vaiduoklių ieškotojai   N-14.
01:25 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Teisingumo agentai  N-7.
10.05 Gyvi 1/4.  
11.10 Mama  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija .
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 Rysas Darbis Japonijoje.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Mama   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.  

23.00 Rysas Darbis Japonijoje.
00.30 Teisingumo agentai   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
08:30 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Kaip pas žmones.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Receptų receptai.
14:30 Orijaus kelionės.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Sporto baras. 
19:00 Investavimo akademija.
20:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
20:30 UEFA europos konferenci-
jos lygos rungtynės. “Viborg” FF 
– FK “Sūduva”.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
23:05 Gyvenimas inkile.
23:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene (k).
00:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga (k).
02:05 Delfi RU.  (k).
02:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
09:40 Premjera. 31-oji nuovada  
N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Gimę tą pačią dieną.  
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys 
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Nekasdienė duona.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:15 Erdvėlaivis Serenity  
N-14.
00:15 Gaila, kad nežinojau   
N-14.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną   N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) 
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 Grįžimo taškas  N-14.  
23:00 Skambutis 3   N-14.  
00:55 Desperado   N-14.  
02:50 Vagiant gyvenimus (k)  
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Tunelis  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:00 Lidl grilio talentai.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Ledynmetis 3   N-7.
21:25 Fantastiškas ketvertas  
N-7.
23:40 Potvynis  N-14.
01:50 Saulės ašaros  N-14

06:00 FTB  (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  (k)  
N-7.  
09:30 Kalnietis  (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija (k)  N-7.  
11:35 Mentalistas  (k) N-7.  
12:35 FTB   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.  
20:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Jūrų pėstininkas 6. 
Atkakli kova  N-14.  
23:10 Ketvirtojo Reicho aušra 
(k)  N-14. 
01:05 Strėlė  N-7.  

06:30 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius  (k)  
N-7.  
14:20 Stažuotoja N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis N-7. 
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje   N-14.  
22:50 Aklasis detektyvas. 
Mirusios Vienos merginos  
N-14.  
00:40 Poklen ir de Bomonas. 
Žudanti jungtis (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Pasaulio puodai.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos  (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Gustavo enciklopedija  
(kart.).
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė  (kart.).
12:20 Anykščių kraštas. Pirmieji 
Anykščių krašto partizanai  
(kart.).
12:50 Stambiu planu.
13:45 Lietuvos kolumbai.  
14:45 Mokslo ir terorizmo akis-
tata (kart.).
15:35 Jonas Mekas. Draugai.  
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 Gigantozauras.
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Gamtininko užrašai  
(kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7. 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 3  
N-7.  
19:00 Talaka. Darija Loban.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šeimos šventė  N-7.
22:30 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2021.  
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Apie begalybę  N-14 
(kart.).

05:40 Svieto lygintojai (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.)
09:20 Vieniši tėvai  (kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai  N-7.
12:25 Naujakuriai   N-7.
12:55 Gelbėtojai   N-7.
13:55 Kobra 11 N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai   N-7.
17:55 Vieniši tėvai   N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Pašėlę vyrukai 2  N-14.
01:05 Nudegęs  N-14 (kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Teisingumo agentai   
N-7.
10.05 Gyvi 1/5.  
11.10 Mama  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Neatrasta Rusija.
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 Rysas Darbis Japonijoje.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.

18.30 Klausimėlis.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Romo Dambrausko 
kocertas.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Klausimėlis.  
23.30 Rysas Darbis Japonijoje.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Tvari Lietuva su E. 
Jakilaičiu.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Kasdienybės herojai.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Egzotiniai keliai.
17:30 Egzotiniai keliai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vaikis.
01:20 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

sodo reikalai

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 7 Kauno dienos  (kart.).
06:30 Praeitis ateičiai  N-7. 
(kart.).
07:30 Nekasdienė duona  
(kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Dramblių belaukiant.
12:50 Spalvingas žirgelių gy-
venimas.
13:45 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Praeitis ateičiai  N-7.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Euromaxx.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.  
22:25 Palm Springsas  N-14.  
23:55 Šeimos šventė  N-7.
01:25 Erdvėlaivis Serenity  
N-14 (kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Tomas ir Džeris.  
11:10 Ant bangos.
12:55 Marsupilamio pėdsakais  
N-7.    
14:55 Prekybos centro kietuo-
lis. N-7.  
16:50 Nuogas ginklas  N-7.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Šuniškas pokštas.
21:15 Tėtukas namie 2   N-14. 
23:10 Vingiuotas kelias namo  
N-14.  
01:00 Grįžimo taškas (k)  N-14.  

06:00 Monstrų viešbutis  (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.  
09:30 Maisto kelias.  
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:00 Sveiki atvykę.
11:30 Pragariškas Arabijos 
dykumos karštis N-7.
12:40 Laukinė gamta   N-7.
13:50 Heida.
16:00 Geri metai  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Naktis muziejuje 2   N-7.
21:50 Marsietis  N-14.
00:45 Tykantis šešėliuose  S.

06:00 Slėpiningas pelėdų pa-
saulis  (k).
07:00 Naminių gyvulių gyveni-
mo ypatumai  (k).
08:00 Pričiupom!  (k.
09:00 Varom!  N-7.  
09:30 Leopardų uolos.
10:40 Paslaptingas apuokų 
gyvenimas.

11:45 Naminių gyvulių gyveni-
mo ypatumai.
12:55 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
14:00 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos.
15:05 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas   N-7.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:10 Pasivaikščiojimas  N-7.  
00:30 Amerikietiškos imtynės  
(k) N-7.  
02:30 Jūrų pėstininkas 6. 
Atkakli kova (k) N-14.  

06:25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
08:20 Alpių gelbėtojai  (k) N-7. 
10:20 Tėvas Motiejus N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų  N-7.  
13:30 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
14:35 Mylėk savo sodą.
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys 
N-7.  
18:45 Ragana  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Vera. Apsaugoti šeimą  
N-14. 
22:50 Alisa  N-14.  
01:00 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:10 Muzikinis intarpas (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, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Mes iš Ukrainos.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Atspindžiai.  
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Mano geriausias drau-
gas (kart.).
14:30 Espenas ir Kalno 
Karalius  N-7.
16:15 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
17:00 Veranda.  
17:30 Nežinomi žmonės.  
18:00 Anykščių kraštas.  
18:30 Legendos.  
19:30 Kelias į namus.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Ak, jau tie tėvai   N-14.  
23:00 Jazzu koncertas.  
00:30 Dabar pasaulyje.  
00:55 Panorama  (kart.).
01:17 Sportas. Orai (kart.).

06:10 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
06:35 Pavojingiausi Indijos 
keliai (kart.) N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Statybų gidas.  

10:00 Aš – ralistas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Naujakuriai (kart.) N-7.
11:30 Skraidantys nasrai   N-7.
12:35 Besikeičianti planeta  
N-7.
13:50 Išlikimas  N-7.
14:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Krovinių karai  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms  
N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Iki galo! N-7.
23:55 Pašėlę vyrukai 2  N-14 
(kart.).
02:40 Universalus karys  N-14 
(kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Misija: laukinė gamta.
08.30 Pokalbiai prie jūros.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Misija - vasara.  
11.30 Išpažintis su Marija.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Grilio skanėstai.
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 Iki nelaimės. 
Išsiveržimas Baltojoje daloje.  
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Automobilis už 0 eurų.
11:55 Kenoloto.
12:00 Krepšinis į trasą.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Egzotiniai keliai.
14:00 Tvari Lietuva su E. 
Jakilaičiu.
15:00 Skaičiai istorijoje.
16:15 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 Polina.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Polina.
23:25 Orijaus kelionių archyvai.
00:00 Orijaus kelionių archyvai.
01:10 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

Kepinant karščiams, agurkų žiedai 
tampa sterilūs 

Šiuo metu sodininkai jau džiaugiasi pomidorų bei agurkų 
derliumi – ypač tie, kurie šias daržoves augina šiltnamy-
je. Tačiau neretam tenka ir nusivilti: šiltnamyje pasodinti 
agurkai derliaus neduoda, jų užmegzti žiedai tiesiog nu-
krenta. Kodėl taip atsitinka, teiravomės botaniko, rajono 
savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus.

„Neretas klausimas apie 
agurkus. Dažniausiai jie nedera 
šiltnamyje, jeigu pasodinamos 
ne savidulkės veislės. Kita bėda 
– šiltnamių vėdinimas, nes, pri-
kaitus gerokai per trisdešimt 
laipsnių, agurkų žiedadulkės 
tampa sterilios ir augalai ne-
mezga vaisių“, – sakė S. Obe-
levičius.

Agurkuose yra apie 97 proc.
organizmui reikalingo vandens, 
kuris pašalina šlakus bei toksi-

nes medžiagas ir mažina paki-
lusią kūno temperatūrą. Juose 
gausu ląstelienos, įvairių cu-
krų, baltyminių medžiagų, or-
ganinių rūgščių, kalio druskų, 
natrio, magnio, kalcio, fosfo-
ro, geležies, vitaminų C, B, P, 
provitamino A. Šios daržovės 
rekomenduojamos sergantiems 
širdies ir kraujagyslių ligomis, 
cukriniu diabetu, kepenų, inks-
tų ir odos ligomis, turint svorio 
problemų.  
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Skelbimus galite skelbti ir 
portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:
7 eur -7 dienos; 

12 eur - 14 dienų.

įvairūs

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ vadovaudamasi LR Specialiųjų žemės naudo-
jimo sąlygų įstatymo 141 str. 3 d. parengė elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių inf-
rastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „VšĮ „Plačiajuostis internetas“ 
tinklo apsaugos zonos planas Anykščių rajono savivaldybėje“ (Planas) ir pateikė tvirtinimui 
Susisiekimo ministerijai. 

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://
sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-ap-
saugos-zonos-planas-vsi-placiajuostis-internetas-tinklo-planas-anyksciu-rajono-savival-
dybeje) ir Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje (https://www.anyksciai.lt/elektroniniu-
rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonos-vsi-placiajuostis-internetas-
tinklo-planas-anyksciu-rajono-savivaldybeje/8333).

Plano rengėjas Giedrius Mickevičius, tel. +370 5 243 0882, el. p. info@placiajuostis.lt

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

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

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.

Buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 

patirtimi, asmenine kompiu-
terine įranga ir buhalterine 

programa teiktų buhalterinės 
apskaitos paslaugas įmo-
nėms, ūkininkams, MB , IĮ. 

Tel.: (8-614) 93300.

(Atkelta iš 5 psl.)

Į pirmąjį Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimą atvyko arti šim-
to (užsiregistravo 70) kultūros, 
verslo, mokslo žmonių iš kelių 
pasaulio valstybių. Renginių salė-
se netilpo visi, norintys dalyvau-
ti. Dalyvių geografija gana plati: 
JAV, Kanada, Anglija, Argentina, 
Vokietija, mūsų miestai.  Tarp 
svečių - Kalifornijos universiteto 
profesorius ir pirmasis Vytauto 
Didžiojo universiteto rektorius 
Algirdas Avižienis, Ona Vaitke-

vičiūtė – Rušėnienė iš Čikagos, 
Gražina Ručytė – Landsbergienė 
su vyru, Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku Vytautu Landsbergiu. 
Personalinę parodą muziejaus 
salėje surengė Bronius Pajarskas, 
gyvenęs Vokietijoje, savo eiles 
renginių metu skaitė iš Anykščių 
kilęs poetas Antanas Paulauskas.

Suvažiavime įkurta Pasaulio 
anykštėnų bendrija, kurios vado-
vu išrinktas profesorius, istorijos 
mokslų daktaras, Lietuvos istori-
jos instituto direktorius, šviesaus 
atminimo Antanas Tyla. Algirdas 

Avižienis ir Algirdas Čižas tapo 
pirmininko pavaduotojais.

Džiaugiuosi, kad Pasaulio 
anykštėnų bendrija, gyvuoda-
ma, tobulėdama ir kurdama, iki 
šiol išlaiko bendrystės dvasią, 
nestokoja kūrybinių sumanymų, 
nuolatos bendrauja su Anykščių 
bendruomene, organizuoja rengi-
nius, akcijas, įgyvendina vis nau-
jas idėjas. Žinome profesoriaus 
Romualdo Inčirausko kūrybines 
iniciatyvas, skaitome rajono Gar-
bės piliečio, rašytojo Rimanto 
Povilo Vanago vis naujas knygas 

apie Anykščius ir anykštėnus. 
Sveikinu Vytauto Balčiūno ir 
dalies Kultūros tarybos atstovų 
kilnų norą Anykščių bibliotekoje 
įprasminti pirmojo bendrijos pir-
mininko Antano Tylos, padova-
nojusio Anykščiams prasmingą 
savo veiklos pėdsaką, palikimą. 
Tik sėkmės jį įgyvendinti! Biu-
rokratinės kliūtys neturi užgožti 
prasmingų darbų ir idėjų.

Visados prisimename žmones, 
kurie turi didesnį kūrybinį poten-
cialą ar galimybę kurti, dovano-
ti, kažką palikti istorijai. Tačiau 

Tai buvo pirmoji kraštiečių bendrija Lietuvoje

Informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio mėn. 02 d. 14:30 val bus atliekami žemės skly-
po, adresu Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Riklikų k., 2A sklypo kadastrinių matavimų 
ženklinimo darbai. Gretimo sklypo Kad. Nr. 3472/0002:180 savininkai esate kviečiami 
atvykti į savo žemės sklypą ir dalyvauti ženklinat bendrą sklypų ribą. Ženklinimo darbus 
atliks UAB „Geodezinių matavimų projektai“ matininkai. Kontaktiniai duomenys: J. Urbšio 
g. 3, Panevėžys, Tel. (8-657) 74842, el. paštas:  vaiva.janasciuve@geoprojektai.lt

Informuojame, kad šiuo metu yra atliekami žemės sklypo projektinis Nr. 3442/0001:624-2, 
esančio Kunigiškių I k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav. kadastriniai matavimai. Besiribojančio 
žemės sklypo kadastrinis Nr. 3442/0001:0585 priklausančio  savininkui Laimutei Indreikaitei, 
prašome kreiptis darbo dienomis į A. Mackaus individualios veiklos buveinę, esančią Anykščių 
r. sav., Skiemonių sen.,Voversių k., Voversių g. 30, dėl bendros sklypo ribos  suderinimo per 
10 dienų nuo šio skelbimo paviešinimo.Telefonas pasiteirauti : (8-686) 84276.

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai. Fasadų dažymas, stogų 
dengimas, skardinimas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Viešintose uždaryta šimtmetį gyvavusi mokykla

Uždaroma Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras.

(Atkelta iš 3 psl.)

Vaiduokliška atmosfera

„Anykštos“ žurnalistai buvo 
nuvykę į Viešintų mokyklą su-
sitikti su paskutine šiais moks-
lo metais čia dirbusia pradinių 
klasių mokytoja Virginija Maci-
jauskiene. Žurnalistų ekskursijai 
atidaryti keli kabinetai, kuriuose 
pastaraisiais metais vyko pa-
mokos. Įėjus į pagrindinę pra-
dinukų klasę, keista matyti vos 
keletą sustumtų suolų, kuriuose 
lengvai tilpo paskutiniai aštuoni 
vienoje jungtinėje klasėje su-
rinkti ir susodinti mokiniai.

Mokytoja pasakoja, kad šian-
dien čia gal ir juntama tuštuma, 
tačiau net ir tie keli mokiniai 
mokslo metais kėlė tiek triukš-
mo, kad erdvės aidėjo nuo juoko, 

gerų emocijų, pokalbių ir veiklų. 
Dalis mokyklos pastato buvo 

atnaujinta moksleivių tėvų, dir-
busių mokytojų ir administraci-
jos lėšomis, tačiau, kaip sakė V. 
Abraškevičienė, „pastatas yra 
kaip namas – jis lieka. Bet to, ką 
išsinešame iš čia, ir to, ką buvo-
me sukūrę, – gaila labiausiai.“ 
Buvusi Viešintų mokyklos di-
rektorė pasakojo, kad tai buvo ne 
eilinė ugdymo įstaiga, o Viešintų 
bendruomenės mėgstama vieta. 
Dėl mokytojų iniciatyvų, organi-
zuotų išvykų, kūrybinių projektų 
mokykla vienijo visą miestelį.

Paskutinė Viešintų 
mokytoja buvo šios 
mokyklos mokinė

„Trejus, gal net penkerius 
metus galima buvo jausti, kad 

nebeilgai mokykla gyvuos“, – 
dalijosi mintimis mokytoja V. 
Macijauskienė. 

2021-2022 mokslo metais 
ji buvo paskutinė ir vieninte-
lė mokytoja, mokiusi jungtinę 
pradinukų klasę. Pasiteiravus, 
kodėl V. Macijauskienė pasiliko 
nykstančioje mokykloje ir neiš-
ėjo tada, kai visi kiti pradėjo ieš-
koti naujų perspektyvų, ji sakė: 
„Man tai nepriimtina. Nebuvo 
tokių minčių. Tai lyg išduočiau 
tuos vaikus, kurie visgi pasiliko, 
kuriems reikalinga ši mokykla. 
Kol jie yra, esu ir aš.“

Mokytoja V. Macijauskienė 
yra gimusi ir augusi Viešintose. 
Ji pati yra baigusi Viešintų pa-
grindinę mokyklą, o vėliau, po 
pradinio ugdymo pedagogikos 
studijų, sugrįžo dirbti į gimtojo 
miestelio mokyklą. 

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

Tel. (8-617) 00616.

Per dvidešimt metų Viešintų 
mokyklai atidavusi mokytoja 
sakė, kad darbdavys – Švietimo 
skyrius –  jai nesiūlė kitos darbo 
vietos. Ne tik jai nesiūlė, taip pat 
ir kitiems. 

V. Macijauskienė sakė neži-
nanti, ką darysianti toliau, nes 

dabar laisvų pradinių klasių 
mokytojų pozicijų rajone nėra, 
todėl ateitis miglota.

Kol kas daugiau kaip šimtą 
metų veikusios Viešintų mo-
kyklos patalpose ir toliau veiks 
ikimokyklinio amžiaus vaikų 
darželis ir Viešintų biblioteka. 

džiaugiuosi ir tuo, kad Pasaulio 
anykštėnų bendrija jungia visus 
norinčius jungtis anykštėnus. Čia 
galima sutikti ir mokytoją, ir gy-
dytoją, ir kultūros, meno žmogų. 
Jų nuomonė, idėjos ir vizijos ne 
mažiau svarbios ir laukiamos. 
Bendrija neskirsto anykštėnų 
pagal pažiūras, įtakingumą, vi-
suomeninę padėtį. Prisidėti savo 
veikla Anykščių labui turi būti 
kiekvieno anykštėno prioritetas.

Atlaikiusi laiko, rutinos, per-
vartų išbandymus, Bendrija yra 
gyvybinga, atsinaujinanti, bet 
jos esmė yra ta pati – Anykštijos 
žmonių būrimo bendram gėriui 
brolijos telkimas.

Mobilių kondicionierių remon-
tas, pildymas automobiliams, 
sunkvežimiams, žemės ūkio 
technikai. Vyksta į vietą. 

Tel. (8-630) 01033.

situacija
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perka

parduoda

įvairūs

siūlo darbą

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-609) 92144.

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) 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 atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis I-V : mob. tel. (8-691) 86121, el.p.: info@gensera.lt

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 - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

2-3 kambarių butą arba namo 
dalį Anykščiuose arba šalia 
Anykščių. 

Tel. (8-605) 06730.

Sodybą su žeme, gali būti 
miške ar vaizdingoje vietoje, 
prie ežero ar upės, pageidau-
tina vienkiemis. 

Tel. (8-611) 01110. 

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai - įvairaus brandumo 
mišką ir žemę, apaugusią me-
džiais. Siūlykite įvairius varian-
tus.  

Tel. (8-641) 55554.

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

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 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.

Kuras

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

Tel. (8-600) 22488.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913. 

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

Tel. (8-656) 77315.

Sausuolius, išlaužytus me-
džius, biokuro medieną,valo ap-
leistas pievas. Gali būti nedideli 
kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-673) 50446.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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. 

DINGO ŠUO!
Kurklių - Didžiakaimio apylinkėse.
Padėkite rasti labradorų veislės baltą šunį, 
vardu PELENIS. Šuo po traumos, blogai 
mato ir girdi, gali neatsiliepti šaukiamas. 

Atsilyginsime. 
Tel. (8-612)28435

(8-614) 76543.

Nekilnojamojo turto 
operacijos:

pirkimas; pardavimas, 
tarpininkavimas;

paskolos;
vertinimas.

www.zeme.lt; (8-680) 84444.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Perka įvairios būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

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

Tel. (8-603) 27974.

Statybinę medieną (0,2x0,05x6;  
0,15x0,05x6; 0,15x0,15x6).

Tel. (8-608) 51317.

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-614) 93300.

Reikalingi įvairių profesijų 
statybininkai.

Tel. (8-686) 48305.

Darbinį arklį. Galima keisti. 
Atveža. 

Tel. (8-641) 46770.

Kita

Anykščiuose - juoduosius 
serbentus. 

Tel. (8-623) 09687.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
liepos 23-25 d.d. -delčia.

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

Apolinaras, Romula, Saida, 
Tarvilas, Gilmina, Brigita, 
Roma, Saidas.

šiandien

liepos 24 d.

vardadieniai

oras

+18

+24

liepos 25 d.
Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, 
Kristoforas, Kristupas.

Piešė kęstutis PABIjUTAS, 
rašė Antonas FeljeTONAS 

Skelbiama prenumerata 
2023-iems metams

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje, visuose Lietuvos pašto skyriuose, www.anyksta.lt, telefonu - (8-381) 59458 
arba (8-686) 33036. Mobilųjį laiškininką galima išsikviesti paskambinus trumpuoju numeriu 1842 arba 870055400. Jis
nemokamai atvyks jau kitą dieną po iškvietimo. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 99 (120)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 80

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

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 80
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 65

Prenumerata priimama nuo birželio 6 iki liepos 31 dienos. Dovana - žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumerata.

Mūsų laukia 100 susitikimų!

Amiliutė kreipiasi į policiją, 
kad ši užtikrintų rimtį ir tylą Anykščiuose Pareigūne! Ar girdi?

Vyrai plyšauja girti.
,,Pienių vynu“ užsipylę,
Drasko anykštėnų tylą. 

Pagalvok tik - ,,Pelenai“!..
Byra daugeliui tikrai!
Tris dienas ant miesto kala -
Mano vištos greit gaus galą. 

Trenksmui krašto nematyti...
Žiburiai Anykščių švyti.
Nuo kapelų ir romansų
Smertis man ateis avansu!

ką sakai?.. Ne! Negirta!
Ant folklorų tik pikta. 
Po invazijos ,,velnių"
jėgos senka, po velnių!

Vištos gieda, katės loja,
Marcės ožka kudakuoja!
kam kurortas, o man grabas!
Areštuokit tuos kvarabas!

Ašaros jai gerklę smaugia,
Balsas cypia, o gal staugia. 
Atlaidų Anykščiams reikia -
Tampa miestas velnio pelke.

Onutė pasakoja draugei:
- Mama kačiukus sudegino.
Birutė:
- Ne per žiauriai čia? Kiek 

laiko jiem?
Onutė:
- Pora savaičių.
Birutė:
- O kodėl sudegino? Ko taip 

žiauriai? Galėjot kam nors ati-
duot ar, blogiausiu atveju, kur 
nors nuvežt ir palikt, gal būtų 
kas suradę ir pasiėmę...

Onutė:
- Nežinau, sakė, kad peržydė-

jo, ryt iš kaimo naujų parveš.

***
- Gal iškrečiam Jonui pokštą 

ir į stiklinę vietoj limonado pri-
pilam degtinės?

- O gal geriau man tokį pokš-
tą iškrečiam?

***
Kalbasi du draugai:
– Apie ką tu tiek svajoji?
– Aš svajoju apie tai, kaip 

vieną kartą sutiksiu fėją, kuri 
man padovanos tūkstantį eurų.

– O kodėl ne milijoną?
– Na, milijoną - tai jau visai 

nerealu...

***
Motina sako savo dukrai:
- Matai, aš jau 25 metai kaip 

ištekėjusi ir vis myliu tą patį 
vyrą.

Dukra atsako motinai:
- Na va, bus gražu, kai tėtis 

sužinos...


