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Kur pradingo Barboros akmuo? Lina DAPKIENĖ

Vasarą labai smagu apsilankyti kokioje nors vietoje, kurioje dar nesi buvęs. Ir visai nesvarbu, ar ten koks itin reikšmin-
gas, žinomas ir lankomas objektas, ar tik koks akmuo. 

Papasakosiu apie beveik pradingusį Barboros akmenį. Mat išsiruošę apžiūrėti respublikinės reikšmės geologijos pamin-
klo, vos tilpę į tris mašinas, ištyrinėję beveik visus miško keliukus, mes to akmens... tiesiog neradome!

Akmuo aprašytas internete 

Internete yra pateikta gana iš-
sami informacija apie šį akmenį: 

Barboros akmuo – respubliki-
nės reikšmės geologijos pamin-
klas, stūksantis Anykščių rajone, 
Troškūnų seniūnijoje, Anykščių 
miškų urėdijos Kavarsko giri-
ninkijos (98 kv., 17 skl.) teritori-
joje, Butleriškių miške. Paskelb-
tas saugomu 1964 m., įtrauktas 
į Kultūros paveldo registrą 2000 
m. (unik. kodas 1870). 

Vienas iš maršrutų, kuriuo 

riedulys nesunkiai pasiekia-
mas – žvyruotu miško keliu iš 
Dabužių (apie 7,5 km). Netoli 
tikslo pastatytos kelio nuoro-
dos. Paskutinius 0,5 km, kur 
prie žvyrkelio plyti nedidelė 
laukymė – skynimas, patogiau 
praeiti pėsčiomis. Kitas būdas 
pasiekti dideliame miško ma-
syve gulintį akmenį – iš 1214  
Troškūnai–Laukagaliai–Trau-
pis kelio.

Barboros akmuo skendi žolėse.

Į vaikų lopšelius – darželius ateina 
privatus verslas Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Liepos 28 dieną, ketvir-
tadienį, į 44-ąjį posėdį susi-
rinkusios Anykščių rajono 
tarybos posėdyje buvo kal-
bama apie gatvių priežiūrą, 
vaikų lopšelių – darželių 
modernizavimą, švietimą ir 
kitas temas. Iš viso posėdyje 
priimta 10 sprendimų.

Bene daugiausia diskusi-
jų sulaukė klausimas apie 
Anykščių rajono savivaldy-
bės ir verslo galimą bendra-
darbiavimą modernizuojant 
Anykščių vaikų lopšelius 
- darželius „Eglutė“ ir „Žil-
vitis“.

Anykščių vaikų lopšeliuose - darželiuose „Eglutė“ ir „Žilvitis“ turėtų pasirodyti statybininkai.

„Roko virtuvė“ 
atsisakė patalpų 
Istorijų 
dvarelyje

Po miesto 
šventės Covid-19 
infekcijos 
šuolis 
Anykščiuose 
nefiksuotas

Antrą kartą 
paskelbtas 
restorano 
nuomos 
konkursas 
sulaukė vieno 
dalyvio

rievės
Laimas FERGIZAS:
„Nuo ko rajono valdantie-

siems „skauda galvą“?

Nuoma. Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centras 
nuomos lauko teritorijos plo-
tą Muziejaus gatvėje. Anykš-
čių rajono tarybai pateiktame 
sprendimo projekte rašoma, 
kad teritorija bus nuomojama 
laikinos reklamos tikslais, yra 
norinčių čia įrengti kavos ap-
aratą ir kt.. Teritorijos nuomai 
bus taikomas 50 Eur už 1 kv.m 
mėnesio mokestis.

Būstas. Kurklių seniūnijos 
Kurklių II kaime, Dvaro gatvė-
je, buvęs administracinės pa-
skirties pastatas bus  pertvarko-
mas į gyvenamąjį namą. Dviejų 
aukštų  pastatas yra su rūsiu. 
Atlliekant paprastąjį remontą, 
jo išvaizda iš išorės nepakis, 
nes remonto darbai bus atlieka-
mi namo viduje. Numatyta tik 
įstiklinti įėjimo balkoną.

Rekonstrukcija. Anykščiuo-
se bus rekonstruojamas Valsty-
binių miškų urėdijos Anykščių 
regioninio padalinio adminis-
tracinis pastatas. Pastate nu-
matyta pakeisti grindis, stogo 
dangą, apšiltinti sienas bei pa-
matus, įrengti skaidrias kabine-
tų pertvaras. Atvėrus erdvę iki  
pat stogo, numatyta įrengti salę. 
Taip pat numatytas pandusas 
žmonėms su negalia, liftas.

„Šimtukai“. Du „šimtukus“ 
už valstybinius lietuvių kalbos 
ir literatūros bei geografijos 
brandos egzaminus gavo trau-
pietė, jauniausia rašytoja Lietu-
voje Indrė Musteikytė. „Šimtu-
kai“ atiteko Panevėžio rajonui, 
nes abiturientė paskutinius 
dvejus metus mokėsi Raguvos 
gimnazijoje.

KOPIJUOJAME. Vieno 
A formato lapo kopija UAB 
„Anykštos redakcija“- 0,30 Eur.
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spektras

temidės svarstyklės

Smurtas. Liepos 28 die-
ną  apie 15.05 val. Troškūnų 
seniūnijos  Lydžių kaime ne-
blaivus (nustatytas 2,06 prom. 
girtumas) vyras (g. 1955 m.) 
sudavė ranka jaunuoliui (g. 
2004 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Areštinė. Liepos 28 die-
ną  apie 21.00 val. Troškūnų 
seniūnijos  Karčių kaime ne-
blaivus (nustatytas 2,08 prom. 
girtumas) vyras (g. 1967 m.) 
smurtavo moters (g. 1993 m.), 
atžvilgiu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.Vyras (g. 1967 m.) su-

laikytas ir uždarytas į areštinę.
Konfliktas. Liepos 24 dieną  

tiksliai nenustatytu laiku Trau-
pio seniūnijos Levaniškių kai-
me vyras (g. 1972 m.) naudojo 
fizinį smurtą moters (g. 1972 
m.) atžvilgiu, taip sukėlė jai fi-
zinį skausmą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Pinigai. Liepos 25 dieną  
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykš-
čių rajono policijos komisari-
atas  gavo vyro (g. 1984 m.) 
pareiškimą, kad, pasinaudojus 
elektronine mokėjimo prie-
mone, iš jo banko sąskaitos į 
moters banko sąskaitą buvo 

pervesta 5300 eurų, o 800 eurų 
išgryninti bankomate. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Medis. Liepos 25 dieną, pir-
madienį, ugniagesiai gavo pra-
nešimą, kad  Šimonių girioje, 
važiuojant nuo Andrioniškio 
pusės, privažiavus vandens 
paėmimo vietą, mėlynos spal-
vos plakatą, ant važiuojamo-
sios kelio dalies guli nuvirtęs 
medis, kuris užkabino elektros 
stulpą, elektros laidai guli ant 
žemės, užtverta važiuojamoji 
dalis. Atvykus ugniagesiams, 
rastas ant kelio nuvirtęs medis, 
buvo nutraukti elektros laidai. 
Medis pašalintas grandini-

niu pjūklu, laidai atjungti nuo 
srovės. Apie įvykį informuoti 
ESO darbuotojai.

Gaisras. Liepos 25 dieną, 
pirmadienį, ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Kavarsko se-
niūnijos Girelės kaime rūksta 
dūmai iš negyvenamos sodybos 
rūsio. Atvykus ugniagesiams į 
įvykio vietą, degė sandėliuko 
stogas. Per gaisrą nudegė san-
dėliuko stogas, sudegė viduje 
buvę namų apyvokos daiktai. 
Išgelbėti 3 pastatai: šalia buvu-
si lauko virtuvė, 3 m atstumu 
stovėjęs gyvenamasis namas, 
8 m atstumu buvęs ūkinis pas-
tatas.

Įstatymas. Seimo Nacionali-
nio saugumo ir gynybos komi-
teto (NSGK) vadovas Laurynas 
Kasčiūnas sako, kad neteisėtų 
migrantų apgręžimo politiką 
būtų galima įtvirtinti įstatymo 
lygmeniu, tačiau tam dar reikia 
politinio sutarimo. Komitetas 
ketvirtadienį lankėsi Švenčio-
nių rajone apžiūrėti sienos su 
Baltarusija statybos. Pernai pra-
dėtą projektą planuojama baigti 
iki rugsėjo. Iš viso nuo praė-
jusių metų rugpjūčio 3 dienos, 
kai VSAT vidaus reikalų minis-
trė Agnės Bilotaitės įsakymu 
įgijo teisę apgręžti neteisėtus 
migrantus, jų iš Baltarusijos į 
Lietuvą neįleista daugiau nei 
11 tūkstančių. Kai kurie kritikai 
sako, kad šiuos veiksmus gali-
ma laikyti išstūmimais, kurie 
pažeidžia tarptautinę teisę. Pa-
reigūnai tvirtina, kad migrantus 
jie ne išstumia, o neįleidžia į 
Lietuvos teritoriją.

Akcija. Už naudojimąsi tele-
fonu vairuojant be laisvų rankų 
įrangos šiemet Lietuvoje po-
licija nubaudė daugiau nei 25 
tūkst. vairuotojų. Jie gavo bau-
das nuo 60–90 eurų, kai kurie 
neteko teisės vairuoti transporto 
priemonės nuo 1 iki 3 mėnesių. 
Apie pavojus naudotis telefonu 
vairuojant trečiadienį Lietuvos 
kelių policijos tarnyba primi-
nė Vilniaus gatvėse. Čia buvo 
surengta prevencinė priemonė 
kartu su naujienų portalo delfi.
lt vykdomo projekto „NežVAI-
RUOK!“ herojumi – atgiju-
siu mobiliuoju telefonu. Kaip 
skelbia policija, pareigūnai už-
fiksavo pažeidėjus ir padėkojo 
nesinaudojusiems mobiliaisiais 
telefonais.

Ginklai. Vidaus reikalų mi-
nisterija siūlo leisti Lietuvoje 
veikiančioms ginklų parduo-
tuvėms prekiauti A kategorijos 
automatiniais ginklais, kad juos 
galėtų įsigyti tam leidimus tu-
rintys kariai savanoriai ir šau-
liai. Jie turi teisę laikyti tokius 
ginklus pagal liepą įsigalioju-
sias anksčiau šiemet priimtas 
pataisas. Pataisos bus teikia-
mos pastebėjus, kad įgijusių 
A kategorijos ginklą šaulių ar 
savanorių iki šiol neatsirado, 
BNS sakė vidaus reikalų vice-
ministras Vitalijus Dmitrijevas. 
Pasak jo, pataisas Vyriausybė 
svarstys artimiausiu metu. Lie-
tuvos kariuomenės Sausumos 
pajėgų štabo viršininkas Žil-
vinas Gaubys sakė, jog kraš-
to apsaugos sistema pataisas 
palaiko. A kategorijos ginklai 
civilinėje apyvartoje yra drau-
džiami, tačiau kariams sava-
noriams ir šauliams juos leista 
laikyta reaguojant į Rusijos in-
vaziją Ukrainoje.

-BNS

„Roko virtuvė“ atsisakė patalpų Istorijų 
dvarelyje
Mažoji bendrija „Roko virtuvė“ atsisakė patalpų nuomos 

Istorijų dvarelyje, kuriose vos keletą mėnesių veikė kavinė 
„Sugar & Grill”.

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių Liudvikos ir Stanis-
lovo Didžiulių viešosios biblio-
tekos direktorius Romas Kutka 
„Anykštai“ sakė, kad patalpų 
nuomos sutartis su mažąja ben-
drija „Roko virtuvė“ nutraukta 
šalių susitarimu nuo liepos 12 
dienos.

„Dabar ruošiame dokumen-
tus ir skelbsime patalpų, esan-
čių Istorijų dvarelyje, nuomos 
konkursą. Rugpjūtį kreipsimės 
į Anykščių rajono tarybą, kad 
gautume leidimą patalpas nuo-
moti“, - sakė R.Kutka.

Mažoji bendrija „Roko virtu-
vė“ už 44 kv.m ploto patalpas 

Istorijų dvarelyje per mėnesį 
mokėjo po 138 Eur. Planuoja-
ma, kad, paskelbus naują patal-
pų nuomos konkursą, jo laimė-
tojas už patalpų nuomą mokėtų 
130 Eur ir 24 ct.

Mažoji bendrija „Roko vir-
tuvė“ kavinę Istorijų dvarelyje 
atidarė 2020 metų liepos mėne-
sį, tačiau jau po kelių mėnesių 
veiklos, prasidėjus koronaviru-
so pandemijai, viešojo maitini-
mo įstaiga buvo uždaryta.

Mažoji bendrija „Roko virtu-
vė“ Anykščiuose, A.Baranausko 
aikštėje, valdo restoraną „Pun-
tukas“.

Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos 
direktorius Romas Kutka „Anykštai“ sakė, kad ruošiami doku-
mentai naujam patalpų nuomos konkursui Istorijų dvarelyje. 

Po miesto šventės Covid-19 infekcijos 
šuolis Anykščiuose nefiksuotas

sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Lietuvoje nuolat daugėjant Covid-19 infekcijos atvejų, 
Anykščių rajone kol kas situacija yra stabili.

Apie susirgimų atvejus „Anykštai“ pasakojo rajono savival-
dybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Pagalienė.

„Anykščių rajone situacija 
stabili. Kol kas dėl „koronos“ 
Anykščiuose nereikia sėti neri-
mo. Reikia laikytis rekomenda-
cijų, bet padėtis nėra gąsdinanti, 
– sakė L. Pagalienė. – Pastebi-
mas nežymus Covid-19 ligos 
atvejų padidėjimas: liepos 1-29 
dienomis nustatyti iš viso 77 
atvejai, iš jų: liepos 11-17 die-
nomis – 11 atvejų, liepos 18-24 
dienomis – 27 atvejai, liepos 25-
29 dienomis – 35 atvejai. Vyrau-
ja pirminiai užsikrėtimai, tarp 
sergančiųjų daugiausia suaugu-
sieji. Septynių dienų užsikrėti-
mų vidurkis – 5 atvejai.

Beje, šiai atmainai būdingi ir 
lengvesni simptomai: gerklės 
skausmas, neaukšta, subfebrili 
temperatūra, bendri peršalimo 
simptomai – šaltkrėtis, raumenų 
skausmas. Ši atmaina „geresnė“, 
nes yra mažiau komplikacijų, 

reanimacijų lovos nėra užimtos, 
o tai yra geras požymis“.

Kadangi dabartinės Covid-
19 atmainos požymiai yra labai 
panašūs į nestipraus peršalimo, 
Visuomenės sveikatos biuro di-
rektorės teiravomės, kokiu atve-
ju reikia pasidaryti „koronos“ 
testą? „Jaučiant bendrus per-
šalimo simptomus, kvėpavimo 
takų infekcijos požymius, reko-
menduojama pasidaryti greitąjį 
testą. Visais atvejais, jaučiant 
simptomus, reikia konsultuotis 
su šeimos gydytoju“, – paaiški-
no L. Pagalienė.

Šiuo metu ir sergant „kovidu“ 
nebereikia izoliuotis, bet galima 
kreiptis į šeimos gydytoją dėl 
nedarbingumo lapelio. „Greitąjį 
testą atlikti galima ir namuose, 
konsultuotis su gydytoju nuoto-
liniu būdu. Bet jei konsultuositės 
nuotoliniu būdu ir tik pasakysite 

apie savo teigiamą greitąjį testą, 
tai tokiu atveju jūsų persirgimas 
nebus matomas sistemoje. Norint, 
kad liga būtų matoma oficialiai, 
reikia kreiptis į šeimos gydytoją, 
kad jis išrašytų siuntimą testą at-
likti laboratorijoje. PGR testas yra 
daromas poliklinikoje.“

Paklausta, ar rajone yra mir-
čių nuo to momento, kai buvo 
atšaukti ribojimai, L. Pagalie-
nė sakė, kad nėra. Po Anykščių 
miesto šventės, kuomet praktiš-
kai nė vienas žmogus nedėvėjo 
apsauginės veido kaukės, buvo 
pastebėtas šiek tiek didesnis su-
sirgimų šia infekcija skaičius.

Norint išvengti susirgimo „ko-
vidu“, L. Pagalienė rekomenda-
vo elgtis atsakingai ir laikytis in-
fekcijos prevencijos priemonių: 
viešose uždarose vietose, kur 
neužtikrinamas tinkamas vėdi-
nimas ir kur yra daug žmonių 
bei viešajame transporte, dėvėti 
medicinines veido kaukes arba 
respiratorius, uždarose viešose 
erdvėse laikytis saugaus, ne ma-
žesnio nei 2 metrų atstumo nuo 

aplinkinių, kuo dažniau vėdinti 
patalpas 10 minučių plačiai at-
vėrus langą, taip pat kuo daž-
niau plauti rankas.

Vykstant į užsienį reikia pasi-
domėti tos šalies reikalavimais, 
rekomendacijomis. Ši informa-
cija pateikiama Užsienio reikalų 
ministerijos arba šalies, į kurią 
vykstama, ambasados interne-
to svetainėse. Keliautojams, 
atvykstantiems į Lietuvą iš bet 
kurios pasaulio šalies, netaiko-
mi jokie su Covid-19 valdymu 
susiję reikalavimai.

Anykščių rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuro 
direktorė Lina Pagalienė sakė, 
kad šiuo metu vyraujanti Co-
vid-19 infekcijos atmaina yra 
lengvesnė, labiau primenanti 
paprastą peršalimą.
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savaitės citatos

Kokį įspūdį 
Jums palieka 
Anykščių miesto 
parko tvenkiniai?

Alma ŠINKŪNIENĖ:
Reikia tvarkyti ne tik tven-

kinį, bet ir senjorams jokių 
atrakcionų nėra. Vaikams taip 
yra labai gražus kampelis. Bet 
pagyvenusiems, kuriems iki 
Dainų slėnio sunku nueiti, čia 
tiesiog nėra jokio užsiėmimo. 
Sėdi ant suolelio ir žiūri į apau-
gusį, dumbliais aptrauktą tven-
kinį.

Gitana DŽIUGIENĖ:
Retai užsuku į parką. Na, per 

porą metų kokį kartą. Šiemet 
būti neteko. Bet pernai, kai pa-
mačiau tą prūdą, tai daugiau ir 
kojos nebekeliu. Sunkiai kur 
kitam mieste centrinį parką su 
tokiu „tvenkiniu“ rastum.

Deividas BIRONAS:
Manau, išvalyti pačio tvenki-

nio nereikėtų, nes ten auga gul-
bių šeimyna, bet amūrų įleist 
vertėtų, kad žoles nereikalingas 
išvalgytų.

Ilona STATAUSKIENĖ:
Būtinai prižiūrėti parką rei-

kia, kad būtų nupjauta ir išva-
lyta, tada bus gražu. O dabar 
apaugusi bala.

Kanauninkas Stanislovas 
KRUMPLIAUSKAS, 

Anykščių rajono Garbės 
pilietis

Gyvenimas – didžiausia 
Dievo dovana, o Medikas – 
žmogus, pašauktas saugoti, 
gelbėti mums Dievo malone 
skirtas dovanas. Pašauktas au-

kotis dėl tų, kuriems šiandien 
skauda, sunku, negera.

Iš tiesų esu labai maloniai 
nudžiugintas, kad šiais metais 
Anykščių rajono Garbės pilie-
tės vardas suteiktas gydytojai 
Virginijai Pažėrienei, kuri 
anykštėnų sveikata rūpinasi 
jau 45 metus.

45 metai, dovanoti Medi-
cinai – labai daug. Nebesu-
skaičiuosi, kiek žmonių buvo, 
yra ir visada bus dėkingi 
jums už sugrąžintą sveikatą, 
palengvintą likimo naštą, už 
artimųjų gyvenimo pailginimą, 
už didžiausios Dievo dovanos 
saugojimą.

Esu dėkingas, kad šią gydy-
toją teko sutikti ne tik man, bet 
ir mano a.a. Tėvukams: ji ne 

tik juos slaugė, rūpinosi svei-
kata, bet ir lengvino jų Būtį.   

Poetas Justinas Marcinkevi-
čius rašė: „Visada žemėje per 
mažai gerų žodžių – meilės, 
tiesos ir dėkingumo žodžių. 
Mes dažnai taip ir išsiskiria-
me, nepasakę jų vienas kitam, 
nusinešame, užgniaužę juos 
savo širdyse...“  Anykščių 
rajono Garbės pilietės vardas 
– puiki padėka šiai Gydytojai 
už ilgametį profesionalų ir 
sąžiningą darbą.

sveikindamas Gerb. Gy-
dytoją garbingo apdovano-
jimo proga, linkiu sveikatos, 
stiprybės ir Dievo palaimos, o 
kartu dėkoju Anykščių rajo-
no tarybai, patvirtinusiai šią 
kandidatūrą.

pastabos paraštėse Esu labai nudžiugintas

Antrą kartą paskelbtas restorano nuomos 
konkursas sulaukė vieno dalyvio

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė šį mėnesį pakartotinai paskelbė Tilto gatvės komplekse 
esančio restorano pastato nuomos konkursą. 

Anykščių rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja Au-
dronė Savickienė „Anykštą“ informavo, kad konkursas sulaukė vieno dalyvio.

Su konkurso laimėtoju resto-
rano nuomos sutartį Anykščių 
rajono savivaldybė planavo 
pasirašyti šią savaitę, tačiau iki 
penktadienio popietės ji dar ne-
buvo pasirašyta. Paskutinė die-
na sutarties pasirašymui – rug-
pjūčio 2-oji, antradienis. Kol 
sutartis nepasirašyta, nuomos 
konkurso laimėtojas neatsklei-
džiamas.

Priminsime, kad pirmasis 
Tilto gatvės komplekse esančio 
restorano pastato nuomos kon-
kursas įvyko birželio pradžioje. 
Tuomet jame taip pat sulaukta 
vieno dalyvio. Deja, bet kon-
kurso laimėtojas tuomet resto-
rano pastato nuomos sutarties 
su savivaldybe nepasirašė. 
„Anykštos“ žiniomis, tuomet 

konkurse dalyvavo su atlikėja 
Jazzu susijusi bendrovė iš Kau-
no, tačiau tai ne ta pati įmonė, 
kuri Anykščiuose valdo resto-
raną „BasiBasi“.

Priminsime, kad šių metų ba-
landžio viduryje Anykščių rajo-
no taryba nustatė Anykščiuose, 
Tilto gatvės komplekse, esančio 
191,83 kv. m restorano pastato 
nuomos kainą. Šį šalia Švento-
sios upės stovintį visiškai naują 
pastatą su rekuperacine sistema 
bei daliniu interjero įrengimu 
viešojo konkurso būdu buvo 
planuota išnuomoti 10 metų 
laikotarpiui, taikant 10 Eur už 
kv.m kainą, tačiau posėdyje nu-
spręsta nuomos kainą sumažin-
ti perpus.

Mažinti restorano pastato 

nuomos kainą iki 5 Eur už kv. 
m ir nuomos laikotarpį iki 5 
metų su galimybe  nuomos su-
tartį vieną kartą pratęsti dar 5 
metams pasiūlė Anykščių rajo-
no tarybos narys, liberalas Min-
daugas Sargūnas.

Tilto gatvės komplekse esan-
čio restorano pastato nuomi-
ninkas pagal Anykščių rajono 
savivaldybės nustatytas sąly-
gas privalės sukurti ir išlaikyti 
ne mažiau kaip 3 darbo vietas, 
iš kurių viena turės būti skirta 
socialiai jautrių asmenų grupei 
– neįgaliesiems, pensininkams, 
pabėgėliams ir pan..

Nuomininkas taip pat privalės 
prisidėti prie Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
rengiamų renginių.

Šio pastato nuomos konkurso laimėtojas jame galės vykdyti tik maitinimo teikimo ir su tuo susiju-
sias veiklas.

O būna ir tokių, kurie 
valdyti valstybę imasi...

Saulius SLAVINSKAS, 
Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas, 
apie skendimo priežastis:

„Būna, kad tada žmonės, net 
gerai nemokėdami plaukti, šoka 
į vandenį ir demonstruoja savo 
abejotinus plaukimo įgūdžius.“

Amfibijos šou Šventojoje -  
jau būtų šventė!

Gintaras GIRNIUKAITIS, 
verslininkas, apie Anykščių 
miesto šventę:

„Kam pirkti nenaudojamas 
amfibijas – gal geriau ją parduo-
ti ir padaryti geresnę šventę?“ 

Nes iš didelių nesupranta, 
kad jie - sekantys eilėje...

Alytė OBELEVIČIENĖ, 
buvusi Traupio mokyklos mo-
kytoja, apie patyčias iš mažų 
mokyklų mokytojų:

„Nesuprantu, kodėl yra že-
minami mažų mokyklų moky-
tojai.“

...arba pasiburti iš kavos 
tirščių.

Lina PAGALIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės Vi-
suomenės sveikatos biuro 
direktorė, apie COVID-19 
simptomus:

„Jaučiant bendrus peršalimo 
simptomus, kvėpavimo takų 
infekcijos požymius, rekomen-
duojama pasidaryti greitąjį tes-
tą.“

Beveik kaip mokant 
mokesčius!

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
darželių modernizavimą:

„Savivaldybė gaus įsiparei-
gojimus, o privatus investuoto-
jas gaus nepamatuotą pelną.“

Neramūs tie vaikai...

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas, apie investici-
jas į darželius:

„Jeigu 10 metų remontuosi-
me, tai penktais metais pradės 
griūti ta pusė, kurią būsim sure-
montavę pirmąją“.
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rievės

Laimas FERGIZAs 

Liepos 23 dieną, vidurdienį, 
per patį miesto šventės piką, 
Anykščių viešojoje bibliote-
koje vyko du vargiai derėję 
renginiai.

Vienas iš jų buvo skirtas 
buvusiam ilgamečiam PAB 
pirmininko, prof. Antano 
Tylos atminimui pagerbti, 
atidarant Krašto dokumentų 
ir kraštotyros skyriuje mažytę 
jo personalinės bibliotekos 
knygų parodą ( didžioji profe-
soriaus knygų palikimo dalis 
tyliai glūdi rūsyje). Kitas 
renginys buvo skirtas  VšĮ 
„Anykščių jaunimo klubo“ 
vaikų ir jaunimo įveiklinimui 
gretimoje patalpoje ir šalia 
bibliotekos. 

Nors abu renginiai buvo 
artimi fiziškai, tačiau ver-

tybiškai jie buvo nutolę 
per šviesmečius - jaunimas 
nesidomėjo, ko „pagerbti“ 
susirinko žilo plauko sulaukę 
(pasaulio) anykštėnai. Vyres-
nioji karta savo ruožtu nesku-
bėjo gilintis ir žavėtis, kaip ir 
ką žaidžia vaikai ir jaunimas. 
Maža to, vyresnieji gal net ir 
raukėsi nuo paauglių keliamo 
triukšmo, kuris karštą dieną 
sklido pro praviras duris ir 
trikdė rimtą ir orią profeso-
riaus pagerbimo atmosferą.

Senas Antano Tylos ben-
dražygis ir bičiulis Anykš-
čių meras s.Obelevičius, 
kalbėdamas prof. A.Tylos 
bibliotekos atidarymo proga,  
minėjo „galvos skausmą“. 
Nuo ko rajono valdantiesiems 
„skauda galvą“? Ogi dėl per 
Anykščių miestą, tiksliau, per 
modernų raudonos spalvos 
pastatą, nusidriekusios nema-
tomos psichologinės ir ver-
tybinės fronto linijos. Meras, 
nors ir netiesiogiai, kalbėjo 
apie jam iškilusią būtinybę 
laviruoti kovoje tarp dviejų 
skirtingų požiūrių į gyvenimą, 
mokslą, istorinės atminties 
išsaugojimą. Nors ginčas 
vyksta dėl vienos bibliotekos 
salės (rajono taryba neseniai 
balsavimu nusprendė, kad 
bibliotekai patalpų per daug 

ir dalį reikia išnuomoti VšĮ 
„Anykščių jaunimo klubas“), 
tačiau tikrasis ginčas vyksta 
ne dėl kvadratinių metrų. 
Tai kur kas gilesnis ginčas, 
susijęs su pamatinėmis verty-
bėmis.

Profesorius A.Tyla buvo 
ramybės, neskubrios išmin-
ties, tylaus (tai užkoduota 
ir jo pavardėje) kalbėjimo, 
tradicijų puoselėjimo ir žinių 
kaupimo fizine forma (kny-
gomis) įsikūnijimas. Tačiau 
jaunoji karta, užaugusi jau 
interneto epochoje, maigyda-
ma išmaniuosius įrenginius ir 
panirusi į jų ekranus, sparčiai 
šuoliuoja į ateitį, žinias ir 
vaizdus žaibiškai gaudama 
per TikTok-ą ir Reels-us, savo 
informaciją ir turinį saugo 
„elektroniniuose debesyse”. 
jaunimo klubo globėjams 
sunku suprasti, kodėl bibli-
oteka nori išsaugoti savo 
integralumą bei kvadratinius 
metrus, kad eksponuotų ir 
sandėliuotų dulkes kaupian-
čius istorinius foliantus, pra-
eityje nusipelniusių anykštėnų 
rašytinį palikimą, o visa tai 
vartys ir skaitys saujelė kul-
tūrininkų ir intelektualų. jų 
nuomone, geriau tas patalpas 
atiduoti jaunimui - tiksliau, 
išnuomoti jas stovyklas gam-

toje organizuojančiai viešajai 
įstaigai. 

Anykščių rajono valdžia irgi 
reaguoja į XXI amžiaus ten-
dencijas. stengiasi atsiliepti 
į atsijauninimo poreikį ne tik 
deklaruojamomis idėjomis, 
bet ir rajono vadovų biologi-
niu amžiumi. Nors priešpen-
sinio amžiaus meras atitinka 
pasaulio anykštėnų bendrijos 
narių amžiaus vidurkį, tačiau 
jis savivaldybės administraci-
ją patikėjo valdyti žavingoms, 
už save gerokai jaunesnėms 
šviesiaplaukėms. Adminis-
tracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė yra 37 metų, jos 
pavaduotojai Venetai Veršuly-
tei ką tik (per Anykščių miesto 
gimtadienį - koks malonus 
sutapimas!) sukako 39 metai. 
Nekalbant apie visų laikų 
politikų jaunumo rekordinin-
ką nacionaliniu lygiu Šarūną 
Grigonį, kuris vos ne tiesiai iš 
jono Biliūno gimnazijos suolo 
buvo išrinktas į rajono tarybą 
(jam šiuo metu yra 22 me-
tai). Rajono Kultūros tarybos 
pirmininkei Irmai Smalskienei 
taip pat dar gabaliukas kelio iki 
brandos slenksčio - 40-mečio. 

Besidomint šia tema, 
skirtingi gerai informuoti 
anykštėnai sakė, kad užkuli-
sinis Anykščių jaunimo klubo 

globėjas galimai yra knygų 
vaikams autorius, viena 
koja anykštėnas, įtakingos 
dinastijos atstovas Vytautas 
V. Landsbergis. Galime tik 
apgailestauti, kad tokio masto 
asmenybė, turinti šaknų ir 
veiklos Anykštijoje, prieš sa-
vaitę nerado laiko pasirodyti 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
suvažiavime, kuriame buvo 
paminėtas ir pagerbtas ne tik 
Antanas Tyla, bet ir Anykš-
čiuose gimusi, garsaus vynda-
rio Balio Karazijos krikštyta, 
ilgametė PAB narė Gražina 
Ručytė-Landsbergienė. 

Mano ausis pasiekė ir 
pernykščių diskusijų atgar-
siai - valdžios kuluaruose 
buvo svarstoma VšĮ AjK skirti 
patalpas kitame upės krante 
- naujajame Tilto gatvės kom-
plekse, kur ir dabar esama 
daug nenaudojamų patalpų 
ir kurio klasteryje jaunimo 
klubas galėtų visavertiškai 
dalyvauti. Panašu, kad patal-
pų klubui skyrimas biblioteko-
je buvo ne jaunimo problemos 
sprendimas, o priverstinis 
bibliotekai pagrindinėms 
funkcijoms būtinų erdvių 
sumažinimas. Apie šį ilgai 
išliekantį „galvos skausmą“ 
ir kalbėjo meras prof. A.Tylos 
parodėlės atidaryme.

Traupio pagrindinė mokykla nesuspėjo 
paminėti jubiliejaus sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Traupio pagrindinė mokykla (pastaruosius metus – Anykščių r. Kavarsko pagrindinės 
mokyklos - daugiafunkcio centro Traupio skyrius) šią rugsėjo pirmąją durų nebeatvers. 
Mokykla pakliuvo į naująjį reformų sūkurį ir dėl per mažo moksleivių skaičiaus bei jung-
tinių klasių tęsti darbo nebegalės.

1777 metais Traupyje įsteigta pirmoji parapinė mokykla, kurioje mokėsi 11 mokinių, o 
2022 –aisiais, paskutiniais gyvavimo metais, duris užvėrė turėdama 36 mokinius.

Kaimo mokytojai ir 
mokiniai nėra prastesni 
už miesto

Viena ilgiausiai šioje moky-

kloje dirbusių pradinių klasių 
mokytojų Alytė Obelevičienė 
piktinosi tokiu sprendimu bei 
teigė, kad, ilgus metus dirbda-
mi jungtinėse klasėse, prie to-

kių pamokų prisitaiko tiek mo-
kytojai, tiek mokiniai. 

Į klausimą, kaip dirbama su 
sujungtomis klasėmis, moky-
toja atsakė klausimu: „O kaip 

įmanoma dirbti su trisdešimt 
mokinių? Jei normaliai susidė-
lioji pamokas, pasiruoši, niekas 
nenukentės. Praėjusius mokslo 
metus mokiau tris pirmokus, tris 
antrokus ir ketvirtoką. Niekada 
nesu girdėjusi jokių priekaištų 
iš tėvų dėl jungtinių klasių. Nė 
vienas iš tėvų nesidžiaugia mo-
kyklos uždarymu. Dabar mūsų 
vaikai turės keltis šeštą valandą 
ir bus vežiojami ratais, kol juos 
nuveš į mokyklą, o paskui lauks 
porą valandų, kol kitiems baig-
sis pamokos.“ 

A. Obelevičienė teigė, kad, 
šitiek metų dirbusi mažoje mo-
kykloje, nemato jokio skirtumo 
tarp tų, kurie yra baigę dideles 
mokyklas, ir tų, kurie mokėsi 
mažose.

„Viskuo – net ir  kalbant apie 
patyčias, kurios šiuo metu yra 
labai akcentuojamos, – maža 
mokykla yra geresnėje situaci-
joje: pas mus nėra jokių paty-
čių. Mes matome vaikus, mums 
nereikia aiškintis per tėvus, kas 
ką sakė, kas kur atsitiko, nes, 
jei buvo, tai buvo čia ir dabar. 
Kiekvienas vaikas iš karto gali 
prieiti prie bet kurio mokytojo, 
bet kurio darbuotojo – jei yra 
problema, ji yra sprendžiama 
iš karto. Pažįstame visus tėvus, 
glaudžiai bendraujam ir nieka-

da nemaniau, kad maža ben-
druomenė yra blogai“, – kalbė-
jo daugelį metų pradinių klasių 
mokytoja dirbusi A. Obelevi-
čienė. 

Dažnai yra išsakoma nuomo-
nė, kad kaimo mokyklose vai-
kai nėra išmokomi, kad kaimo 
mokytojai ir visa ugdymo siste-
ma  kaimo mokyklose yra žemo 
lygio. 

„Netiesa, kad iš mažų moky-
klų atėję vaikai mokosi blogai, 
yra kitokie. Atvirkščiai. Net ir 
išėję į didesnes mokyklas, jie 
ten veda renginius, juos orga-
nizuoja. Nė vienas mūsų vaikas 
neprapuolė, man verda kraujas, 
kai apie kaimo mokyklas atsi-
liepiama kaip apie antrarūšes, – 
piktinosi mokytoja. – Kai kada 
duomenys yra labai neteisingi 
– pavyzdžiui, jei klasėje yra 
vienas vaikas ir jo mokymosi 
rezultatai yra patenkinamo ly-
gmens, tuomet 100 procentų, 
sakykime, ketvirtokų mokosi 
patenkinamu lygiu. Bet jei yra 
trys vaikai ir vienas yra labai 
gabus, tai jokio skirtumo, kur 
jis mokosi – ar gimnazijoje, ar 
mažoje mokykloje. Nesupran-
tu, kodėl yra žeminami mažų 
mokyklų mokytojai. 

Šiais metais nuaidėjus pačiam Paskutiniam skambučiui, su Traupio mokykla atsisveikino paskuti-
niai 36 jos mokiniai.     
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Meras apie prof. Antano Tylos biblioteką: 
„Galvos skausmas, tačiau sprendimus rasime“
Per miesto šventę Anykščių bibliotekoje buvo atidaryta 

paroda „Profesoriaus Antano Tylos asmeninės bibliotekos 
atodangos“. 

Paroda skirta mokslininkui, istorikui, publicistui, visuo-
menininkui prof. A.Tylai prisiminti ir supažindinti su jo 
asmenine biblioteka, kuri po profesoriaus mirties buvo per-
duota saugoti Anykščių viešosios bibliotekos Krašto doku-
mentų ir kraštotyros skyriui. 

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius pabrėžė 
prof. A.Tylos indėlio svarbą 
Anykščių kultūriniam ir inte-
lektiniam gyvenimui. „Dabar 
yra galvos skausmas, kaip jo 
paliktą Anykščiams bibliote-
ką tinkamai eksponuoti, kaip 
tinkamai ją įvertinti. Manau, 
kad rasime tuos sprendimus. 
Su visa pagarba profesoriui 
-  tikrai malonu prisiminti 
kiekvieną bendravimo su juo 
minutę, nes jis tikrai buvo iš-
skirtinė asmenybė“, – kalbė-
jo meras, trumpam užsukęs į 
parodos atidarymą. Priminsi-
me, kad 2009 metais istorikui, 
profesoriui, habil. dr. A. Tylai 
buvo suteiktas Anykščių rajo-
no Garbės piliečio vardas už 
reikšmingą indėlį į Lietuvos 
mokslą, ilgametį vadovavimą 
Pasaulio anykštėnų bendrijai, 
dorovinių ir dvasinių verty-
bių, Anykštijos krašto pro-
pagavimą Lietuvoje ir už jos 
ribų.

Didžioji kontroversija dėl 
pagarbos A.Tylos bibliotekai 
kilo tuomet, kai paaiškėjo, 
kad dalis bibliotekai speci-
aliai pastatytų ir dedikuotų 
patalpų savivaldybės tary-

bos sprendimu 10-čiai metų 
buvo išnuomotos asociacijai 
„Anykščių jaunimo klubas“. 
Šio savivaldybės sprendimo 
pasekmė  - dėl patalpų trūku-
mo prof. A.Tylos palikimas, 
sudėtas į 36 dėžes, iki šiol yra 
saugomas bibliotekos rūsyje. 

Vykstant prof.A. Tylos bi-
bliotekos pristatymo visuo-
menei atidarymui, iš gretimų 
bibliotekos patalpų girdėjosi 
Jaunimo klubo veiklų šurmu-
lys, lydimas trankios muzi-
kos. Portale anyksta.lt galima 
rasti du trumpus video filmu-
kus. Viename jų matyti, kaip 
ankštame bibliotekos priean-
gyje, tiesiog ant laiptų, prie 
kurių net merui neliko vietos 
atsisėsti, vyko A.Tylos „pa-
gerbimo“ renginys. Kitame 
filmuke rodoma, kaip tuo pa-
čiu metu šalia, bet daugiausia 
ne bibliotekos patalpose, o 
Vyskupo skvere, vyko triukš-
mingas VšĮ „Anykščių jauni-
mo klubas“ renginys, sklidi-
nas šurmulio, besiliejančios 
jaunimo energijos, klegesio ir 
triukšmingos muzikos. 

VšĮ „Anykščių jaunimo 
klubas“ vadovas Viktoras 
Smertjevas teigė esąs pasi-

piktinęs, kad vis pasigirsta 
raginimų bibliotekos patalpas 
naudoti tik pagal paskirtį - 
eksponuoti ir saugoti knygas. 
„Bibliotekos vienas iš tikslų 
yra švietėjiškas ir edukacinis 
darbas su jaunimu. Todėl ma-
nau, kad bibliotekos patalpos 
naudojamos pagal paskirtį. 
Aš asmeniškai aukoju savo 
laiką po darbo valandų ir sa-
vaitgaliais veiklai su vaikais 
ir jaunimu, ir staiga, užuot 
įvertinus mano pastangas, 
klubas gauna užuominų atsi-
sakyti 10-čiai metų pasirašy-
tos nuomos sutarties. Dėl to 
man labai ir pikta, ir skaudu, 
- kalbėjo jaunimo asociaci-
jos steigėjas. - Jei vis dėlto 
savivaldybės taryba nuspręs-
tų mums vietoje bibliotekos 
salės pasiūlyti kitas patalpas 
mieste, jos turėtų atitikti re-
glamentą - turėti atskirą įėji-
mą, sanitarinį mazgą, susidėti 
iš dviejų atskirų erdvių ir būti 
ne mažesnio ploto kaip dabar-
tinės”, - tokios pozicijos lai-
kytųsi V.Smertjevas.

Bibliotekos Krašto doku-
mentų ir kraštotyros skyriaus 
vedėja Audronė Berezaus-
kienė buvo nustebusi, nes, 
kai prieš porą metų gerano-
riškai įsileido Jaunimo klubą 
į biblioteką, pastebėjo, kad 
jaunimas, pasak pašnekovės, 
pamiršo išeiti. „Gavę Tary-
bos nurodymą palaisvinti salę 
Jaunimo klubo panaudai, turė-
jome iškelti mūsų Komplekta-
vimo ir informacijos išteklių 
formavimo skyrių. Jis dabar 
dirba Vaikų literatūros ir edu-
kacijos skyriuje. Paradoksas: 
privati jaunimo organizacija 
išsiplėtė mūsų biblioteko-

je Vaikų skyriaus sąskaita. 
Argi remdami jaunimą turime 
skriausti vaikus? Juk mūsų 
skaitytojas pradedamas for-
muoti būtent nuo vaikystės”, 
- ilgus metus bibliotekininke  
dirbanti A.Berezauskienė ne-
slėpė savo nusivylimo politi-
kų sprendimu. 

Registrų centro duomeni-
mis, asociacija „Anykščių 
jaunimo klubas” yra regis-
truota Anykščių rajono Ra-
maškonių kaime. Prieš du mė-
nesius „Anykšta“ skelbė, kad 
Anykščių rajono savivaldybė 
skyrė 20 tūkst. eurų finansa-

vimą Anykščių jaunimo klubo 
projektui „Anykščių atviras 
jaunimo centras: ateik būti!”.

Jaunimo klubas organizuoja 
(mokamas) vaikų stovyklas 
gamtoje, konsultacijas jauni-
mui ir jų tėvams, mokymus, 
kuria tinklalaides, rengia va-
karėlius. „Mūsų darbas pa-
remtas savanorystės principu 
ir šiuo metu turime apie tris-
dešimt motyvuotų ir aktyvių 
savanorių - moksleivių ar ką 
tik baigusių mokyklą jaunuo-
lių, kurių vis daugėja“, - rašo-
ma jaunimo asociacijos inter-
neto svetainėje. 

Bibliotekos direktorius Romas Kutka ir bibliotekininkė Danguolė 
Matulienė apžiūri dėžėse sukrautą prof. AntanoTylos palikimą. 

Dovanotoje asmeninėje prof. Antano Tylos bibliotekoje yra daugiau kaip 4000 įvairių doku-
mentų.

Meras Sigutis Obelevičius ir mero patarėja Inona Brasiūnienė 
parodos atidaryme.         Autoriaus ir jono jUNEVIČIAUs nuotr.

Laimas FERGIZAs
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užjaučia

Zitai GAVĖNIENEI
Jūs netekote, kas buvo brangu ir artima,
Tartum netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę,
Ir tai padės nurimti Jums lengviau.
Nuoširdžiai užjaučiame mirus mylimai motinai.

Namo kaimynai

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netek-
ties valandą.

Nuoširdžiai užjaučiame Jus, Vytautai SAULĖNAI, mi-
rus brangiai mamai.

Namo kaimynai

Traupio pagrindinė mokykla nesuspėjo 
paminėti jubiliejaus 

Mes turime įgiję tokias pat 
kvalifikacines kategorijas, 
kompetencijas, baigę tokius pat 
universitetus. O mums yra ka-
lama: „jūs nepasiekiat“, „jūsų 
vaikai tokie“. Kuo mes esame 
prastesni už miesto mokytojus? 
Aš, pavyzdžiui, klasėje turiu 
multimediją, moku  ja naudo-
tis! Apskritai, jei kalbame apie 
multimedijas, palyginus pro-
centinę išraišką, kiek jų yra pas 
mus ir kiek – miestuose, pas 
mus jų yra žymiai daugiau. Ta-
čiau niekam nerūpi jokie pasie-
kimai, tiesiog reikia sutaupyti 
pinigus. Viskas.“ 

 
Daug mokytojų neteko 
darbo

Taip pat, pasak A. Obelevi-
čienės, netiesa yra ir tai, kad 
kaimo mokyklose vaikai nieko 
nemato, yra neišprusę, jų akira-
tis siauras.

„Mūsų vaikai daug mato: 
ir po rajoną keliaujame, ir po 
Lietuvą, vykstame į įvairias 
edukacijas, pas mus taip pat 
atvyksta svečių. Kelintus me-
tus iš eilės su geriausiais mo-
kiniais važiavome į Šventąją. 
Taigi, mūsų maža mokykla yra 
ugdymo įstaiga, kurioje viskas 
organizuojama kaip ir visur. 
Kaimas nėra kažkoks liūnas. 
Tai jie, valdininkai, ten sėdi 
savo kabinetuose ir nesuvo-
kia, kas vyksta tose periferijo-
se. Kaimas nebėra tik karvės 
ir kiaulės, tiesiog žmonės čia 
irgi gyvena taip, kaip ir mies-
te“, – sakė dabar jau buvusios 
Traupio pagrindinės mokyklos 
mokytoja.

„Mokykloje sąžiningai dir-
bau 40 metų, tad kuo aš kalta, 
kad mane ima ir su visais mano 
aukštaisiais bei mano sukaupta 
patirtimi ir išmeta? Ką daryti, 
kai pensinio amžiaus žmonėms 
nebelieka darbo vietos? Aš ga-
vau pasiūlymą dirbti Kavarske, 
rusų kalbos mokytoja – Troš-
kūnuose, bet kiek mokytojų 
darbo neteko? Vien pas mus 
trys atvažiuojančios mokytojos 
darbo vietos neteko. 

Ir kažkur važinėti nėra tas 
pats, kaip atsikėlus nukeliauti 
į darbo vietą. Esu nevairuo-
janti ir jokioje mokytojo darbo 
sutartyje nėra nurodyta, kad 
privalau turėti vairuotojo pa-
žymėjimą ir savo transportą“, 
– apmaudo neslėpė A. Obele-
vičienė. 

Motyvuotiems vaikams 
visur sekasi

Ramunė Musteikienė – Trau-
pio bibliotekos, įsikūrusios 
mokyklos patalpose, biblio-
tekininkė, surinkusi nemažai 
atsiminimų iš buvusių Traupio 
mokyklos moksleivių, moky-
tojų. R. Musteikienės jauniau-
sioji dukra Indrė, baigusi šią 
mokyklą, yra jauniausia Lietu-
vos rašytoja, įrašyta į Lietuvos 
rekordų knygą. Indrė šiais me-
tais baigė 12 klasių ir net už du 
valstybinius brandos egzami-
nus surinko po šimtą balų.

„Viena mano darbo sričių yra 
kraštotyra. O mintis surinkti 
atsiminimus man kilo, kai mo-
kykla prieš penkerius metus 
šventė jubiliejų. Nusprendžiau 
padovanoti mokyklai buvusių 
mokinių, mokytojų prisimini-
mus, padariau aplanką ir įtei-

kiau tuometei direktorei Jani-
nai Palikevičienei. 

Prašiau žmonių, kad papa-
sakotų, užrašytų savo prisimi-
nimus apie Traupio mokyklą, 
kai kurių prisiminimų dar lau-
kiu. Vieni juos užrašo mielai, 
kiti sako, kad neprisimena, kai 
kurie – kad rašyti nemoka. Bet 
skaityti labai įdomu. Bibliote-
koje turiu aplanką „Menu savo 
mokyklą“, o kitas eksponatas 
turbūt guli kraštotyros muzie-
juje“, – pasakojo R. Musteikie-
nė.

Paklausta, ką reiškia Trau-
piui mokyklos uždarymas, R, 
Musteikienė sakė: „Be abejo, 
mokykla yra labai labai dide-
lis praradimas. Visa gyvastis, 
kultūra, pagrindinė miestelio 
gyvybė ir yra mokykla, vaikai. 
Labai gaila, jei ir pastatas nu-
mirs…“

Kadangi Traupio pagrindi-
nėje mokykloje mokėsi ir R. 
Musteikienės vaikai, o viena jų 
tapo „šimtukininke“, moteris 
negailėjo gerų žodžių būtent 
mažoms mokykloms: „Kaip ir 
visur, yra trūkumų ir yra priva-
lumų. Kalbant apie jungtines 
klases, manau, kad ir mokyto-
jui yra geriau dirbti su atskira 
klase, ir mokiniui mokytis. 
Bet mano vaikas puikiausiai 
čia mokėsi ir puikiausiai vis-
ką išmoko, nebuvo kažkokių 
nusiskundimų. Tas, kuris mo-
tyvuotas, tam niekas netrukdo. 
Mano dukrai tai net padėjo. 
Kai ji buvo pirmokė ir mokė-
si su antrokais, ji visą antrokų 
programą mokėjo. Manau, kad 
daug kas priklauso nuo vaiko. 
Žinoma, geriausia, kai vaikas 
mokosi savo miestelyje, savo 
kaime, savo bendruomenėje, 

kai nereikia keltis šeštą ryto ir 
kažkur važiuoti. Kita vertus, 
didelėje mokykloje galbūt yra 
didesnė konkurencija, tuomet 
atsiranda didesnė motyvacija. 
Tačiau mažoje prie kiekvieno 
vaiko yra prieinama, konsul-
tuojama, tėvai su kiekvienu 
mokytoju gali bendrauti. Pri-
valumų ir trūkumų gali rasti ir 
ten, ir ten.“ 

Vykdo ministerijos 
įsakymus

Anykščių rajono savivaldybės 
meras, buvęs ilgametis Traupio 
pagrindinės mokyklos direkto-
rius, biologijos mokytojas Si-
gutis Obelevičius, paklaustas, 
ar tikrai yra reikalingas šitoks 
mokyklų optimizavimas, kal-
bėjo: „Švietimo reformos ne-
sibaigia. Tai yra normalu, nes 
švietimas valstybės vystymosi 
kelyje turi eiti vienu žingsniu 

priekyje. Žiūrint į finansus, tai 
valstybės politika yra teisinga. 
Bet ministerija neatsižvelgė 
į socialinį aspektą, kad daliai 
vaikų yra labai svarbu, kad mo-
kykla būtų arti namų. Ne visos 
šeimos finansiškai yra pajėgios 
vaikus išvežti į licėjus mokytis. 
Ir jiems yra labai patogu, kai 
mokykla yra šalia namų.“ 

Ar įmanomos kokybiškos 
pamokos sujungtose klasėse? 
„Viskas yra įmanoma, pri-
klauso nuo mokytojų. Vienas 
mokytojas gali padaryti koky-
biškiausią ugdymą su sujung-
tomis klasėmis, o kitas ir su 
keliais vaikais dirbdamas gali 
nieko neišmokyti. Jungtinėse 
klasėse moksleiviai išmoksta 
daugiau dirbti savarankiškai. 
Traupio vaikai, kurie dažniau-
siai mokslus tęsia Raguvos 
gimnazijoje (Panevėžio r.), ten 
būna lyderiai“, – pastebėjo S. 
Obelevičius.

Paklaustas, ar savivaldybė 
nesulaukė tėvų priekaištų dėl 
uždaromų mokyklų, rajono 
meras kalbėjo: „Žinoma, kad 
bendruomenės yra nepaten-
kintos, bet tai yra ne savival-
dybės iniciatyva. Mes tiesiog 
vykdome ministerijos politiką 
ir kitaip negalime daryti. Dau-
giau protestų buvo dėl to, kad 
nuo 2023 metų nelieka Troškū-
nų ir Svėdasų gimnazijų – ten 
liks tik pagrindinės mokyklos. 
Mūsų savivaldybės politika vi-
sada buvo tokia, kad reikia mo-
kyklas išlaikyti kuo ilgiau, kol 
jos numiršta „natūraliu būdu“. 
O Traupio mokykla, manau, ir 
be šio įstatymo būtų gyvavusi 
tik metus ar dar kelerius. Žino-
ma, kad mokyklų uždarymas 
neigiamai veikia bendruome-
nes, nes mokykla yra kultūros 
židinys, ir visiems nejauku,  
kai jis užgęsta.“

(Atkelta iš 4 psl.)

Viena ilgiausiai Traupio pagrindinė-
je mokykloje dirbusių pradinių klasių 
mokytojų Alytė Obelevičienė piktinosi, 
kad ir kaimo mokyklos, ir jų mokytojai, 
ir mokiniai yra be reikalo nuvertinami 
ir nesutiko su teiginiu, kad kaimo mo-
kyklų mokiniai yra neišprusę ir siauro 
akiratį.

Anykščių rajono savivaldybės meras Si-
gutis Obelevičius, buvęs ilgametis Trau-
pio pagrindinės mokyklos direktorius ir 
biologijos mokytojas, sakė, kad ši mo-
kykla būtų bet kokiu atveju „numirusi 
natūraliu būdu“, tačiau pastarasis mo-
kyklų uždarymas buvo ne savivaldybės 
iniciatyva.

Traupio bibliotekos vyr. bibliotekininkė 
Ramunė Musteikienė surinko daug atsi-
minimų iš mokyklą baigusių mokinių bei 
joje mokytojavusių mokytojų. Jos dukra 
Indrė, kuri mokėsi Traupio pagrindinėje 
mokykloje, šiais metais net du valstybinius 
brandos egzaminus išlaikė „šimtukais“.   

Asmeninio albumo nuotr.
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
rugpjūčio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 9,95 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 11,05 ct/kWh
Karšto vandens kaina su pridėtinės 
vertės mokesčiu:
 gyventojams – 10,03 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 11,13 Eur/m3

Verslas modernizuos du 
vaikų lopšelius - darželius

Anykščių rajono taryba pri-
tarė projektams, pagal kuriuos 
Anykščių vaikų lopšeliai- dar-
želiai „Eglutė“ ir „Žilvitis“ 
būtų modernizuojami viešojo 
ir privataus sektorių partne-
rystės būdu. 

Šiais projektais siekiama 
atnaujinti  pasenusias ir ne-
efektyvias lopšelių-darželių 
inžinerines ir energetines sis-
temas ir tokiu būdu taupyti 
pastato energijos ir šalto van-
dens sąnaudas.

Didžiausi savivaldybės tur-
tiniai įsipareigojimai priva-
čiam subjektui, modernizuo-
jant Anykščių vaikų lopšelį 
– darželį „Žilvitis“, siektų 2  
mln.482 009 Eur, o moderni-
zuojant Anykščių vaikų lopše-
lį – darželį „Eglutė“ – 1 mln. 
715 328 Eur.

Privatus subjektas savo lė-
šomis per vienerius metus įsi-
pareigotų modernizuoti vaikų  
lopšelius – darželius. Moder-
nizuojant vaikų lopšelius – 
darželius  viešojo ir privataus 
sektorių partnerystės būdu, 
privačiam sektoriui būtų per-
duotos  projektavimo paslau-
gos, rangos darbai ir pastatų 
modernizuotų elementų prie-
žiūros paslaugos, kurias jis 
teiktų 12 metų. Už šias pas-
laugas savivaldybė privačiam 
subjektui mokėtų sutartą mo-
kestį.

Tačiau Anykščių rajono sa-
vivaldybė ir toliau, kaip iki 
šiol, užsiimtų vaikų lopšelius 
– darželius lankančių anykštė-
nų vaikų ugdymu.

Tokie viešojo ir privataus 
sektoriaus projektai šiuo metu 
vykdomi Ukmergės ir Šilutės 
rajonų savivaldybėse.

 „Šie projektai uždėtų didžiu-
lę finansinę naštą Anykščių 
rajono savivaldybės biudže-
tui. Pateiktas Anykščių rajono 
tarybai sprendimo projektas, 
o jame nurodyta, kad bus su-
mažintos elektros ir šalto van-
dens sąnaudos. Nesuprantu, 
kaip galima tvarkant energijos 
taupymo įrenginius sumažinti 
šalto vandens kiekį“, - stebė-
josi Anykščių rajono tarybos 
narys Kęstutis Tubis.

Jis taip pat įžvelgė grėsmę, 
kad, įgyvendinant vaikų lop-
šelių - darželių modernizavi-
mo projektus, jų pastatai pri-
vačiam sektoriui bus perduoti 
net 12 metų laikotarpiui

„Visa vaikų lopšelio – dar-
želio teritorija bus perduota 
nuomos būdu, taip pat ir visi 
įrenginiai, kurie jau yra at-
naujinti, bus perduoti priva-
čiam savininkui.Visi darbai, 
visi veiksmai turės būti deri-
nami su investuotoju – be jo 
leidimo niekas negalės net 
rozetės pakeisti. Gerbiamie-
ji, aš nesuprantu, kaip tokius 
dalykus galima daryti. Savi-
valdybė gaus įsipareigojimus, 
o privatus investuotojas gaus 
nepamatuotą pelną“, - tęsė 
K.Tubis, tikindamas, kad mi-
nėti projektai yra ekonomiš-
kai nenaudingi.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius kalbėjo, 
kad ties dviejų Anykščių vai-
kų lopšelių – darželių atnau-
jinimo projektu savivaldybė 
dirbo dvejus metus.

„Skaičiavimus mums daro 
ministerijos paskirti konsul-

Į vaikų lopšelius – darželius ateina 
privatus verslas

tantai, ir tai jie daro už dyka. 
Tai yra aukščiausios klasės 
konsultantai, kurie žino, ką 
daro, ir  tikrai aš jų skaičiavi-
mais labiau pasitikiu nei kole-
gos Kęstučio Tubio. Aišku, jei 
mes turėtume pilnas kišenes 
pinigų ar net turėtume gali-
mybę skolintis... Žinoma, kad 
koncesija nėra pats džiaugs-
mingiausias reikalas. Kon-
cesininkas prisiima tam tikrą 
riziką, jis pasiima tam tikrus 
pinigus iš savivaldybės, bet 
mes neturime kitos galimybės 
– mes neturime pinigų, neturi-
me galimybės skolintis, ir tai 
yra vienintelė galimybė grei-
tai padaryti mūsų, anykštėnų, 
vaikams normalias sąlygas 
lankyti darželius. Aišku, mes 
dabar kažką darom, po šimtą 
tūkstančių numetame kasmet 
į darželius, vienas galas lip-
domas, kitas griūna. O dabar, 
jeigu mums pavyktų, per kitus 
metus du darželiai būtų su-
tvarkyti kapitališkai, o su tais 
pinigais dvylika metų išsilai-
kysime, juolab kad tie pinigai 
yra skiriami ne mero mašinai, 
- tai pinigai vaikams. Nežinau, 
kiek reikia neturėti sąžinės, 
kad vaikams nesuteiktume 
padorių gyvenimo sąlygų“, - 
kalbėjo meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Audronius Gališanka siūlė 
ieškoti kitų būdų modernizuo-
ti Anykščių vaikų lopšelius – 
darželius.

„Jei jau nuspręsta per metus 
išleisti arti pusės milijono, ar 
nebūtų galima pradžiai atnau-
jinti inžinerinius, šiluminius 
tinklus, kitais metais – vėl 
kažką. Daryti viską komplek-
siškai ir sutaupyti lėšų“, - 
svarstė A.Gališanka.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas D.Žiogelis kalbėjo, 
kad Anykščių vaikų lopšelio 
– darželio „Žilvitis“ pastato 
būklė yra „apverktina“.

„Jau griūva sienos ir su 500 
tūkst. galėtume nebent vieną 
kampą sutvarkyti iš karto. Jei-
gu 10 metų remontuosime, tai  
penktais metais pradės griūti 
ta pusė, kurią būsim suremon-
tavę pirmąją. Nes turbūt kie-
kvienais metais remontą darys 
vis kitas rangovas, jis kaltins 
prieš tai buvusį rangovą, kad 
jis kažką ne taip padarė. O čia 
privatus investuotojas tikrai 
pasistengs padaryti gerai“, - 
vylėsi D.Žiogelis.

Suteikė patalpas 
privačiai mokyklai

Anykščių rajono taryba  ke-
tvirtadienį taip pat nusprendė  
viešajai įstaigai „Šeimos idėjų 
centras“, kuri yra įsteigusi ne-
valstybinę „Šventosios upės 
mokyklą“, pagal panaudą su-
teikti patalpas Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazijos 

Debeikių skyriuje. Suteik-
ti šias patalpas prašė patys 
mokyklos steigėjai. Pagal 
pradinio ugdymo programą 
„Šventosios upės mokykloje“ 
šiais mokslo metais mokėsi 7 
moksleiviai.

Šiuo metu mokykla įsikūrusi 
Burbiškio dvare, prieš tai kurį 
laiką veikė Anykščių mieste, 
viename iš privačių namų.

Kilometras gatvių 
priežiūros - 20 tūkstančių 
eurų 

Perskirstant 2022 metų 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto lėšas, diskusija kilo 
dėl gatvių remonto bei prie-
žiūros.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
sakė, kad Anykščiuose baig-
tos rekonstruoti Žvejų gatvės 
priežiūra papildomai savi-
valdybės biudžetui per metus 
kainuos 25 tūkst. Eur.

„25 tūkst. yra labai papras-
tas skaičius. Kadangi Žvejų 
gatvės rekonstrukcija yra už-
baigta, žiemą jos priežiūra 
kainuos 10 tūkst. Eur, vasarą 
– 12 tūkst. Eur, dar žolių pjo-
vimas tose visose teritorijose. 
Ten niekada nieko nebuvo da-
roma, todėl, nutiesus naujas 
gatves, padidėjo priežiūros 
plotai. Paprasčiau tariant – 
kilometras gatvės priežiūros 
biudžetui kainuoja 20 tūkst. 
Eur per metus“, - kalbėjo 
D.Žiogelis.

Kolegoms D.Žiogelis aiš-
kino, kad kainos auga „kaip 
ant mielių“ ir savivaldybei jau 
nebepakanka Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcijos ski-
riamų lėšų gatvių remontui ir 
priežiūrai.

„Asfaltas šiai dienai pa-
brango du kartus, palyginti 
su tuo, kiek jis kainavo sau-
sio ar vasario mėnesį“, - sakė 
D.Žiogelis.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis (vidu-
ryje) suskaičiavo, kad kilometras gatvės priežiūros savivaldy-
bės biudžetui kainuoja 20 tūkst. eurų.

Autoriaus nuotr.

Anykščių rajono tarybos narys Kęstutis Tubis (dešinėje) buvo 
prieš Anykščių rajono savivaldybės ir privataus sektoriaus 
partnerystę, modernizuojant du Anykščių vaikų lopšelius – 
darželius.
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Irpinės senolei šis karas 
baisesnis už Antrąjį pasaulinį 

Eldoradas BUTRIMAS specialiai iš Irpinės, Kijevo rajono

91 metų Nina Sokolova prastai pamena tai, kas nutiko 
prieš metus ar dvejus, tačiau visam gyvenimui jai labai ryš-
kiai įsirėžė įvykiai iš vaikystės, kai nuo atskrendančių Vo-
kietijos lėktuvų su seseria bėgo slėptis į miškelį. Mergaitei 
tada buvo dešimt metų, tačiau ji su smulkmenomis prisi-
mena bombardavimus, vykdytus Maskvos prieigose, karo 
nepriteklių, mamos išgyvenimus.

„Netikėjau, kad teks išgyventi 
dar vieną karą, o tai, ką patyriau 
šiemet, yra daug baisiau nei tai, 
ką regėjau vaikystėje“, - sakė 
Irpinės centre gyvenanti senolė. 
Bomba pataikė į kaimynystėje 
stovėjusį dviaukštį namą, jį vi-
siškai sugriovė.

Nuo sprogimo bangos stipriai 
nukentėjo ir N. Sokolovos na-
mas - suskilinėjo sienos, išdužo 
langai, įlūžo stogas. 

Į senolės namo duris pasibel-
džiau atsitiktinai. Tiesą sakant, 
norėjau pašnekinti gretimo 
namo, apgriauto, tačiau su ant 
stogo iškelta plevėsuojančia 
Ukrainos vėliava, šeimininką. 
Niekam durų neatidarius, užsu-
kau į kaimyninį namą ir čia už-
tikau dvi moteris. 

Pas  N.Sokolovą, pasirodo, jau 
tris mėnesius svečiuojasi jos ve-
lionės sesers dukra Svetlana Zere-
ben. Ši 65 metų moteris, į pensiją 
neseniai išėjusi vieno mokslinio 
instituto direktoriaus sekretorė, 

per rusų bombardavimus prarado 
viską - sudegė ne tik iš tėvų pavel-
dėtas namas, bet ir butas su visais 
jos asmeniniais daiktais. 

„Maniau, kad išėjusi į pensiją 
nepatirsiu vargo, planavau likti 
gyventi bute, o tėvų namą išnuo-
moti, tačiau per vieną akimirką 
tapau benamė“, - su ašaromis 
akyse kalbėjo S. Zereben. Mo-
teris prieš keletą metą palaidojo 
vyrą, dar anksčiau  - sūnų, o da-
bar tenka glaustis pas tetą, be to, 
baisu ir būsimos žiemos šalčių. 

„Langų rėmus apkaliau plėve-
le, kas savaitę  einu į meriją pra-
šyti remontui pagalbos, tačiau 
jos nesulaukiame, nes tokių kaip 
mes Irpinėje  - tūkstančiai“, - ap-
gailestavo S. Zereben

Moteris panoro parodyti kiek 
tolėliau, toje pačioje gatvėje, 
esantį jos sugriautą namą. Vaiz-
das buvo apgailėtinas: išliko vien 
dalis pirmo aukšto sienų, į kurias 
žiūrint S.Zereben skruostais ėmė 
riedėti ašaros.

„Pražuvo visi vaikystę ir tė-
vus priminę daiktai, atrodo, lyg 
būčiau netekusi dalies savęs“, 
- pro ašaras kalbėjo moteris. 
S.Zereben skundėsi, jog teta yra 
sudėtingo charakterio, su ja nie-
kada gerai nesutarusi, tad dabar 
kartu gyventi irgi yra labai ne-
lengva.

S.Zereben papasakojo, jog, 
maskoliams ėmus bombarduoti 
Irpinę,  vis vien neketino iš jos 
bėgti, nes manė, kad bombos 
skries vien į arčiausiai Bučos 
esančius namus, o ji gyvena 
miestelio centre. Moteris net įsi-
rašė į savanores, nešiojo vandenį 
bei maisto paketus senoliams.

Tačiau vėliau bombardavimai 
tiek sustiprėjo, kad gavo slėptis 
gretimos kavinės rūsyje įrengto-
je slėptuvėje. „Buvo labai šalta 
ir teko apsimuturiuoti daugybe 
rūbų; iš pradžių rūsyje slėpėmės 
naktimis, nes bombardavo nak-
timis, vėliau bombarduoti ėmė 
dienomis, o dar vėliau sprogimai 
griaudėti ėmė ir dieną, ir naktį“, 
- prisimena pensininkė.

Iš Irpinės sprukti moteris nu-
sprendė po to, kai netoliese spro-
gusi bomba taip supurtė jų slėptu-
vę, kad ėmė byrėti tinkas, atšoko 
plytelės ir atrodė, jog sugrius vi-
sas pastatas. Paprašius pagalbos 
teritorinės apsaugos karių, šie 
moterį nugabeno iki susprogdin-
to tilto per Irpinės upelį.

„Tilto nebebuvo, jo vietoje 
iš lentų buvo sukaltas siauras 
lieptelis, kuriuo privalėjo per-
eiti visi, net vaikai ir senoliai; 
man pasisekė - kai aš ėjau liep-
teliu, niekas nešaudė ir nebuvo 
žmonių grūsties, o ankstesnėmis 
dienomis ten dėjosi košmariški 
dalykai, rusams ėmus šaudyti, 
kildavo panika, visi verždavosi 
eiti per lieptą be eilės“, - pasako-
jo S.Zereben.

Moteris nusprendė nebėgti į 
Vakarų Ukrainą, bet apsistoti 
draugės name Kijeve. Tai nebu-
vo pats geriausias sprendimas, 
mat minėtas namas stovi tame 
Kijevo pakraštyje, į kurį atlėkda-
vo maskolių raketos. 

„Kartą naktį, netoliese sprogus 
bombai, aš supanikavau ir pus-
nuogė išbėgau į gatvę, bet drau-
gės vyras mane pasivijo ir apsi-
verkusią parvedė“,  - su siaubu 
prisimena moteris. 

Moteris visgi ir toliau ten mie-
gojo labai prastai, todėl, vos tik 
karo frontui nutolus, išskubėjo į 
Irpinę, kur jos laukė sukrečian-
ti žinia apie prarastus namą bei 
butą. Kaimynai papasakojo, jog 
bombos jos būstus sunaikino 
kovo dvidešimtą, praėjus vos 
trims dienoms po pabėgimo į 
Kijevą. 

Bomba sugriovė ir kavinę su 

slėptuve,  laimei, joje nieko tada 
nebuvo, todėl niekas nežuvo.

Senolė N.Sokolova neklausė 
raginimų bėgti, nesikėlė pas Ki-
jeve gyvenančią dukrą,  išgyve-
no  didžiausius bombardavimus, 
maisto stoką,  girdėjo baisias 
žmonių aimanas. „Patyriau pra-
garą, skeveldros ne kartą kapojo 
kambarius, galvojau, kad žūsiu, 
ir net gailėjausi, kad nepaklau-
siau raginimo išvykti, tačiau 
dievas pasigailėjo manęs ir lei-
do gyventi toliau, nepatyriau net 
mažiausio įbrėžimo,  nors aplin-
kui žuvo jauni žmonės, net visai 
maži vaikai“, - galvą linguodama 
šnekėjo senolė.

Irpinėje sugriovimai yra ge-
rokai gausesni nei kaimyninėse 
Bučos ir Gustomelio gyvenvie-
tėse. Mat rusų tankai, negalėję 
persikelti per upelį dėl susprog-
dinto tilto, įsitvirtino Bučoje, 
nuo kurios arčiausiai yra  Irpinė, 
į kurią dažniausiai ir šaudė. 

Viešnagė Irpinėje sukrečia - 
mat visi be išimties namai miesto 
pradžioje yra sugriauti arba api-
rę, apdegę. Iš Bučos įvažiuojant 
į Irpinę, dešinėje kelio pusėje - 
nedideli privatūs namai, o kairė-
je pusėje stovi neseniai pastatyti 
9-12 aukštų daugiabučiai.

Pastarieji dabar stovi pajuoda-
vę, sutrūkinėjusiomis sienomis, 
įgriuvusiais stogais bei  žiojin-
čiomis, sprogimų išdraskytomis 
skylėmis. Nemaža dalis nedide-
lių privačių namų yra visiškai 
sugriauti, riogso vien pavienės 
mūrinės sienos, kaminai. 

Einant link miesto centro, ima 
daugėti sveikų namų, tačiau be-
veik visuose  išdužę langai, api-
rusi stogo danga. 

Tarp aprūkusių ir ištuštėjusių 
daugiaaukščių namų pastebiu ant 
nedidelio akmeninio postamento 
pastatytą kryžių,  prie jo padėtą 
skydą ir šalmą su kruvina skyle. 
Ant kryžiaus parašyta, kad jis 
skirtas „Dangiškosios šimtinės“ 
didvyriams.

„Dangiškąja šimtine“ ukrai-
niečiai praminė jaunuolius, 
žuvusius 2014 metais Kijevo 
Maidano aikštėje vykusiuose su-
sirėmimuose. Sukilusi tauta tada 
statė barikadas ir nuvertė Mas-
kvai tarnavusį prezidentą Vikto-
rą Janukovičių, tačiau kovos pa-
reikalavo ir šimto civilių aukų.

Jei tiesa, kad po mirties gyve-
nimas tęsiasi kitokioje plotmėje, 
o šį pasaulį palikę žmonės mus 
toliau stebi, tai Kijevo Maidano 
„Dangiškosios šimtinės“ herojai 
dabar vėl išgyvena didelį nerimą 
dėl savo tėvynės likimo.

Irpinėje prie vieno  apgriauto 
daugiaaukščio namo pavėsinės 
pamačiau iškabą, jog čia yra at-
vežama humanitarinė pagalba. 
Užkalbinu drabužių krūvoje sau 
tinkamos aprangos ieškančią 
moterį su paaugle dukra.

Moteris prašo jos nefotogra-
fuoti, nes sako, kad gėdijasi da-
bartinės savo išvaizdos ir būse-
nos. „Buvom pasiturinti šeima, 

gyvenom savo name, turėjom 
dvi mašinas, nuosavą nedide-
lę įmonę, o netekom visko, net 
rūbų bei maisto esu priversta 
prašyti“, - graudenosi keturias-
dešimtmetė moteris, prisistačiusi 
Alinos vardu.

Prie sankryžos, kurioje kelias 
iš Irpinės išsišakoja Bučos ir 
Gustomelio kryptimi, privatūs 
namai irgi yra subombarduoti. 
Vienas namas  išsiskiria tuo, kad 
virš jo griuvėsių plevėsuoja iš-
kelta Ukrainos vėliava. 

Pro pravirus vartus pamatau 
vyriškį  ir jį užkalbinu. Šis pri-
sistato Vladimiru Lozovojumi,  
pasakoja, kad frontui artėjant 
savo žmoną, mamą, sūnų, mar-
čią ir dvi anūkes išgabeno į Va-
karų Ukrainą. 

Po mėnesio, frontui nutolus 
nuo Kijevo, V.Lozovojus grįžo 
ir vienas apsigyveno sugriauto 
namo vidiniame kieme pasista-
tytoje palapinėje.

„Šį namą stačiau tam, kad 
galėčiau su artimaisiais senatvę  
praleisti drauge; namo neliko, 
tačiau svarbiausia, kad mes visi 
sveiki; pagalvojau - negalima 
apsiriboti vien maskolių plūdi-
mu, laikas atstatinėti sodybą, 
nors ir po truputėlį“, - pareiškė 
vyriškis.

V.Lozovojus išvalė kiemą, 
suremontavo šiltnamį, pasodino 
naujų gėlių ir daržovių, sutaisė 
sūpynes, pripylė į pripučiamą 
baseiną vandens -  dvi anūkės 
sode galėtų šėlioti ir pamirštų 
karą.

„Žinote, mano pavyzdys už-
krėtė ir kitus kaimynus - jie irgi 
ėmė tvarkyti gėlynus, daržus, 
šiltnamius, o kartu susėdę pla-
nuojame, kaip padėsime vieni 
kitiems atstatyti namus, nes per-
galė anksčiau ar vėliau vis vien 
bus mūsų“,- optimizmo nepra-
randa V.Lozovojus.

Energetiku iki pensijos dirbęs 
vyriškis nežino, ar į jo namą pa-
taikė priešo, ar saviškių bomba. 
Mat  namas yra svarbioje stra-
teginėje sankryžoje, todėl, anot 
kaimynų, jame buvo įsitvirtinę 
maskolių snaiperiai.

„Svarbiausia, jog priešas 
buvo nuvytas, kad sutrukdė-
me pulti Kijevą“,  - džiaugiasi 
V.Lozovojus. Vyriškis viliasi, 
jog valstybė suteiks  paramą ir 
jis sugebės namą  atstatyti per 
artimiausius kelerius metus.

Senolė Nina prie sugriautų pastatų. 

Paminklas Maidano „Dangiškajai šimtinei“ nuo bombų nenu-
kentėjo, nors visi namai aplinkui neišvengė sugriovimų. 

Irpinėje daugybė namų nu-
kentėjo nuo bombų.
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Didžiulė laimė surasti žmogų, su kuriuo galėtum eiti visą gyveni-
mą. Tuo likimas apdovanojo Danutę ir Juozą Pivariūnus, 

gyvenančius Anykščių raj. Mickūnų kaime ir liepos pabaigoje 
švenčiančius Deimantines vestuves.

Mielieji, graži jūsų drauge nueito ke-
lio branda. Visko buvo prabėgusiuose 
metuose, bet kai šalia savas žmogus, 
ir skausmas lengvesnis, ir džiaugsmas 
didesnis. Pasitikdami šį jubiliejų, džiau-
giamės gražiu Jūsų gyvenimo rudeniu, 
pražydusiu visomis ryškiausiomis spal-
vomis, pripildytu dieviškos kantrybės, 
Jūsų tvirtumu, paprastumu ir gerumu.

Dėkojame, kad savo pavyzdžiu ir mus 
mokėte darbštumo, darnos, pasitikėjimo, 
pagarbos šalia esančiam žmogui, ir linki-
me tvirtos sveikatos, šviesių minčių ir dar 
daug gražių gyvenimo metų.

Sveikina dukra Rita su vyru Vytu, 
sūnus Algimantas su žmona Vida, 

anūkai: Tadas su žmona Rima, Dovilė 
su vyru Dariumi, Jovita, Darius, 
ir proanūkiai - Jurgis, Elžbieta, 

Žygimantas ir Uršulė.

Kur pradingo Barboros akmuo?

(Atkelta iš 1 psl.)

Riedulio aplinka – palyginti 
drėgna miško vieta, kuri, esant 
kritulių pertekliui, pažliunga. 
Šalia gausu lazdynų, alksnių 
bei kitokių krūmų, auga didelės 
eglės ir ąžuolai. Greta jo įkastas 
archeologijos paminklą žymin-
tis masyvus betoninis stulpas su 
užrašu: „Mitologinis Barboros 
akmuo“. Pastatyti keli suoliukai 
atokvėpiui. Paminklo apsaugos 
zona pažymėta keliais apie 0,9 
m aukščio mediniais stulpeliais, 
kurie rausvai dažyti ir išdėstyti 
aplinkui 3–4 m atstumu nuo rie-
dulio. Prie pat šio riedulio stie-
biasi paūgėjęs ąžuoliukas.

Ką pasakoja legenda? 

Internete, šalia informacijos 
ir akmens nuotraukų, pateikta ir 
legenda:

Legenda byloja apie telkšojusį 
ežerą toje vietoje, kur šiuo metu 
yra akmuo. Vietiniai gyventojai 
pasakoja, neva akmenį nešęs vel-
nias Troškūnų bažnyčios daužyti, 
sukaitęs, naštą pasidėjęs, bet tas 
taip į raistą smuktelėjo, kad ne-
labasis nebeišlupo. Nuo akmens 
į čia telkšojusį ežerą nušoko ir 
nusiskandino bajoraitė Barbora. 
Teigiama, jog šis riedulys – tai 
suakmenėjusi vietinio dvarinin-
ko duktė Barbora, kuri nebuvo 
išleista už beturčio jaunikio.

Tai kur tas posūkis 
link akmens? 

Gražią legendą perskaičiusi, 
nutariau šį akmenį apžiūrėti ne 
viena, o su visa draugija. Vie-

nas iš vykstančiųjų kažkada, 
seniai seniai, yra buvęs prie šio 
akmens, tad judame tikslo link. 
Kitas yra sakęs, kad bus nuoro-
da, reikės sukti į dešinę,  tada 
bus dar viena nuoroda. 

Pro Dabužių kapines dardame  
į priekį keletą kilometrų miško 
keliuku. Daug smalsių akyčių 
dairosi ir ieško bet kokios nuo-
rodos, bet kaip nėr, taip nėr. Sto-
jame pasitarti. Navigacija nieko 
niekam nerodo. Skambiname 
vietiniam Dabužių bendruo-
menės nariui pasikonsultuoti. 
Na, negi akmuo bus pradingęs? 
Juokinga, bet beieškodami ir į 
visus keliukus besidairydami, 
nuvažiuojame tiek, kad pasima-
to Troškūnų bažnyčios bokštai... 
Sukamės atgal, vėl dairomės bet 
kokios nuorodos, stojame net 
prie nukritusios lentikės – gal 
ten kas yra buvę parašyta? Nie-
ko. Vienas mažasis pilietis ma-
šinoje bevežiojamas užmiega – 
matyt, susapnuos tą akmenį... 

- Pasiduodam, – nusišypso vie-
no ekipažo vairuotojas, mojuoda-
mas atsisveikina su mūsų dar pa-
siliekančia grupele ir išvažiuoja. 

O mes dar svarstom, dar mąs-
tom, nes nerasti akmens išsiruo-
šus į kelionę – labai jau keistas 
jausmas. Mašinoje yra jaunimo, 
nesinori jo nuvilti. Spėliojame, 
kad, viskam sužaliavus ir apžė-
lus, nebeliko nuorodos. Laikas 
vėlyvas, nebėra nė ko paklausti. 
Tenka konstatuoti – akmuo tar-
si dingęs...  

Neįtrauktas į lankytinų 
objektų sąrašą

Skambinu Troškūnų seniūnui 

ir teiraujuosi, ar įmanoma ei-
liniam piliečiui rasti Barboros 
akmenį, ar yra nuorodos? Se-
niūnas iš karto nukreipia mane 
skambinti į Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centrą. 
Informacijos centro darbuotoja 
telefonu man atsako, kad nė ne-
girdėjusi apie tokį akmenį, jis 
neįtrauktas į lankytinų objektų 
sąrašą. Pasak jos, kadangi neį-
trauktas į sąrašą, gali būti, kad 
ten niekas nėra tvarkoma,  vis-
kas apaugo, apžėlė, tad ir nuo-
rodos galėjo nebelikti. Patariu 
darbuotojai pasidomėti apie šį 
akmenį, jo legendą ir gal per 
kokį posėdį iškelti klausimą dėl 
Barboros akmens. Gaunu atsa-
kymą, kad būtinai aptars. 

Gal kas galėtų palydėti? 
Kitaip neįmanoma rasti 

Kelias link Barboros akmens 
veda iš Dabužių, tad pirmiausia 
ten paklausinėjau, gal kas žino 
kelią ir galėtų palydėti. Nežino, 
nebuvę, nerastų – dažniausiai 
tokius atsakymus išgirdau, bet 
vienas aktyvus Dabužių ben-
druomenės narys – Egidijus 
Peldžius – mielai sutiko paro-
dyti kelią. Judam. 

- Apsisukim, šiek tiek prava-
žiavom, – išgirstu. – Turbūt ten 
reikėjo sukti. 

Pasukę, nors ir nebuvo nuoro-
dos, radom medinę rodyklę su 
užrašu „LINK AKMENS“. Paė-
jome pėstute, netrukus pamatėme 
ir legendinį akmenį – pūpso sau 
ramiai tarp žalumos, pats visas 
žaliom samanom lyg kilimu ap-
siklojęs. Riedulio matmenis jau 
buvau įsidėmėjusi, kai skaičiau 
internete: aukštis – 2,67 m; ilgis 
– 4,2 m; plotis – 4 m; didžiausia 
horizontali apimtis – 13,51 m. 

Nuoroda neilgai stovės – ji jau siūbuoja. 

Prie Barboros akmens – visai gražus, natūralus miško vaizdas, 
bet čia pavojinga dėl erkių. 

Tik iškilo klausimas, kur tas 
masyvus betoninis stulpas su 
užrašu „Mitologinis Barboros 
akmuo“ arba kur tie keli apie 
0,9 m aukščio mediniai stul-
peliai (kaip rašoma internete)? 
Nieko nebelikę? 

Pats akmuo, mano ir Egidi-
jaus nuomone, nė kiek ne pras-
tesnis už Puntuko brolį. Anaip-
tol – dar žavingesnis tuo žaliu 
samanų kilimu, legenda, žalio 
miško didybės apsuptimi. 

Suoliukai skendi žolėse – nė 
vienas turistas čia nebuvo pri-
sėdęs jau kurį laiką, gal net ke-
letą metų... 

Pavojinga dėl erkių 

Jei tik bus norinčių, galėčiau 
Barboros akmenį parodyti. Tik 
štai viena bičiulė – dviejų vai-
kučių mama Jurgita iš Dabu-

žių – įspėjo: „Bet reikia, kad 
visi nuo erkinio encefalito būtų 
paskiepyti. Ten daugybė erkių! 
Mes kažkada buvom, tris er-
kes parsinešėm.“ Kita kolegė, 
vardu Eglė, irgi atsargi ir ne 
itin norėtų dar kartą ten eiti dėl 
aukštų žolių. „Nuorodos šiemet 
nebėra, žolė iki ausų, o dar er-
kių labai daug“, – tvirtina ji. 

Jei gražus akmuo būtų įtrauk-
tas į lankytinų objektų sąrašą, 
takeliu būtų saugu eiti, aplinka 
turistams būtų draugiška, erdvė 
aplink akmenį gal nebebūtų 
tokia neįžengiamai apžėlusi. 
Paminklo apsaugos zona kol 
kas yra tikrai nepatogi žmogui 
dėl aukštos žolės ir erkių. Gali-
ma ją netgi pavadinti pavojaus 
zona, bet, kita vertus, niekas 
juk ten varu nevaro, tik smalsu-
mas veda ir domėjimasis savo 
kraštu...
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
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.

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  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 

20:00 Bus visko. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Sumažinti žmonės  N-14. 
01:10 21 tiltas (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 Kriminalinė Lietuvos zona 
su Dailiumi Dargiu  N-7.
20:30 Dingusi moteris  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Tobuli aferistai  N-14.
00:25 Naktinė pamaina  N-14.
01:25 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 Skubi siunta   N-7.  
22:45 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N-7.  
00:30 Gyvi numirėliai  (k)  N-14. 
01:25 Matrica. Revoliucijos (k) 
N-7.  

06:30 Įspūdingasis 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  (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 Klastingas sumanymas  
N-14.  
22:50 Prancūziška žmogžu-
dystė. Juodasis lankininkas (k) 
N-14.  
00:40 Laukinis miestas  N-7.  
01:35 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Nekasdienė duona.  
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Gigantozauras (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. Darija Loban  
(kart.).
12:50 Fokusas  (kart.).
13:40 Duokim garo!  
15:00 Istorijos detektyvai.  
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 Gigantozauras.
16:15 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos.
16:40 Vaikų knygų sala (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 3   
N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai  (kart.).
19:30 Didieji kompozitoriai.  
Griegas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Taika ir popmuzika.
23:20 Euromaxx  (kart.).
23:45 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 Tiltas  N-7.
21:05 Bebaimė hiena N-14.
23:10 Grėsmingas  S.
01:15 Palaidūnas 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. 2022.
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Gyvi 1/6.  
11.10 R. Dambrausko koncer-
tas.
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 Rysas Darbis Japonijoje 
1/3.  
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 2/1.   N-7.
22.30 Reporteris.  

22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Rysas Darbis Japonijoje 
1/3.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika   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 Šiandien kimba.
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 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.
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 žinios  
„UKRAINA 24“.

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.
12:50 Tolimoji šalis Kinija: 
Junanas.
13:40 Miesto gyvūnai.
14:30 Anykščių kraštas. 
Anykščių krašto sakraliniai 
statiniai. 
15:00 Kryžių kalno atlaidai.  
16:40 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 Noras gyventi  N-14.
23:40 Ak, jau tie tėvai N-14 
(kart.).
01:40 Planeta Žemė 1 (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.
09:50 Alvinas ir burundukai 4..
11:40 Šnipų vaikučiai 2.  
13:40 Nevykėlis  N-7.  
15:25 Uždelsta meilė  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė  N-7.  
22:30 21 tiltas  N-14. 
00:30 Valdžia  N-14.  

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Blinkio Bilo filmas.
10:50 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo N-7.
12:40 Laukiniai lūkesčiai  N-7.
13:40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
14:15 Titanikas  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 DGM: Didysis Gerulis 
Milžinas  N-7.
21:55Atominė blondinė N-14.
00:10 Fantastiškas ketvertas  
N-7. (kart.).

06:00 Slėpiningas pelėdų pa-
saulis (k).

07:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas  (k).  
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas.  
10:00 Pričiupom!  (k).
10:30 Laukinė Uganda.
11:40 Kova už būvį.
12:50 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
13:55 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos.
15:00 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7.  
21:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
22:30 Matrica. Revoliucijos  
N-7.  
00:55 Gyvi numirėliai   N-14.  
01:50 Pasivaikščiojimas (k) 
N-7.  

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 žmogžudys-

tė  N-14. 
22:50 Paskutinis veidas  N-14.  
01:15 Alisa (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo!  (kart.).
07:30 Krikščionio žodis.  
08:00 Kelias.  
08:30 Menora.  
09:00 Širdyje lietuvis.  
10:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
10:30 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Postas aušroje  N-7.
13:30 Vytautas Mačernis. 
Vizijos  (kart.).
13:35 Šventadienio mintys.  
14:05 Nuotykiai Kanadoje.  
15:30 Vaikų knygų sala.  
15:50 Gimę džiaugtis.
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Kelionių atvirukai.
18:45 UEFA Europos moterų 
futbolo čempionatas. Finalas.  
21:15 Vasarojimas su opera.  
22:10 Dmitrijus Šostakovičius. 
Opera Ledi Makbet iš Mcensko 
apskrities.
01:00 Noras gyventi  N-14 
(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 Vienam gale kablys.  
10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Ant dviejų ratų.  
11:00 Naujakuriai . (kart.) N-7.
11:30 Džavai. Indijos leopardų 
kalvos  N-7.
12:35 Laukinė Kosta Rika  N-7.
13:50 Išlikimas  N-7.
14:55 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 Optibet A lygos rungty-
nės. Jonava – Kauno rajono 
Hegelmann.
20:00 Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Lapkričio žmogus  N-14.
00:15 Žemė - nauja pradžia  
N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.30 Grilio skanėstai.
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu .  
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Bušido ringas.   N-7.
11.30 Partizanų keliais.
12.00 Vieno nusikalktimo isto-
rija  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 žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Investavimo akademija.
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.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:25 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 Nesiaukite Live - Jonas 
Valančiūnas.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live - Jonas 
Valančiūnas.
23:25 Orijaus kelionės. 
00:00 Orijaus kelionės. 
00:35 Orijaus kelionės. 
01:10 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

pirmadienis 2022 08 01

sekmadienis 2022 07 31
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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 šva-
riau.  
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 Kai nutyla artilerija  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Klanas  N-14.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14.  
23:45 31-oji nuovada  N-7 (kart.).
00:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(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.  
10:55 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 Lemties paslaptys  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Legenda   N-14. 
01:05 Taiklus šūvis (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.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 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 Kriminalinė Lietuvos zona 
su Dailiumi Dargiu  N-7.
20:30 Mano meilė karantinas  
N-7.
21:00 Gelbėtojai išgelbėtojai  
N-14
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Artūras ir Merlinas  N-14.
00:25 Naktinė pamaina  N-14.
01:25 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 Sukčiai  N-14.  
23:05 Svetimas (k) N-14.  
00:55 Strėlė  N-7.  
01:45 Akloji zona  (k) N-7.  

06:30 Įspūdingasis 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 Mirtis rojuje  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 Laukinis miestas  N-7.  
01:35 Raudonas kambarys   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 Gigantozauras (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Dailininkas Stasys 
Ušinskas. 
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 civilizaci-
jos (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 Gigantozauras.
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 švariau  
(kart.).
19:30 Princas Philipas. 
Nepaprastas gyvenimas.
20:20 Prisiminkime. Dainuoja 
Irena Žukaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Ieva Prudnikovaitė: 
„Nerudos dainos“.  
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai  (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 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.
21:05 Kalnas tarp mūsų   N-14.
23:20 Pajėgos  N-14.
00:15 Palaidūnas  N-14.
01:15 Gerasis daktaras  N-14.
02:05 CSI kriminalistai (kart.) N-7.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06 30 Grilio skanėstai.
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.05 Gyvi 1/8.  
11.10 Mama 2/2  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 Žudikų pėdsakais  N-7.
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 Žudikų pėdsakais  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  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 naujienų 
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 Orijaus kelionių archyvai. 
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.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
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 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14.  
23:30 Kelionių atvirukai.
23:45 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 Bus visko. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Taiklus šūvis  N-14.  
00:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:25 Sumažinti žmonės (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.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
13:00 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 Kriminalinė Lietuvos zona 
su Dailiumi Dargiu  N-7.
20:30 Mano meilė karantinas  
N-7.
21:00 Gelbėtojai išgelbėtojai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Pagrobimas  N-14.
00:25 Naktinė pamaina   N-14.
01:25 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 Svetimas  N-14.  
22:50 Skubi siunta (k) N-7.  
00:35 Strėlė  N-7.  
01:25 Akloji zona  (k) N-7.  

06:30 Įspūdingasis 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 Mirtis rojuje  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 Klastingas sumanymas 
(k) N-14.  
00:35 Laukinis miestas  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 Gigantozauras (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Vytauto Didžiojo 
universitetas.  
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 Didieji kompozitoriai. 
Griegas. (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 Gigantozauras.
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 civiliza-
cijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina. Partizanai  
N-7.
22:15 Mano tėviškė. Povilas 
Višinskis.  
22:30 Stilius.  
23:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau.  
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 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 Tiltas  N-7.
21:05 Poseidonas Reks  N-14.
22:45 Pajėgos  N-14.
23:40 Palaidūnas  N-14.
00:35 Gerasis daktaras  N-14.
01:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.

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 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
10.05 Gyvi 1/7.  
11.10 Mama 2/1  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Partizanų keliais.  
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 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Mama 2/2  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
22.58 Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Rysas Darbis Japonijoje 1/4.  
00.30 Teisingumo agentai   N-7.
01.30 Reali mistika  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 naujienų 
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 D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
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.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. liepos 30 d.

ketvirtadienis 2022 08 04

penktadienis 2022 08 05

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.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
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 Klanas  N-14.  
22:50 Laukiniai Vakarai prie molo  
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 Mūšio laukas  (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.  
10:55 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 Lemties paslaptys  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Operacija Finalas   N-14. 
00:55 Juodasis sąrašas   N-7.  
01:45 Legenda (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.
08:55 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 Vyrų krepšinio kontrolinės 
rungtynės. Lietuva – Estija.
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 Sportas.Orai. 
22:30 Kietas riešutėlis  N-14.
01:25 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 Nėra kur bėgti  N-14.  
22:50 Sukčiai (k) N-14.  
00:55 Strėlė  N-7.  
01:45 Akloji zona  (k) N-7.  

06:30 Įspūdingasis 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 Mirtis rojuje  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. 
Beržerie  N-14.  
22:55 Mirtys prie ežero  (k) N-14. 
00:45 Laukinis miestas  N-7.  
01:40 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kai nutyla artilerija  N-7.
07:00 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).

07:35 Gigantozauras (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Prelatas Mykolas 
Krupavičius. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Mes iš Ukrainos  (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau  
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
13:45 Legendos  (kart.).
14:45 Princas Philipas. 
Nepaprastas gyvenimas (kart.).
15:35 Prisiminkime. Dainuoja 
Irena Žukaitė. (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 Gigantozauras.
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 Prisiminkime. Dainuoja 
Valentinas Adamkevičius.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Fusis  N-7.
23:10 Čia – kinas  (kart.).
23:40 Prisiminkime. Aktorė 
Teofilija Dragūnaitė-Vaičiūnienė.
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.
18:25 Atsargiai – šeima!  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Tiltas  N-7.
21:05 Hobitas. Nelaukta kelionė  
N-7.
00:15 Pajėgos  N-14.
01:25 Palaidūnas  N-14.
02:15 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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.05 Gyvi 1/9.  
11.10 Mama 2/3  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 Žudikų pėdsakais  N-7.
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 2/4  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.  
23.30 Žudikų pėdsakais  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  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 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 A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
119:00 Kasdienybės herojai. 
20:00 Sporto baras.  
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene (k).
23:05 Gyvenimas inkile.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga (k).
01:05 Delfi RU.  (k)
01:40 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 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 Paryžiaus imperatorius  
N-14.
00:15 Nuodėmės prisilietimas  S.

06:05 Pakvaišusi porelė.
06:35 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
10:55 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 Lemties paslaptys   N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Itališkas apiplėšimas  N-7.  
23:10 Priešnuodis gyvenimui  S. 
02:00 Operacija Finalas (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 Sveiki atvykę.  
08:25 Mano meilė karantinas  
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 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas  N-7.
21:15 Fantastiškas ketvertas  
N-7.
23:05 Bėk!  S.
00:50 Kietas riešutėlis  N-14 
(kart.).

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.  
21:30 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis  N-14.  
23:25 Nėra kur bėgti (k)  N-14.  
01:15 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  (k) 
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
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  
N-14.  
00:40 Poklen ir de Bomonas. 
Beržerie (k) N-14.  
02:30 Mirtis rojuje (k)  N-7.  

 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 Gigantozauras (kart.).
07:50 Susipažink su mano pa-

sauliu. Thyagas – būgnininkas. 
(kart.).
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Rusų gatvė  (kart.).
12:20 Anykščių kraštas. Antanas 
Slučka
12:50 Stambiu planu.  
13:45 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“.  
14:45 Mokslo ir terorizmo akista-
ta  (kart.).
15:35 Prisiminkime. Dainuoja 
Valentinas Adamkevičius. (kart.).
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. Anastasija 
Kostiugova.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vedybos su kliūtimis  N-7.
22:30 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2021.  
23:30 Kelias į namus  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Fusis   N-7 (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.
09:50 Atsargiai – šeima!  (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 Atsargiai – šeima!  N-7.
18:55 Goldbergai   N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios (TV3 žinios).  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Stiuardas Laris Gejus  
N-14.
00:05 Hobitas. Nelaukta kelionė  
N-7. (kart.).
03:05 Bebaimė hiena  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 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.05 Gyvi 1/10.  
11.10 Mama 2/4  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 Žudikų pėdsakais  N-7.
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 A. Raudonikio koncertas.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Klausimėlis.  
23.30 Žudikų pėdsakais  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  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 Alfas vienas namuose.
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 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.
18:30 Orijaus kelionių archyvai.
19:00 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 Šaukimų diena.
01:10 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 rugpjūčio 31 d.)

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

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonu 5-94-58. Vie-
nas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2)  paruoštą „Livsane“ dovaną. 

Birželio 25-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Plienas“ teisingas at-
sakymas -  „NIEKALAS“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 46 skaitytojai. Tai 
anykštėnai A.R.Vilimas, D.Patumsienė, A.Patumsis, D.Varnienė, E.Tamulėnienė,  
R.Venclovienė, R. Kavoliūnienė, R.Budrienė, J.Pranckevičienė,  A.Skaržauskienė, 
O.Arienė, J.Mieželienė, V. Vilčinskienė, E. Zlatkutė, A.Kavolienė, A.Lunevičius,  
B.Šližienė, R.Šulnienė ir B.Augulienė;  E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš 
Kavarsko; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė  iš Šovenių; A. Juknonienė 
iš Rubikių; B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešin-
tų; K. Rimkuvienė iš Antupių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; B.Raščiuvienė iš 
Surdegio; R.Vaiginytė iš Aknystų; L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus; T.Patumsienė 
iš Vikonių; L.Dobrodiejienė iš Utenos; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų; Z.Steponavičienė iš Troškūnų; R.O.Deveikienė iš Mažionių; 
A.Lisauskienė iš Mickūnų; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; I.Guobienė iš Svėdasų; 
A.Kuolienė iš Kunigiškių; D. Karvelienė iš Antrųjų Kurklių.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Plienas“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) įsteigta „Livsane“ dovana atiteks A. JU-
KNONIENEI iš Rubikių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti če-
kio.

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.
11:50 Nepažįstamas kiaulinių 
pasaulis.
12:40 Hieniniai šunys liūtų 
valdose.
13:35 Komisaras Montalbanas. 
Andželikos šypsena  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 Cigaretės ir karšta kaka-
va  N-7.  
00:05 Vedybos su kliūtimis  N-7.
01:35 Paryžiaus imperatorius  
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.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:45 Robinzono Kruzo sala.
11:35 Paskutinis Oro valdovas. 
Ango legenda  N-7. 
13:35 Sveiki atvykę į praeitį!  
N-7.  

15:45 Storulis ringe  N-7.  
17:55 Ponas Bynas  N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Ant bangos 2 .
21:15 Didžiosios vestuvės  
N-14.  
23:05 Devyni jardai   N-14.  
01:05 Itališkas apiplėšimas (k) 
N-7.  

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  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 Škotija. Metai laukinėje 
gamtoje  N-7.
12:40 Gyvenimas  N-7.
13:45 Julie ir Julia  N-7.
16:10 Naujieji Aladino nuotykiai  
N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Naktis muziejuje. Kapo 
paslaptis  N-7.
21:30 Žmogus, pakeitęs viską  
N-7.
00:15 Prarasta kontrolė  N-14.
02:05 Pagrobimas  N-14 (kart.).

06:00 Paslaptingas apuokų 
gyvenimas (k).

07:00 Kova už būvį   (k).
08:00 Pričiupom!  (k).
09:00 Varom!  N-7.  
09:30 Didingoji Gvadalkivyro 
upė.
10:40 Snieginiai leopardai ir jų 
draugai.
11:50 Kova už būvį.
12:55 Paranormalūs reiškiniai 
N-7.  
14:00 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos.
15:00 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:05 Tikras išbandymas  N-14.  
00:10 Amerikietiškos imtynės  
(k) N-7.  
02:10 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis (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 Gaminame namie 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. Elnių medžiotojai  
N-14.  
22:50 Šešios minutės iki vidur-
nakčio  N-14.  

00:40 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje (k)  N-14.  
02:30 Aklasis detektyvas  (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:15 Mano tėviškė. Povilas 
Višinskis (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 draugas  
(kart.).
14:30 Nepaprasta Remio ke-
lionė.
16:15 Vilniaus knygų mugė 
2022. Valdo Papievio Paryžius.  
17:00 Pasaulio baidarių ir kano-
jų irklavimo čempionatas.  
19:00 Anykščių kraštas. Kovo 
11-osios Akto signatarė Irena 
Andrukaitienė.  
19:30 Kelias į namus.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Penzanso piratai  N-7.
22:50 Grupės „Go_A“ koncertas 
Vilniuje.
24:00 Kelionių atvirukai.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama (kart.).

01:10 Nuodėmės prisilietimas  
S (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) N-7.
06:35 Pavojingiausi Indijos 
keliai  N-7.
07:25 Vienas  N-7.
08:25 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Aš – ralistas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Naujakuriai  N-7.
11:30 Gelmių nasrai  N-7.
12:35 Besikeičianti planeta  
N-7.
13:50 Išlikimas  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 (TV3 žinios).  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Iki galo!  N-7.
23:55 Stiuardas Laris Gejus  
N-14 (kart.).
01:55 Poseidonas Reks  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 Nuodingas grožis.  
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 žinios  
„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.
15:00 Skaičiai istorijoje.
16:15 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Šeimos kambarys.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Šeimos kambarys.
23:25 Orijaus kelionių archyvai.
01:10 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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(Atkelta iš 6 psl.)

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Ažupiečių g. 1A, Anykščių m. (toliau – Turtas), viešą nuomos konkursą. 
Nuomojamų negyvenamųjų patalpų (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3499-2002-6014, plane pažymėtas indeksu 11U2p) indeksai:

2-3 (plotas – 9,10 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1 iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 9,49 kv., pra-
dinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur (vienas euras) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;

2-4 (plotas – 9,10 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1 iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 9,49 kv., pra-
dinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur (vienas euras) už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį;

2-5 (plotas – 36,60 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1 iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 38,15 kv., 
pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur (vienas euras)  už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

1–3 punktuose išvardintas Turtas nuomojamas kaip atskiri objektai.
Nuomos trukmė – 10 (dešimt) metų.  
Nuomojamą Turtą naudoti: nurodytą 1–2 punktuose – grožio, fizinės gerovės ir su tuo susijusiai veiklai, 3 punkte – maitinimo teikimo ir su tuo susijusiai veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos nuo 2022 m. rugpjūčio 10 d. iki 2022 m. rugpjūčio 24 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, 

Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2022 m. rugpjūčio 4 d., adresu Ažupiečių g. 1A, Anykščių m., nuo 9 iki 15 val.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją taip 

pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. 
Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. rugpjūčio 25 d. 16 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiaulių 

bankas.“
Administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė  

Užsak. Nr. 690

siūlo darbą

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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-614) 93300.

Reikalingas žmogus padėti 
senyvai vaikštančiai moteriai, 
gyvenančiai Naujuosiuose 
Elmininkuose, tvarkytis na-
muose. Yra galimybė gyventi 
kartu.

Tel. (8-677) 21106.

Kas turi nuspręsti, kas bus 
daroma su tuščiais pastatais? 
Juk ši mokykla – viena iš tų, 
kurios buvo renovuotos, mo-
dernizuotos, tad apynaujis 
mokyklos pastatas, jei ne-
turės naujo šeimininko, bus 
pasmerktas stūksoti vidury 
miestelio tuščias…

„Nuspręsti turi savivaldy-
bė, o kas su juo bus, nežinia, 
– sakė rajono vadovas. – Yra 
įvairių svarstymų – vienas iš 
pasiūlymų, kad čia galėtų būti 
krizių centras. Yra netradici-
nės medicinos asociacija, kuri 
domėjosi pastatu. Bet mes 
esam per toli, tai yra didžiau-
sias minusas. Jei šis pastatas 
būtų Anykščiuose, net neabe-

joju, kad būtų reikalingas, kad 
jame būtų galima įsteigti ne-
tradicinės medicinos centrą. 
Yra variantas pastatą atiduoti 
bendruomenei, bet bendruo-
menė jo neišlaikys…“

Šiuo metu mokykloje yra 
likusi biblioteka ir muziejus, 
tačiau pastatas nuo rudens jau 
nebebus šildomas. „Ieškosime 
alternatyvų. Muziejus dabar 
yra antrame aukšte, matyt, 
bus perkeltas į pirmą, kažkaip 
patalpas mėginsim šildyti…“, 
- kalbėjo S. Obelevičius. Me-
ras, paklaustas, ar buvo at-
leisti visi mokykloje dirbę 
darbuotojai, sakė: „Aptarnau-
jantis personalas lieka be dar-
bo. Turėtų likti kiemsargis ir 
sodininkas, kaip ir Kavarsko 
mokyklos darbuotojai.“

Mokykla būtų šventusi 
245-erių metų jubiliejų

Traupio parapinė mokykla 
veikė jau nuo 1777 metų, tad 
šis rugsėjis mokyklai būtų 
buvęs jubiliejinis – 245-asis. 
Pirmoje mokykloje mokėsi 11 
mokinių, o praėjusiais, jau pa-
skutiniais metais – 36.

1919 metais spalio 10 dieną 
mokykla buvo įsteigta oficia-
liai ir veikė Janapolio dvare, 
nes Traupyje nebuvo tinkamų 
patalpų. 1933–1934 metais, 
vedėju dirbant A. Gruzdžiui, 
Traupio pradžios mokyklai 
buvo pastatytas naujas medinis 
dviejų aukštų pastatas, kuriame 
vaikai mokėsi iki 1976-ųjų.

Traupio mokykla yra bu-
vusi ir pradinė, ir vidurinė, ir 

Traupio pagrindinė mokykla nesuspėjo 
paminėti jubiliejaus 

devynmetė, ir pagrindinė, o 
pastaraisiais metais veikė kaip 
Kavarsko mokyklos padalinys. 
Nuo 2021 metų rugsėjo moky-
kloje buvo paliktos aštuonios 
klasės, o vedėja dirbo Jurgita 

Verikienė.
Paskutiniais Traupio pagrin-

dinės mokyklos direktoriais 
dirbo Viktorija Balnienė, Sigu-
tis Obelevičius, Vilmantė Kali-
batienė, Janina Palikevičienė.

Iki 1976- ųjų Traupio mokykla buvo įsikūrusi mediniame dviejų 
aukštų pastate. Nuotraukoje – 1967 metų abiturientai su auklė-
toja Palmira Šapeliene (pirmoji iš kairės). Nuotr. iš „Facebook“
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perka

parduoda

įvairūs Nekilnojamojo turto 
operacijos:

pirkimas; pardavimas, 
tarpininkavimas;

paskolos;
vertinimas.

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-611) 01110. 

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

Tel. (8-608) 44340.

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.

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.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-656) 77315.

Sausuolius išlaužytus medžius, 
biokuro medieną,valo apleistas 
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.

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

Dažo namus, šiferinius sto-
gus. Dengia įvairius stogus, 
lydo rulonine danga, montuoja 
lietvamzdžius. Darbus atlieka 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-658) 37897.

Namų fasadų, laiptinių da-
žymas; butų remontas, stogų 
remontas. 

Tel.: (8-605) 02472.

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

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

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.

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.

Kasa, valo, gilina šulinius.
Tel. (8-675) 52308.

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

Tel. (8-609) 92144.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-630) 01033.

Perka sklypą (gali būti ir su namu) 
vaizdingoje vietoje Anykščių mieste ar 
rajone.

Pageidautina su pakrante, mainais 
gali pasiūlyti nekilnojamąjį turtą Vilniuje.

Tel. (8-618) 08999, 
el. p.: zmkorporacija@gmail.com

dovanoja
Statybines betono atliekas 

(gruzą).
Tel. (8-614) 01206.

Duonkepio pečiaus plytas. 
Pasiimti patiems.

Tel. (8-600) 94443.

Nekilnojamasis turtas

Tvarkingą namą Troškūnų 
sen., Raguvėlėje, visi patogu-
mai. 29a sklypas, ūkiniai pas-
tatai. 46900 Eur. 

Tel. (8-670) 59899.  

kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, skal-
dytas. Perka įvairios būklės 
miškus.

Tel. (8-630) 57490.

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.

kita

Statybinę medieną 
(0,2x0,05x6, 0,15x0,05x6, 
015x0,15x6).

Tel. (8-608) 51317.

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. 

kita

Ekologinius grūdus. Sudaro 
išankstines sutartis. Laiku išsi-
veža, greitai atsiskaito. 

Tel. (8-698) 06480.

Juoduosius serbentus 
Anykščiuose. 

Tel. (8-623) 09687.

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



2022 m. liepos 30 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
liepos 30 - rugpjūčio 1 d.d. - 
jaunatis.

Elena, Ignacas, Sanginas, 
Vykintė, Ignotas.

Abdonas, Nortautas, Radvilė, 
Donatilė.

šiandien

liepos 31 d.

vardadieniai

oras

+10

+20

rugpjūčio 1 d.
Bartautas, Bartautė, Almeda.

Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJEToNAS 

Paskutinės dienos užsakyti pre-
numeratą 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 rašo kitai miesto šventei scenarijų 
optimizuodama biudžetą 

Tiek pragerta, pradainuota,
Paupiais praspaciruota.
Kaip vestuvių paskola
skauda nuo sumų galva. 

Du metus dabar skaičiuos,
Išlaidas kol susumuos.
O po Mato atlaidų
Bus mieste tamsu, slidu.

Amiliutė galvą kraipo - 
ji kultūrkės neužskaito.
Šie išleist tik moka uoliai,
sumokėjo ką varguoliai.

Nei tvaru, nei modernu
skurdą slėpt naftalinu.
Štai ją meras pasamdytų -
sąmatą tuoj padarytų.

Kožnas anykštėnas turi
Ne tuščiom ateit į būrį.
Šlovint valdžią iš širdies
Pataikūnai mums padės.

O pakloti ant pievelės
staltiesę kiekvienas gali, - 
Broliškai apsikabinti
Ir širdelę nuraminti.

Universitetas. Stojamieji eg-
zaminai. Egzaminuotojas klau-
sia stojančiojo:

- Ir pabaigoje, sakykite, kodėl 
jūs nutarėte stoti į mūsų univer-
sitetą?

Stojantysis:
- Tėvai, neužduok kvailų 

klausimų...

***
- Sakykite, o šito kebabo 

mėsa prieš tai lojo ar miaukė? 
- šmaikštauja klientas.

- Ne, gerbiamasai, prieš tai 
ji uždavinėjo visokius kvailus 
klausimus!

***
Sutuoktinių pora susiruošė į 

teatrą. Žmona sako:
- Kodėl tu nenusiskutęs?
- Aš jau buvau nusiskutęs.
- Kada?
- Kai tu pradėjai rengtis.

***
Policininkas sustabdo auto-

mobilį:
- Kas nutiko jūsų galiniams 

žibintams?
Vairuotojas išlipa iš automo-

bilio ir išbąla kaip kreida. Poli-
cininkas pakartoja:

- Kas nutiko jūsų galiniams 
žibintams? 

Vairuotojas atrėžia:
- Kam rūpi tie žibintai?! Kur 

dingo namelis ant ratų?!

***
Policininkas sustabdo blon-

dinę, važiuojančią automobiliu 
prieš transporto eismą ir klau-
sia:

- Ar žinote, kodėl jus sustab-
džiau?

- Bandysiu spėti - esate vie-
nišas?


