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Šalia Anykščių – anglų kalbos stovykla 
su homoseksualumo prieskoniu? Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

„Tvirkinimo stovykla Anykščiuose“ – tokiomis antraš-
tėmis pastaruoju metu mirga socialiniai tinklai. Po to, kai 
atlikėjas, buvęs Seimo narys Ligitas Kernagis savo „Face-
book“ profilyje pasidalijo informacija, kaip jo dukra su ben-
draklase, grįžusios iš anglų kalbos stovyklos prie Anykščių, 
pasakojo, neva homoseksualūs vadovai lindo į vaikų pala-
pines, kilo nemažas skandalas. 

Stovyklos vadovė Aurelija Paunksnė Ignotė tokius kalti-
nimus griežtai neigia ir sako, kad jokios kalbos apie prieka-
biavimą prie vaikų ir būti negali, o Anykščių rajono savival-
dybės švietimo skyriaus vedėjos Jurgitos Banienės teigimu, 
stovyklas rajone gali rengti bet kas.

Ragino mergaites 
„pabandyti“

Ligitas Kernagis savo „Face-
book“ paskyroje rašė: „Sugal-
vojome 13-metei dukrai išrinkti 
vasaros stovyklą. Kad būtų 
naudinga ir smagu, pasirinko-
me anglų kalbos stovyklą šalia 
Anykščių, prie Mūšėjaus eže-
ro, kurią organizavo vilniečiai. 

Paskaičius atsiliepimus, pliusų 
pridėjo tas faktas, kad nemažai 
jaunimo važiavo jau ne pirmą 
kartą, vadovai užsieniečiai, vie-
nu žodžiu, turėjo būti smagi ir 
naudinga anglų kalbos tobulini-
mo stovykla, į kurią dukra išvy-
ko kartu su savo klasioke <...>. 

Atlikėjas, buvęs LR Seimo narys Ligitas Kernagis, parsivežęs 
dukrą iš anglų kalbos stovyklos Anykščių rajone, baisėjosi, kad 
joje vaikams atvirai pasakojama apie netradicinę vadovų sek-
sualinę orientaciją, mergaitėms siūloma tapti pora bei įvardyti, 
kuo jos save jaučiančios – vyru, moterimi ar dar kitkuo.

BNS (Valdo KOPŪSTO) nuotr.

Tilto gatvėje nori įsikurti 11 pretendentų Robertas AlEKSIEjŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių bendruomeninio 
ir socialinio verslo bei paslau-
gų klasterio nariais preten-
duoja tapti 11 organizacijų, 
informavo Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos cen-
tras. 

Šio klasterio nariai įveiklins 
šiuo metu kol kas dar tušto-
kus Anykščiuose esančio ir 
2,5 mln.eurų kainavusio  Tilto 
gatvės komplekso pastatus. 

2,5 mln. eurų kainavęs Tilto gatvės kompleksas neįveiklintas jau devynis mėnesius.

Vertina pretendentus

Prašymus tapti Anykščių ben-
druomeninio ir socialinio vers-
lo bei paslaugų klasterio nariais 
organizacijos galėjo teikti iki 
birželio 30 dienos. 

Vestuvės. Rugpjūčio 9 – 19 
dienomis Anykščių rajone tuok-
sis 10 porų, skelbia Anykščių 
rajono savivaldybė. Septynios 
poros tuoksis Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriuje, 
o trys poros pasirinko ceremoni-
jai pačių pasirinktą vietą. Dviejų 
porų santuokos bus sudaromos 
su užsieniečiais.

Vanduo. Rugpjūčio 8–10 die-
nomis Nacionalinė visuomenės 
sveikatos priežiūros laboratori-
ja ištyrė dalies Anykščių rajono 
vandens telkinių vandenį ir kons-
tatavo, kad jų vanduo švarus.
Vanduo buvo tiriamas Šventosios 
upėje (Šeimyniškėlių g. ir Dainu-
vos slėnyje) ir ežeruose: Rubikių 
- prie Kriokšlio, Nevėžos - prie 
Palionio k., Alaušo bei Viešinto.

Lokacija. Smėlio menininkės 
Jurgitos Minderytės prabangaus 
maisto namų restoranas „Kacės 
virtuvėlė“ iš Kavarsko seniūni-
jos Girelės kaimo vasaros sezono 
metu persikėlė į sostinę. 

Bilietai. Šią vasarą susiruošu-
sieji dalyvauti kultūros festivalyje 
„Purpurinis vakaras“ Anykštėno 
korteles galės palikti namuose. 
Pigesniais bilietais į šį festivalį, 
turintiems Anykštėno kortelę, 
buvo prekiaujama vos vieną die-
ną per Anykščių miesto šventę. 
Priminsime, kad į liepą Anykš-
čiuose vykusį festivalį „Devilsto-
ne“ pigesnius bilietus anykštėnai 
galėjo įsigyti visomis dienomis, 
kuriomis vyko renginys. Anykš-
čių rajono savivaldybė šiemet 
kultūros festivaliui „Purpurinis 
vakaras“ skyrė 4 tūkst.250 eurų 
paramą.

LAIKRAŠTIS. Kitas „Anykš-
tos“ laikraščio numeris išeis rug-
pjūčio 20 d., šeštadienį.
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Knygą „Aldutė“ išleisti viliasi su rėmėjų pagalba
Negavusi Anykščių rajono savivaldybės paramos atsi-

minimų knygai apie  pedagogę, buvusią Anykščių rajono 
tarybos narę, sąjūdininkę  Aldoną Daugilytę išleisti, Anykš-
čių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko 
memorialinio muziejaus Rašytojų memorialinio muziejaus 
skyriaus vedėja Alma Ambraškaitė nenuleidžia rankų ir 
skelbia ieškanti rėmėjų knygai išleisti.

„Šiandien mokytojai Aldonai 
Daugilytei būtų sukakę 80 metų, 
o po kelių dienų sueis 5 metai, 
kai ji ilsisi senosiose Anykščių 
kapinėse. Planavome ta proga 
išleisti atsiminimų apie ją kny-
gą. Nors savivaldybės kultūros 
tarybos pusė narių pritarė kny-
gos finansavimui, deja, komisija 

neskyrė nors dalinės paramos 
knygos leidimui paremti. Knygą 
„ALDUTĖ“ vis tiek ketiname 
išleisti. Kviečiame ir anykštė-
nus, gal kas galite po truputį 
prisidėti prie knygos išleidimo. 
Brangintinos mokytojos pastan-
gos mokyti vaikus ne tik rašyti, 
skaičiuoti, bet mylėti Lietuvą, 

gerbti žuvusius už laisvę, bran-
ginti Trispalvę, saugoti gamtą, 
pasitikėti Dievu savo gyveni-
me. Daugybė darbų Anykščių, 
gimtųjų Debeikių žmonėms ir 
įsimintinų susitikimų, - apie tai 
rašote savo atsiminimuose. 

Su gimimo diena, Aldute!“, 
- tokio turinio pranešimu socia-
liniame tinkle „Facebook“ rug-
pjūčio pirmą  dieną, pirmadienį, 
pasidalijo A.Ambraškaitė.

Priminsime, kad muziejinin-
kė A.Ambraškaitė Anykščių 
rajono savivaldybei šią vasa-
rą pateikė projektą, kuriame 
buvo prašoma atsiminimų kny-
gos apie šviesaus atminimo 

Robertas AlEKSIEjŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

A.Daugilytę išleidimui skirti 
2 tūkst.500 Eur paramą. Nors 
didžioji dalis Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros tarybos 
narių savivaldybei rekomenda-
vo knygos leidimui skirti pa-
ramą, A.Ambraškaitės pateik-
tas projektas Anykščių rajono 
savivaldybės buvo atmestas ir 
nuspręsta jo nefinansuoti.

Šių metų rugpjūčio 1 dieną 
šviesaus atminimo A.Daugilytei 
būtų sukakę 80 metų. Ji mirė 
2017 metų rugpjūtį ir yra palai-
dota Anykščių senosiose kapi-
nėse.

Rajone daugėja užsikrėtimų COVID-19
COVID-19 iš Anykščių rajono nesitraukia, o sergančių 

daugėja, primena ir perspėja Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos 
departamento Anykščių skyrius.

Iki šių metų  rugpjūčio 1 die-
nos Anykščių rajone užregis-
truoti 3 tūkst.328 COVID-19 
ligos atvejai. Pasveiko 3 tūkst. 
314 asmenų, mirė 13 asmenų. 
Nuo COVID-19 ligos mirė 4 
asmenys, kitų 9 mirusiųjų as-
menų mirties priežastis – įvai-
rios kitos ligos. Vyriausias mi-
ręs asmuo buvo gimęs 1924 m. 
(97 m. amžiaus), o jauniausias 
– 1960 m. (61 m.). Kaip ir 2021 
metais,  po teigiamo greitojo 
SARS-CoV-2 antigeno testo 
rezultato gavimo per nustatytą 
laiką atlikus PGR tyrimą ir ga-
vus neigiamą rezultatą pirminė 
diagnozė nepasitvirtino vienam 

atvejui.
Didėjant sergančiųjų skai-

čiui, pasitaiko atvejų, kuomet 
tas pats asmuo užsikrečia ir 
suserga COVID-19 liga jau ne 
pirmą kartą. 

Anykščių rajone 2020 metais  
pakartotinai COVID-19 liga 
užsikrėtusių asmenų užregis-
truota nebuvo, 2021 metais  už-
registruota 15 pakartotinių ligos 
atvejų. Iki šių metų  rugpjūčio 1 
dienos užregistruota 336 pakar-
totinių užsikrėtimų atvejų.

Pirmas COVID-19 ligos atve-
jis Anykščių rajone užregistruo-
tas 2020 metų kovo 30 dieną.  
Susirgo 59 metų amžiaus kaime 

gyvenantis vyriškis. Jo užsikrė-
timo aplinkybės nenustatytos.

Iš viso per 2020 metus Anykš-
čių rajone užregistruoti 699 
COVID-19 ligos atvejai. Pa-
sveiko 673 sirgę asmenys, mirė  
26 asmenys. Nuo COVID-19 
ligos mirė 9 apsirgę asmenys, 
nuo kitų įvairių ligų – 17 as-
menų. Vyriausias miręs asmuo 
buvo gimęs 1929 m. (90 m. 
amžiaus), o jauniausias asmuo 
– 1965 m. (55 m. amžiaus).

Anykščių rajone 2021 metais 
užregistruotas 1 tūkst. 951 CO-
VID-19 ligos atvejis. Sergan-
čiųjų skaičių lyginant su 2020 
metais, atvejų skaičius išaugo 
daugiau kaip dvigubai. Pasvei-
ko 1 tūkst. 832 asmenys, mirė 
– 90 asmenų. Ne visi sirgusieji 
COVID-19 liga mirė dėl šios 
ligos. Nuo COVID-19 ligos 

mirė 49 asmenys, kitų miru-
sių asmenų (41 atvejis) mirties 
priežastis – įvairios kitos ligos 
arba traumos. Vyriausias miręs 
asmuo buvo gimęs 1926 m. 
(94 m. amžiaus), o jauniausias 
miręs asmuo – 1990 m. (30 m. 
amžiaus). Asmenys, atlikę grei-
tąjį SARS-CoV-2 antigeno testą 
ir gavę teigiamą rezultatą, taip 
pat buvo registruoti kaip ser-
gantys COVID-19 liga. Tačiau 
per nustatytą laiką tyrimą pa-
kartojus, taikant SARS-CoV-2 
(20219-nCoV) RNR nustatymą 
tikralaikės polimerazės grandi-
ninės reakcijos metodu (toliau 
– PGR tyrimas) ir gavus neigia-
mą rezultatą, buvo konstatuoja-
ma, kad asmuo COVID-19 liga 
nesirgo. Tokių atvejų, kuomet 
atlikus PGR tyrimą pirminė di-
agnozė nepasitvirtino, buvo 29.

-ANYKŠTA

Smurtas. Rugpjūčio 9 dieną  
apie 19.40 val. Kavarsko se-
niūnijoje  neblaivus (nustatytas 

2.13 prom. girtumas) vyras (g. 
1984 m.) sukėlė nežymų svei-
katos sutrikdymą vaikui (g. 
2010 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-

darytas į areštinę.
Pagalba. Rugpjūčio 9 dieną, 

antradienį, Anykščiuose, Staty-
bininkų gatvėje, ugniagesiams 
teko laužtis į butą. Į jį buvo 

patekta laužtuvu išlaužus duris. 
Į vidų įleisti medikai, policijos 
pareigūnai. Ligonis buvo išneš-
tas ir įkeltas į greitosios medi-
cinos pagalbos automobilį.

Vaikų ligų skyriui ir medicinos punktams - parama
Liepos pabaigoje posėdžiavusi Anykščių rajono taryba 

nusprendė, kad iš savivaldybės biudžeto bus remiamos  
Anykščių ligoninės Vaikų ligų skyriaus teikiamos paslaugos 
ir Traupio, Skiemonių bei Andrioniškio medicinos punktų 
teikiamos paslaugos.

Vaikų ligų skyriui iš savivaldy-
bės biudžeto bus skirta 50 tūkst. 
Eur, o medicinos punktų išlaiky-
mui – 12 tūkst. Eur.

Iš viso Vaikų ligų skyriaus 
lėšų poreikis metams siekia kiek 
daugiau nei 308 tūkst. Eur, o me-
dicinos punktų – 27 tūkst.500 
Eur. Likusias Vaikų ligų skyriuje  
teikiamų paslaugų išlaidas finan-
suos Anykščių ligoninė, o medi-
cinos punktų - Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centras.

Anykščių rajono tarybai pateik-
tame sprendimo projekte rašoma, 

kad Anykščių ligoninės Vaikų 
ligų skyriuje, užtikrinant vaikų 
ligų paslaugų atitiktį keliamus 
reikalavimus ir paslaugų prieina-
mumą ištisą parą ir visus metus, 
reikia 12,5 pareigybinio vieneto: 
iš jų skyriaus vedėjo-vaikų ligų 
gydytojo – 0,5 pareigybinio vie-
neto; vaikų ligų gydytojo – 0,75 
pareigybinio vieneto; budinčio 
vaikų ligų gydytojo – 3,75 pa-
reigybinio vieneto; vyresniosios 
slaugytojos – 1 pareigybinio vie-
neto, bendrosios praktikos slau-
gytojo – 5 pareigybinių vienetų; 

slaugytojo padėjėjo – 1 pareigy-
binio vieneto; valytojo – 0,5 pa-
reigybinio vieneto. 

„Siekiant užtikrinti reikala-
vimus atitinkančių vaikų ligų 
paslaugų teikimą ištisą parą ir 
visus metus  Anykščių rajono sa-
vivaldybės gyventojų ir jų svečių 
vaikams, reikalingas papildomas 
finansavimas iš Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto“, - nuro-
doma sprendimo projekte.

Šiuo metu Anykščių rajone yra 
trys medicinos punktai. Skiemo-
nių medicinos punkte bendrosios 
praktikos slaugytoja dirba 0,125 
etato krūviu, Andrioniškio medi-
cinos punkte – 0,25 etato krūviu, 
Traupio medicinos punkte – 0,5 
etato krūviu. Bendruomenės 
slaugytojų aptarnaujamų gyven-

tojų skaičius skiriasi. Traupio 
seniūnijoje yra 608 gyventojai,  
Andrioniškio seniūnijoje - 450 
gyventojų, o Skiemonių seniū-
nijoje - 1012 gyventojų. Pirmoji 
medicinos pagalba teikiama kie-
kvienam besikreipiančiam. 

Per 2021 m. Traupio medicinos  
punkte apsilankė 472 pacientai, 
suteikta 101 nuotolinė konsulta-
cija, 713 pacientų aplankyti na-
muose, atlikta 1231 procedūra. 

Andrioniškio medicinos punk-
te apsilankė 137 pacientai, atlikta 
20 vizitų į namus, 167 procedū-
ros. Skiemonių medicinos punkte 
apsilankė 104 pacientai, suteik-
tos 25 nuotolinės konsultacijos, 
45 pacientai aplankyti namuose, 
atlikta 77 procedūros. 

Robertas AlEKSIEjŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Ekonomika. Metinis pramo-
nės augimas Lietuvoje birželį 
buvo mažesnis nei vidutiniškai 
Europos Sąjungoje (ES), skel-
bia Eurostatas. Birželį, palygin-
ti su tuo pačiu metu pernai, pra-
monė Lietuvoje augo 1,4 proc. 
kai visoje ES ji vidutiniškai 
augo 3,2 procento. Latvijoje ji 
augo 0,7 proc., o Estijoje – 0,5 
procento. Pramonės gamyba 
Lietuvoje per mėnesį smuko 
1,8 procento. Visoje ES ji augo 
0,6 proc. Latvijoje pramonė per 
mėnesį smuko 2,1 proc., o Esti-
joje – 1,6 procento. 

Atlyginimai. Didžiausią vi-
dutinį darbo užmokestį – 27,4 
tūkst. eurų (iki mokesčių) 
– Lietuvoje birželį  mokėjo 
laboratorijų įrangos tiekimo 
ir diegimo bendrovė „Linea 
Libera“, kurioje dirba 33 dar-
buotojai, rodo atviri „Sodros“ 
duomenys. Antrą pagal dydį 
atlyginimą mokėjo vėjo par-
ko projektą vystanti bendrovė 
„Aukštaitijos vėjas“, kuri ketu-
riems darbuotojams mokėjo vi-
dutiniškai po 20,3 tūkst. eurų, 
trečią – transporto priemonių 
atsarginių dalių prekybos įmo-
nė „Intertecus“, kurioje taip 
pat dirbo keturi darbuotojai, 
jiems mokėta po 19,1 tūkst. 
eurų. „Sodros“ duomenimis, 
birželį didesnį nei 10 tūkst. 
eurų vidutinį atlyginimą Lietu-
voje mokėjo 21 bendrovė.

Nedarbas. Oficialus nedar-
bas šalyje rugpjūčio 1 dieną 
siekė 9,1 proc. – 0,5 procentinio 
punkto daugiau nei liepos 1-ąją 
(8,6 proc.). Tuo pačiu metu per-
nai nedarbas siekė 13,1 proc.  
Rugpjūčio 1 dieną šalyje buvo 
registruota 158,7 tūkst. darbo 
neturinčių asmenų – 30 proc. 
mažiau nei 2021 metų rugpjūtį, 
bet 5,1 proc. daugiau negu prieš 
mėnesį, skelbia Užimtumo tar-
nyba. Labiausiai registruotas 
nedarbas didėjo Rokiškio (1,1 
punkto), Šalčininkų (1 punktu), 
Biržų (0,9 punkto), Anykščių 
bei Jonavos (po 0,8 punkto) 
rajono savivaldybėse. Mažėji-
mas fiksuotas Druskininkų (0,9 
punkto) Kupiškio rajono (0,7 
punkto) Lazdijų rajono (0,5 
punkto) savivaldybėse.

Radijas. Darbą nuo rugpjū-
čio pradžios atnaujino Sitkūnų 
radijo stotis Kauno rajone, ji vi-
durinėmis bangomis transliuos 
radijo programą rusų kalba 
„Radio Pravda“, skirtą Europos 
ir Azijos rusakalbiams, įskaitant 
Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą.  
Informacinio-edukacinio po-
būdžio informacija vidurinėmis 
bangomis į eterį siunčiama kas-
dien nuo 20 iki 24 valandos bei 
pasiekia Europos ir netgi Azijos 
klausytojus.

-BNS
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savaitės citatosTilto gatvėje nori įsikurti 
11 pretendentų

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė, 
Jungtinės veiklos koordinato-
riaus atstovė Renata Gudonienė 
„Anykštai“ sakė, kad šiuo metu 
yra įvertinta visų, norinčių tapti 
klasterio nariais, administraci-
nė atitiktis.

„Įvertinome, ar visi dokumen-
tai yra pateikti prie prašymų 
tapti klasterio nariais, bei tai, ar 
pretendentai atitinka klasterio 
tvarkos aprašą. Neseniai buvo 
susirinkusi komisija, kuri priė-
mė sprendimą, kad pretendentų 
bus prašoma  pateikti papildo-
mus dokumentus, kurie dėl tam 
tikrų priežasčių buvo nepateik-
ti. Komisijai kilo tam tikrų abe-
jonių“, - sakė R.Gudonienė.

Vėliau prasidės norinčiųjų 
tapti klasterio nariais kokybinis 
– kiekybinis vertinimas.

„Tada jau žiūrėsime, kiek 
klasterio tvarkos aprašo punktų 
pareiškėjai atitinka ir kaip jie tą 
kriterijų atitiktį pagrindžia“, - 
aiškino R.Gudonienė.

Ir tik po šių vertinimų komi-
sija spręs, kuriems pareiškė-
jams Tilto gatvės komplekse 
patalpos gali būti suteikiamos, 
o kuriems – ne.

Įveiklinti Tilto gatvės kom-
pleksą gali pretenduoti verslo 
subjektai, bendruomeninės ar 
nevyriausybinės organizaci-
jos, viešosios ar biudžetinės 
įstaigos, vykdančios veiklą ir 
Anykščių rajone. Minėtos orga-
nizacijos turi užsiimti turizmu, 
tradiciniais amatais, pretenden-
tai tapti klasterio nariais taip pat 
gali būti ir iš žemės ūkio, infor-
macinių technologijų sričių.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
R.Gudonienė informavo, kad 
Tilto gatvės kompleksą įvei-
klinti pretenduoja Anykščių 
menininkų asociacija (pirmi-

ninkas Žilvinas Pranas Smals-
kas), Simona Izmailovaitė, VšĮ 
„Šeimos idėjų centras“ (direk-
torė Aušra Baltrūnienė),VšĮ 
„Bokartas“(administracijos va-
dovas Kęstutis Vasiliūnas),VšĮ 
„Širdžių metas“ (direktorė Gie-
drė Leitonė),VšĮ „Sielos sala“ 
(direktorė Indrė Šiliauskaitė), 
Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio – Žukausko 
memorialinis muziejus, ūkinin-
kas Ramūnas Daugelavičius, 
Indrė Vaičiūnė, MB „Atlantų 
slėnis“ ( direktorė Indrė Šiliaus-
kaitė), MB „Rinkodaros guru“ 
(direktorė Kristina Beinorytė).

Kaip anksčiau skelbta, už Til-
to gatvės komplekse suteiktas 
patalpas klasterio nariai nemo-
kės, jiems teks susimokėti tik 
už komunalinius patarnavimus. 
Maksimalus laikas, kuriuo 
klasterio narys galės naudotis 
jam suteiktomis patalpomis, – 
3 metai.

Atrankos komisijos 
sudėtis neviešinama

Pasidomėjus, kas yra komi-
sijos, kuri spręs, kas galės re-
ziduoti Tilto gatvės komplek-
se, nariai, Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
direktorė R.Gudonienė konkre-
čias komisijos narių pavardes 
įvardyti atsisakė.

„Komisija yra sudaryta iš 
penkių asmenų. Į komisiją 
deleguoti asmenys iš mūsų, 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro, kaip jung-
tinės veiklos koordinatoriaus, 
yra iš Anykščių rajono savival-
dybės ir yra išorės ekspertai. 
Komisijos narių sudėtis nėra 
viešinama tol, kol bus priimtas 
sprendimas, kad nebūtų gali-
mybės daryti kokį nors poveikį 
komisijos nariams.  Komisijos 
nariai, atlikdami savo parei-

gas komisijoje, turi būti nepri-
klausomi nuo trečiųjų asmenų 
įtakos, o nutarimų priėmimui 
niekas neturi daryti poveikio“, 
- aiškino R.Gudonienė.

Ji „Anykštai“ taip pat nurodė 
dokumentą, kuriame numatyta, 
kad klasterio narių atrankos ko-
misija yra nevieša. Tai numaty-
ta Pretendentų  į Anykščių ben-
druomeninio ir  socialinio verslo  
bei Paslaugų klasterio narius 
atrankos apraše. Šio aprašo 17 
punkte rašoma: „ Jungtinės vei-
klos koordinatoriaus vadovas 
tvirtina Komisijos sudėtį, kuri 
yra neviešinama.  Komisija su-
daroma iš 5 (penkių) narių.“

Tuščios patalpos po truputį 
užsipildo

Šiuo metu 2,5 mln. eurų ver-
tės Tilto gatvės komplekse re-
ziduoja Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro spe-
cialistai. 

Komplekse yra skirtos pa-
talpos Anykščių rajono vietos 
veiklos grupei, tačiau ji kol 
kas į jas nepersikėlė. Vietos 
plėtros strategijos administra-
vimo vadovas Jurijus Nikitinas 
„Anykštai“ sakė, kad Anykščių 
rajono vietos veiklos grupė į 
Tilto gatvės kompleksą žada 
persikraustyti iki rugpjūčio vi-
durio.

„Jau esame užsisakę baldus, 
laukiame, kol jie bus pristaty-
ti“, - sakė J.Nikitinas.

Anykščių rajono vietos vei-
klos grupė yra viena iš Anykš-
čių bendruomeninio ir sociali-
nio verslo bei paslaugų klasterio 
steigėjų. Tarp šio darinio steigė-
jų taip pat yra Anykščių miesto 
vietos veiklos grupė, Anykš-
čių rajono ūkininkų sąjunga 
ir Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centras. Klasteris 
įsteigtas šių metų balandį.

Kada baigsis įveiklinimas - 
nežinia

Pasiteiravus, kada jau devy-
nis mėnesius atidarytame  Til-
to gatvės komplekse atsiras dar 
daugiau gyvybės, Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorė R.Gudonienė 
prognozuoti nesiryžo.

„Prognozuoti gali orus tie, 
kurie yra baigę mokslus, arba 
dar visokie tie, kurie horosko-
pus sudarinėja. Žinokite, tikrai 
negaliu pasakyti. Mes savo 
ruožtu ir, žinoma, savivaldy-
bė darome viską, kad viskas 
būtų kaip galima greičiau, ta-
čiau tikrai ne viskas nuo mūsų 
valios priklauso“, - patikino 
R.Gudonienė.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė 
Renata Gudonienė sakė, kad 
komisijai, kuri užsiima Tilto 
gatvės komplekso įveiklintojų 
atranka, dėl pretendentų kilo 
abejonių – jiems nurodyta 
pateikti daugiau dokumentų.

Anykščių rajono vietos vei-
klos grupės Vietos plėtros 
strategijos administravimo 
vadovas Jurijus Nikitinas 
sakė, kad į Tilto gatvės kom-
pleksą Anykščių rajono vie-
tos veiklos grupė persikels 
rugpjūtį.

Kas galėtų 
įsikurti Tilto 
gatvės 
komplekso 
prekybiniuose 
nameliuose?

Jūratė DAGYTĖ:
Būtų miela ir smagu, jei iš 

mieste esančių kavinių būtų 
įrengtas koks nors jų filialas, 
nes dabar, autobusų stotyje 
laukdamas atvažiuojančio auto-
buso ir norėdamas atsigerti net 
paprasčiausio vandens, vėl tiltu 
turi lėkti į maksimą, ar kitą ma-
gazą, arba turėt kantrybės, kol 
grįši namo.

Rolandas PALUBINSKAS:
Kad nestovėtų kaip vaiduo-

kliai, duokit už dyka prekybi-
ninkams. Bet dar reiktų jų pra-
šyti turbūt, kad jie sutiktų šitam 
užkampyje užsiimti prekyba.

Laima ZELEVIENĖ:
Pirma pastato, paskui pagal-

voja...

Vaidutė RUTAVIČIŪTĖ-
PRUSEVIČIENĖ:

Jau vasaros pradžioje name-
liai užimti verslų turėjo būti. 
Kažkaip viskas neapgalvota, 
kol statė, konkursus reikėjo da-
ryti, kviesti juos išsinuomoti.

Gal stengėsi, kad vaikai 
tobulai anglų kalbą išmoktų?

Ligitas KERNAGIS, buvęs 
Seimo narys, atlikėjas, apie 
vaikų vasaros stovyklą Anykš-
čių rajone:  

„Tegu būna vadovai homosek-
sualūs, bet kam vaikams apie tai 
žinoti? Juo labiau anglų kalbos 
tobulinimo stovykloje!“

Trūksta tik privataus 
teismo...

Jurgita BANIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyriaus 
vedėja, apie tai, ar steigdami 
vaikų vasaros stovyklas jų ren-
gėjai savo veiklą derina su sa-
vivaldybe:

„Net privačios mokyklos gali 
steigtis su mumis nieko nederin-
damos, o stovyklos juo labiau.“

Sakot, smulkieji verslininkai 
neprognozuojami kaip oras?

Renata GUDONIENĖ, 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro direktorė, 
apie Tilto gatvės komplekso 
veiklos prognozavimą: 

„Prognozuoti gali orus tie, ku-
rie yra baigę mokslus, arba dar  
visokie tie, kurie horoskopus su-
darinėja. Žinokite, tikrai negaliu 
pasakyti.“

Ir į ežerus kartais 
automobiliai įvažiuoja...

Stasys STEPONĖNAS, Skie-
monių seniūnas, apie kelininkų 
ketinimus išpjauti pakelėse au-
gančius medžius: 

„Atsakydamas į klausimą, ar 
rizikuoti žmonių gyvybėmis ir 
sveikata, ar žiūrėti, kad būtų gra-
žu, renkuosi nepavojingą gyvy-
bei kelią.“ 

Net ir nusiprausti ant 
paveldo galima!

Darius LIUTIKAS, VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktorius, apie siaurąjį 
geležinkelį: 

„Vienintelė vieta, kur galima 
pasivažinėti ant kultūros pavel-
do.“  

O kai atsirado internetas, 
aktų prieinamumas dar šiek 
tiek padidėjo...

Romas KUTKA, Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiu-
lių bibliotekos direktorius, apie 
šokiravusią nuotraukų parodą 
bibliotekoje: 

„Kai 1967 metais atsirado kul-
tūros ir meno žurnalas „Nemu-
nas“, jame buvo publikuojami 
aktai. Visi mes gimėme nuogi, 
nieko nauja po drabužiais paslėp-
ta nėra.“ 
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Pasiėmę mergaites, pradėjo-
me klausinėti jų įspūdžių apie 
stovyklą. „Į kokią čia homo-
seksualų kompaniją mus čia 
atvežėt?“ - drėbtelėjo dukters 
klasiokė. Klausimas pribloškė, 
sakom – pasakokit. Pasirodo, 
kad iš 7 vadovų 4 buvo homo-
seksualūs. Gėjai ar lesbietės. 
Paklausus mergaičių, iš kur 
jos tai žino, jos atsakė, jog visa 
stovykla tai žinojo. Vienas iš 
vadovų, 19-metis vaikinas, vis 
atslinkdavo į mergaičių palapi-
nę ir klausė, - jūs pora, ar ne? 
Ar žinot, kad mergaitė su mer-
gaite yra žymiai geriau nei su 
berniuku? Po šios informacijos 
aš puoliau skambinti stovyklos 
vyriausiajai, kraujas virė gyslo-
se iš pykčio. Atsiliepusi vadovė 
(beje, irgi homoseksuali) la-
bai ramiu balsu išklausė mano 
griaustinį kreiptis į policiją ir 
sako:  - Kreipkitės, jūs nieko 
neįrodysit. Jūsų mergaitės išsi-
galvoja.

Į mano klausimą, iš kur mer-
gaitės žino apie jų visų seksua-
linę orientaciją, ji atsakė, jog jie 
nieko nuo vaikų ir neslepia. Jei 

vaikai klausia, tai jie ir atsako. 
Visa stovykla žino. Pasirodo, 
kad kai kurie vaikai, ne pirmą 
kartą ten atvykę, jau yra „susi-
poravę“. 

Pasirodo, kad vadinamam 
„Ryto rate“ vaikų buvo klau-
sinėjama, kuo jie save jaučia 
– ji, jis ar kažkas kito? Vadovė 
pripažino, kad vaikinas, kuris 
klausinėjo paauglių, ar jos yra 
pora, ir ragino pabandyti, virši-
jo įgaliojimus ir jie su juo pasi-
kalbės.“

„Anykštos“ paprašytas kiek 
plačiau papasakoti situaciją 
ir kokių tolesnių veiksmų ke-
tina imtis, L. Kernagis sakė: 
„Atvirai pasakius, aš ir neno-
rėjau dalintis šia informacija, 
bet pasakojau draugams apie 
šią patirtį ir dauguma jų man 
sakė, kad yra nusikaltimas visa 
tai slėpti. Rimtesnių veiksmų 
nesiėmiau, nes nenorėjau įvel-
ti savo dukros ir jos klasiokės į 
apklausas, tampymus po polici-
jas. Manau, kad mes kaip nors 
šitą įvykį išgyvensim. Mano 
dukra – protinga mergaitė ir 
ji viską supranta. Vaikai tikrai 
nemelavo, tą patį patvirtino ir 
stovyklos darbuotojai – patys 

prisipažino, kad tas berniukas 
buvo pas mergaites atėjęs. Sto-
vykla turėjo būti anglų kalbos, 
o išėjo taip, kad buvo kažko-
kios tapatybės paieškos ir tvir-
kinimas, nes tai, ką mergaitėms 
siūlė tas berniukas, yra seksu-
alinis tvirkinimas, kurį galima 
pritraukti prie baudžiamojo ko-
dekso: klausimai, ar mergaitės 
nėra pora, ar jos nenori „paban-
dyti“ ir kad geriau mergaitė su 
mergaite… Jis klausinėja mer-
gaičių, ar jos užsiiminėja seksu. 
Tai normalu? Nenoriu nieko 
blogo tam berniukui, manau, 
kad jam tai bus gera pamoka.“ 

Stovykla – ne anglų kalbos, 
o seksualinės tapatybės 
paieškų

L. Kernagis teigė nesąs vie-
nintelis, kuriam pasirodė keis-
ta, kad anglų kalbos stovykloje 
jaunimas tiek daug sužino apie 
homoseksualius santykius, kad 
jiems žinoma ir stovyklos va-
dovų seksualinė orientacija.

„Tegu stovyklos vadovai pa-
siskaito komentarus. Aš atsi-
riboju nuo smurtą skatinančių 
komentarų, kalbu apie tuos, ku-

riuos rašo tėvai, iš ten parsivežę 
savo vaikus. Viena moteris rašė, 
kad, ačiū Dievui, savo vaikus iš 
ten pasiėmiau jau antrą dieną, 
nes jie buvo šokiruoti. Vienas 
tėvas man rašė, kuris į šią sto-
vyklą vežė savo vienuolikme-
tį berniuką, kad viskas taip ir 
vyksta – kad „Ryto rato“ metu 
turi pasisakyti, kuo tu save jau-
ti – berniuku, mergaite ar dar 
kažkuo. Ir atsiranda tokių, kurie 
pasako, kad taip, būdamas ber-
niukas, aš jaučiuosi kitoks. Prie 
ko čia anglų kalba? Tai – vaikų 
seksualinės tapatybės formavi-
mas ar kažkas panašaus. Kam 
visa ši informacija nesusifor-
mavusioms asmenybėms? Man 
tai panašu į savotišką žvejoji-
mą“, – stovykla baisėjosi žino-
mas atlikėjas. 

Paklaustas, galbūt yra itin tra-
dicinių pažiūrų, dėl to šios sto-
vyklos koncepcija jam ir pasi-
rodė netinkama, L. Kernagis tai 
neigė: „Manęs nereikia vadinti 
homofobu. Mano labai geras 
bičiulis buvo Rokas Žilinskas, 
kuris buvo homoseksualus. Bet 
kaip jis elgėsi? Nei buvo išsišo-
kėlis, nei mojavo vėliavom, juo 
labiau nelindo prie vaikų. Joks 

aš homofobas: tokių žmonių 
būna, taip gamta sudėliojo. Tegu 
būna vadovai homoseksualūs, 
bet kam vaikams apie tai žinoti? 
Juo labiau anglų kalbos tobuli-
nimo stovykloje! Mano dukra 
ne vieną vasarą buvo ne vienoje 
stovykloje, tačiau nė iš vienos 
grįžusi nepasakė, kad ji žino 
stovyklos vadovų seksualinę 
orientaciją. Vadovai sakė, kad 
jie nieko nuo vaikų neslepia. Aš 
manau, kad jie ne neslepia, o 
tiesiog bruka tai vaikams. Tai – 
žaidimas su vaikais. Ten vyksta 
11-17 metų paaugliai, patys pa-
žeidžiamiausi, ir juos nusukti į 
kažkurią pusę yra labai lengva.“ 

Įrašas – tik po atviro laiško

Internetiniame šios anglų 
kalbos mokyklos tinklalapyje 
pateiktame stovyklos aprašyme 
yra paminėta, kad stovykla yra 
„LGBTQ+ friendly“ – drau-
giška netradicinės seksualinės 
orientacijos žmonėms. „Anykš-
tos“ paklaustas, ar, prieš išleis-
damas savo dukrą į stovyklą, 
matė šį įrašą, L. Kernagis ir čia 
teigė matantis melagystę.

Šalia Anykščių – anglų kalbos stovykla 
su homoseksualumo prieskoniu?

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Artėjant antrajam Naisių 
festivaliui tapo akivaizdu, 
kad Arvydas Krikščiūnas ir 
Vladimiras Putinas yra tas 
pats asmuo. jeigu tavo vaikas 
lanko Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro treniruotes, tu 
esi rašistas ir fašistas. 

Plačiai nuvilnijo Povilo 
Vanago ir Margaritos Dro-
biazko šokio Sočyje atgarsiai. 
Šokėjai apkaltinti lietuvos 
išdavimu, Prezidentas iš jų 
atėmė ordiną.  Prisimenat 
penkiakovininkės Donatos 
Rimšaitės istoriją? 2011 me-
tais ji priėmė Rusijos pilietybę 
ir varžybose ėmė dalyvauti po 
šios šalies vėliava. D.Rimšaitę 
vadinome lietuvos išdavike 
ir jos poelgiu piktinomės. Bet 
juk ir maskvietė M.Drobiazko 
pasielgė analogiškai - išdavė 

savo šalį, priėmusi lietuvos 
pilietybę tik tam, kad galėtų 
startuoti olimpinėse žaidynė-
se. 

Šokiai ant ledo - sporto 
šaka, kurioje lietuva taiko 
Tarptautinio olimpinio komi-
teto išdūrimo praktiką ir tuo 
didžiuojasi. Po M.Drobiazko 
turėjome dar vieną lietuvos 
piliete tapusią šokėją Isa-
bellą Tobias. laimei, toks 
pižonizmas neapėmė  kitų 
sporto šakų, o juk galėjome 
natūralizuoti ketvertą Rusijos 
biatlonininkų, visą estafetės 
komandą, sunkiai galinčią 
prasimušti į šios šalies rink-
tinę. Ir kariautų tokie „mūsų 
šalies“ piliečiai, gal net lie-
tuvos Respublikos Prezidento 
ordinais apdovanoti, dabar 
ties Chersonu. Žinoma, ne 
„benderovcų“ pusėje. 

lietuvos „lžepilietė“ 
M.Drobiazko ir lietuvių 
kilmės P.Vanagas susituokė, 
gyvena Maskvoje, sukasi tarp 
Rusijos pramogų žvaigždžių, 
Rusijoje uždirba pinigus. 
P.Vanagas žmonos nesulietu-
vino, atvirkščiai - pats įleido 
šaknis M.Drobiazko tėvynėje, 
kurią, mano supratimu, ji yra 
išdavusi. Nesuprantu, kodėl 
turėtų Vanagų šokis Krem-
liaus žmonėms mus stebinti. 
Natūralu. Pragmatiški žmonės 
toliau žengia jiems patogiau-

sia kryptimi. 
Birutės Petrikytės daina-

vimas Baltarusijos Vitebsko 
mieste, festivalyje „Slavians-
kyj Bazar“, - toks įdomesnis 
veiksmas, kurį vainikavo dai-
nininkės interviu Erikai Šven-
čionienei. Pastaroji, megzda-
ma „broliškus santykius“ su 
Baltarusija ir Rusija, regis, 
sąmoningai prašosi į Algirdo 
Paleckio kamerą. B.Petrikytė 
galbūt adekvačiai neįvertino 
savo dainų Vitebsko festivaly-
je pasekmių, galbūt išgyveno 
dėmesio lietuvoje  badą, juk 
savo šalyje ji daugiatūkstanti-
nės auditorijos jau dešimtme-
čius nėra surinkusi. Tačiau 
nesvarbu, kas ją skatino 
džiuginti Aliaksandą luka-
šenką, -  man tas jos poelgis 
buvo labai neskanus. Koncer-
tuoti savo klasės susitikime 
jos nekviesiu. Ir Vanagų savo 
baliuose nenorėčiau matyti. 
Tegul sau skraido jie aplink 
Nalčiką ir Kazanę.

Kai kažkuris pirmasis iš di-
džiųjų nuomonės formuotojų 
„Slavianskyj Bazar“ paly-
gino su Naisiais, o Ramūną 
Karbauskį su Vladimiru 
Putinu, ironiškai šyptelėjau: 
„šaunuolis autorius“. Bet 
žiūriu - čia ne atsitiktinis 
marazmas, o bendra dešiniųjų 
įtakos formuotojų tendencija. 
Net Skirmantas Malinauskas, 

dirbęs Sauliui Skverneliui, 
kai šis dirbo R.Karbauskiui, 
„Facebook“-e daro šaltibarš-
čius iš Drobiazko, Karbaus-
kio, Putino ir Tarasovo.

„Čiuožti Sočyje, kai greta 
krenta raketos, reikia tikrai 
didelės meilės Putinui ir jo 
orkams. 

Važiuoti į festivalį, kuris 
iš esmės yra vienos partijos 
reklaminis šou (beje, partijos, 
kuri vienintelė nepasirašė su-
sitarimo dėl gynybos ir kurios 
atstovas vienintelis nepalaikė 
rezoliucijos, smerkiančos 
lukašenkos režimą po lėktuvo 
užgrobimo), reikia labai 
mylėti Karbauskį ir Agrokon-
cerną“, - „Facebook“-e rašo 
S.Malinauskas.

Visai nenoriu, kad Kęstutis 
Tubis taptų Anykščių rajo-
no meru. Matau daugybę jo 
trūkumų, bijau, kad jis, tapęs 
rajono vadovu, pradės naują 
karą su „Anykšta“. Siekiant, 
kad K.Tubis nebūtų išrink-
tas meru, reikėtų pradėti 
K.Tubį tapatinti su V.Putinu? 
Ir dar visus kitus baidyti, 
nuolat pabrėžiant, kad jeigu 
tu dalyvausi krikštynose ar 
pakasynose, kuriose dalyvaus 
K.Tubis, vadinasi, tu remi 
Rusijos orkus ir prisidedi 
prie Ukrainos vaikų žudymo. 
K.Tubis yra R.Karbauskio 
lietuvos valstiečių ir žaliųjų 

partijos Anykščių skyriaus 
pirmininkas. Taigi, jo sąsa-
jos su R.Karbauskiu ne-
palyginamai aiškesnės nei 
R.Karbauskio su V.Putinu. 
lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininko pavaduotojas 
yra Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro sunkiosios 
atletikos treneris Algirdas 
Ananka. Kūno kultūros ir 
sporto centrui vadovauja 
A.Krikščiūnas. Norit pasaky-
ti - čia atsitiktiniai dalykai? 
Nesąmonė, atsitiktinumų 
nebūna. A.Krikščiūnas 
per A.Ananką, K.Tubį ir 
R.Karbauskį yra tiesiogiai 
susijęs su V.Putinu. Net, 
sakyčiau, jis pats yra beveik 
V.Putinas! Visi, kas nepritaria 
nekaltų kūdikių žudynėms, 
privalo baikotuoti autoser-
visus, kirpyklas ir siuvyklas, 
jeigu jose dirba asmenys, 
kurių vaikai lanko Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro 
treniruotes! 

P.S. jolki palki! Parašęs šį 
tekstą prisiminiau, kad aš ir 
A.Krikščiūnas tuo pat metu 
gretimose kaimo mokyklose 
dirbome „fizrukais“. Ir mu-
dviejų ūgis panašiai toks pat, 
kaip ir V.Putino. Taigi išeina, 
kad skaitydami šį tekstą jūs 
taip pat remiate V.Putiną. 
Greitai atskaitykite atgal!
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(Atkelta iš 4 psl.)

VšĮ „Anglų kalbos studija“ vadovė Aurelija Paunksnė Ignotė 
teigė per keturiolika darbo metų tokių kaltinimų sulaukusi pir-
mą kartą. Vadovė mano, kad įvyko ne vienas nesusikalbėjimas. 

Asmeninio albumo nuotr.  

Šalia Anykščių – anglų kalbos stovykla 
su homoseksualumo prieskoniu?

įvyko nesusikalbėjimas.
„Tokia problema buvo iškel-

ta ne vieno tėvo ir dėl to esu 
sulaukusi ne vieno skambučio. 
Tačiau mes greitai išsiaiškina-
me: stovykloje vartojame įvar-
džius, kas yra visiškai įprasta, 
tarkim, tarptautinėse kompani-
jose, kur net įsidarbinęs užpil-
dai savo profilį ir ten pažymi 
savo įvardį. Bet yra žmonių, 
kurie galbūt nenori pabrėžti, 
kad yra būtent moteriškosios 
ar vyriškosios lyties, ir varto-
ja įvardį „neither“ (nė vienas). 
Mes vaikų tikrai neklausiame, 
kokia yra tavo lytis, tiesiog rato 
metu jie pasisako savo vardą ir 
JEIGU NORI pamini savo įvar-
dį bei atsako į dienos klausimą. 
Iš to buvo pritempta, kad mes 
vaikų klausinėjame, kokios tu 
esi lyties. Kaip iki tiek viskas 
išsirutuliojo, aš neįsivaizduo-
ju“, – „Anykštai“ stebėjosi sto-
vyklos vadovė.

L. Kernagio nekaltina

Nepaisant stovyklai ir jai as-
meniškai mestų kaltinimų, A. 
Paunksnė Ignotė teigia supran-
tanti L. Kernagį, kaip tėtį.

„Jei Ligitas yra labai tradi-
cinių pažiūrų žmogus, jį gali 
nuoširdžiai įskaudinti tas neto-
limas gėjų egzistavimas. Aš jį 
visiškai suprantu kaip tėtį ir jo-
kių priekaištų neturiu, jis man-
dagiai, be jokių vardų išdėstė 
savo nuomonę taip, kaip jis 
supranta. Jis gali rinktis, į ko-
kią stovyklą leisti savo vaikus, 
kur važiuoti. Galbūt mergaitės 
yra labai tradicinių pažiūrų, gal 
joms tikrai pasirodė per daug 
kažkurio mokytojo, kuris aiš-
kiai gėjus, sunku pasakyti. Ma-
nau, joms taip nuoširdžiai pasi-
rodė, juk visi esame skirtingi. 
Bet kai tai išvirsta į vaikų tvir-
kinimą, tai yra oho. Tiek man 
asmeniškai, tiek mano įmonei 
tai yra labai baisūs kaltinimai. 
Labai išgyvenome dėl kitos pa-
mainos, galvojome, kad reikės 
ją atšaukti po tokio skandalo, 
bet visi šimtu procentų atvažia-
vo, stovyklos vyksta“, – kalbė-
jo  A. Paunksnė Ignotė. 

Paprašyta pakomentuo-
ti skandalingąjį „LGBTQ+ 
friendly“ įrašą stovyklos ap-
rašyme, neva jis atsirado tik 
po L. Kernagio pasisakymo 
„Facebook’e“, vadovė sakė: 
„Jis atsirado gal kovo ar vėliau-
siai balandžio mėnesį. Dar su 
vienos mergaitės mama disku-
tavome, ji sakė, kad įrašą regis-
truodama dukrą jau matė. Mes 
visada buvome LGBT friendly, 
bet tinklalapyje to nerašėme, 
dėl vaikų saugumo įstatymo. 

„Jie tikrai meluoja, kad tas 
įrašas visada ten buvo – jis at-
sirado tik po mano paviešinimo 
„Facebook’e“. Turiu galybę 
ekrano nuotraukų, kur to įrašo 
nėra. Yra net ir programėlė, 
pagal kurią galima nustatyti, 
kada tas įrašas buvo patalpin-
tas. Žmonos klausiau, ar, prieš 
išleisdama dukrą į stovyklą, 
matė šį įrašą, o ji, labai detaliai 
išstudijavusi visą jų puslapį, to 
tikrai nematė. Labai neetiškai 
elgiasi pati vadovė, sakydama, 
kad aš meluoju. Tegu iš karto 
viešina, kad tai – LGBT stovy-
kla, ir žmonės tuomet nuspręs, 
ar į ją važiuoti, ar nevažiuoti. 
Nes tai – ne anglų kalbos sto-
vykla, nieko, išskyrus tai, kad 
joje kalbėjo angliškai, vaikai 
ten nepatobulino“, – kalbėjo 
atlikėjas.

L. Kernagis teigė iš šios isto-
rijos pasimokęs tik viena, kad, 
sakydamas tiesą, gali nukentėti 
pats.

„Visa tai paviešinau, kad 
žmonės domėtųsi, kur išleidžia 
savo vaikus. Bet prieš leisda-
mas vaiką į stovyklą, niekada 
nepagalvotum, kad joje yra to-
kie pavojai. Manau, kad šitos 
patirties turėtų užtekti,  stovy-
kla pasidarys savo išvadas, nors 
vadovė viską neigia. Dukra 
šiuo metu girdi mūsų pokalbį ir 
jai čia daug siurprizų. Įsivaiz-
duokite, kokia vaiko patirtis – 
šnekama ir meluojama. Jei taip 
daro suaugusieji, tai kokią pa-
tirtį išsineša paaugliai?“ – ste-
bėjosi pašnekovas. 

Atsako į visus vaikų 
klausimus

VšĮ „Anglų kalbos studi-
ja“ vadovė Aurelija Paunksnė 
Ignotė „Anykštai“ sakė, kad 
savo veiklą vykdo jau keturio-
lika metų, tačiau su tokiais kal-
tinimais susidūrė pirmą kartą.

„Pas mus atvažiuoja labai 
daug ir įvairių vaikų. Būna, 
kam stovykla patinka, būna 
– kam nepatinka. Tikrai atsi-
randa tokių, kuriems nepatogu 
nakvoti palapinėje, kažkam 
veiklos nepatiko. Mūsų stovy-
kla nėra sportinė, aktyvi, tai 
daugiau bendravimo stovykla, 
– kalbėjo A. Paunksnė Ignotė, 
– bet tokių skandalingų atvejų 
nėra buvę per visus mūsų darbo 
metus.“

Stovyklos vadovė sakė, kad 
šis įvykis nėra „šviežias“, tai 
nutiko pirmos pamainos metu, 
birželio viduryje. 

„Ligitas man skambino labai 
pasipiktinęs ir klausė, kodėl 
tarp mūsų darbuotojų yra gėjų. 

Aš jam pabandžiau paaiškinti, 
kad mes žmones atrinkinėjame 
ne pagal orientaciją. Jis pikti-
nosi, kad vaikai neturėtų žinoti 
tokios informacijos, su kuo, jo 
teigimu, vadovai miega, tačiau 
jam buvo paaiškinta, kad apie 
tokius dalykus pas mus nedis-
kutuojama. Tiesiog būna, kad 
vaikai mūsų paklausia ir koks 
mūsų amžius, ir ar, tarkim, tu-
rime vaikiną ar merginą. Mano 
atsakymas buvo toks, kad čia 
nėra nieko gėdingo ir, jei vaikai 
klausia, mes atsakome. Tikrai 
nėra taip, kad ateiname, sako-
me, sveiki, mano vardas toks, 
o orientacija tokia. Taip nėra, 
stovykla ne tokia“, – kalbėjo 
A. Paunksnė Ignotė ir teigė, 
kad su L. Kernagiu tąkart pa-
vyko pabendrauti gražiai, nors 
iš pradžių jis ir grasino poli-
cija. „Mano atsakymas buvo, 
kad jūs turite tam teisę ir, jei 
manote, kad kažkas nutiko, 
kreipkitės. Manęs ten nebuvo, 
aš nemačiau, kas įvyko. Praėjo 
šešios savaitės, į policiją nebu-
vo kreiptasi ir tuomet nukrito 
šita bomba…“ 

Daug nesusipratimų

A. Paunksnė Ignotė sakė kal-
bėjusi su priekabiavimu apkal-
tintu stovyklos vadovu, tačiau 
šis teigė, kad tokių įvykių, apie 
kuriuos kalbėjo L. Kernagio 
dukra bei jos bendraklasė, ne-
buvo.

„Iš to mokytojo aš bandžiau 
išpešti, ar prisimena kažką pa-
našaus? Jis atsiminė tiek, kad 
su merginomis kalbėjosi apie 
kompiuterinį žaidimą, o jame 
taip susiklostę, kad dažniausiai 
balsuojama už homoseksualias 
poras ir, vadovo teigimu, buvo 
kalbama, kad būtų logiškiau, 
jei žaidime poros būtų mergi-
nos su merginom, vaikinai su 
vaikinais, taip lengviau laimėti. 
Jis sakė, kad buvo tik tokia kal-
ba. Tiek aš žinau“, – pasakojo 
stovyklos vadovė ir sakė iš L. 
Kernagio girdėjusi, jog vado-
vas į mergaičių palapinę buvo 
atėjęs ne vieną kartą. „Tačiau 
taip negali būti! Mes neiname 
pas vaikus į palapines, plius 
vaikinas yra administracijos 
darbuotojas. Man Ligito dukra 
telefonu sakė, kad darbuotojas 
buvo vieną kartą atėjęs pažiū-
rėti, ar į palapinę neprilijo. O 
jos tėtis kalba kitaip. Manau, 
kad kažkas yra suplakta į vie-
na.“

Paklausta, ar iš tiesų anglų 
kalbos stovykloje vaikų yra 
klausinėjama, kuo jie save jau-
čia – berniuku ar mergaite, A. 
Paunksnė Ignotė teigė, kad čia 

Tuomet net konsultavausi su 
kai kuriais Seimo nariais ir ga-
vau atsakymą, kad stovykloje 
pažiūros gali būti tokios, ko-
kios mums atrodo priimtinos. 
Sutarėme, kad, atidarant sezo-
ną, taip ir parašysime, nes vai-
kų daugėja, ir natūralu, kad su-
tiksime tokią tradicinę šeimą, 
kuri bus pasipiktinusi. Jei vien 
įrašas apie LGBT atbaido, tuo-
met puiku, viena problema bus 
mažiau. Bet dabar kurgi Ligitas 
prisipažins, kad nepaskaitė iki 
galo…“

Rajono savivaldybė 
stovyklų nekontroliuoja

Anykščių rajono savivaldy-
bės švietimo skyriaus vedėja J. 
Banienė teigė apie šią stovyklą 
išgirdusi pirmą kartą.

„Kas vyksta privačiomis ini-
ciatyvomis, mes tikrai nežino-
me, jų nekontroliuojame. Tai 
organizatorių ir, be abejo, tė-
velių atsakomybė, kurie priva-
lo pasidomėti, į kokias veiklas 
išleidžia savo vaikus. Kai mes 
(rajono savivaldybės švietimo 
skyrius – red.) skelbiame pro-
jektinę atranką vasaros vaikų 
užimtumui, tuomet šias veiklas 
ir žinome –  kur jos vyksta, ką 
vaikai ten veikia. Savivaldybė 
su šia stovykla nieko bendra 
neturi“, – „Anykštai“ sakė J. 
Banienė. 

Švietimo skyriaus vedė-
ja sakė, kad Anykščių rajone 

stovyklą gali rengti bet kokia 
organizacija ar fizinis asmuo: 
„Net privačios mokyklos gali 
steigtis su mumis nieko nede-
rindamos, o stovyklos juo la-
biau.“

Paklausta, ar, organizuojant 
stovyklas vaikams, keliami 
tam tikri reikalavimai, J. Ba-
nienė pasakojo: „Kai stovyklas 
organizuojame mes, skelbiame 
atrankas ir mūsų apraše yra, 
kad stovyklos veiklas turi vyk-
dyti asmenys, kurie gali dirbti 
su vaikais kaip pedagogai, kaip 
neformaliojo švietimo peda-
gogai ar laisvieji mokytojai. 
Bet tai yra tokios stovyklos, 
kurioms mes teikiame finan-
savimą. Jei fizinis asmuo išsi-
nuomos sodybą ir pasiskelbs 
darantis stovyklą bei atsiras 
šeimų, kurios patikės jiems 
savo vaikus, tai jau jų pačių 
ir organizatorių atsakomybė. 
Paprastai šios stovyklos dar ir 
mokamos, ir nėra pigios. Aš as-
meniškai tikrai pasidomėčiau, 
kas organizuoja, už ką moku 
pinigus ir ką ten mano vaikas 
veikia. O kad toje stovykloje 
dirba kitos orientacijos žmonės, 
nėra kažkokia blogybė. Esmė 
ta, kaip jie elgiasi su vaikais 
ir kokias veiklas organizuoja. 
Netinkamas elgesys gali būti ir 
tradicinės orientacijos žmonių. 
Tačiau konkrečiai apie tą sto-
vyklą komentuoti negaliu, nes 
nežinau, nei kur ji vyksta, nei 
kas ją organizuoja.“ 
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Padėkosime sau, jei gyvensime aktyviau ir sveikiau
Sveika gyvensena atlieka 

ypatingą vaidmenį kiekvie-
no iš mūsų savijautai. Nors 
sveikatą taip pat lemia gene-
tiniai bei biologiniai veiks-
niai, aplinka ir sveikatos 
priežiūra, vis dėlto gyvense-
nos ir elgsenos įtaka sveika-
tai yra milžiniška. 

Klaipėdos miesto visuo-
menės sveikatos biuro spe-
cialistė Gintarė Baštunova 
tvirtina – keičiant gyven-
senos įpročius, galima pa-
gerinti sveikatą, sumažinti 
pavojų susirgti ir pailginti 
gyvenimo trukmę. O apie 
savo kasdienius įpročius pa-
sakoja aktyvų ir sveiką gy-
venimo būdą puoselėjanti 
tinklaraštininkė, dietologė 
Indrė Trusovė. 

Visapusiška nauda žmogui
Sveika gyvensena – daugialypė 

sąvoka, apimanti sveiką ir suba-
lansuotą mitybą, fizinį aktyvumą, 
emocinę ir dvasinę gerovę, rizikos 
sveikatai prevenciją. 

Pasaulio sveikatos organizaci-
jos duomenimis, net 50 procentų 
gyventojų sveikatos priklauso nuo 
jų gyvenimo būdo, o vien sveikai 
maitinantis galima būtų išvengti 90 
procentų antrojo tipo diabeto bei 
širdies ir kraujagyslių ligų ir 30 pro-
centų vėžinių susirgimų. 

„Sveikos gyvensenos įpročiai 
gali padėti sumažinti streso įtaką, 
leidžia išvengti ar net pakeisti nei-
giamą lėtinio streso poveikį, pa-
didina endorfinų kiekį organizme, 
pagerina nuotaiką, stiprina pasitikė-
jimą savimi, sumažina nusivylimo 
jausmą neigiamose situacijose“, – 
sako visuomenės sveikatos stiprini-
mo specialistė G. Baštunova. 

Fizinis aktyvumas – 
būtinas kiekvienam
Neatsiejamas geros sveikatos pa-

laikymo veiksnys ir vienas iš pati-
kimų lėtinių neinfekcinių susirgimų 
prevencijos būdų yra fizinis aktyvu-
mas. 

Pasak G. Baštunovos, subalan-
suota mityba ir pakankamas fizinis 
aktyvumas tiesiogiai prisideda prie 

svorio kontrolės, medžiagų apykai-
tos spartinimo. Buvimas fiziškai 
aktyviu gerina kognityvines funkci-
jas, sportuojantys žmonės pasižymi 
aukštesne saviverte, geresniais mo-
kymosi rezultatais, rečiau turi žalin-
gų įpročių. 

„Reguliari fizinė veikla gali 
skatinti kaulų ir raumenų augimą, 
lavinti judesių koordinaciją ir pu-
siausvyrą, stiprinti širdies ir krau-
jagyslių sistemą, teigiamai veikti 
kvėpavimo sistemą, virškinimo 
sistemos darbą, pagerinti medžiagų 
apykaitą raumenų ląstelėse, judėji-
mo – atramos aparato struktūrą ir 
funkcijas, pagerinti sąnarių sandarą 
ir funkciją, stiprinti širdies raumenį, 
teigiamai veikti kraujospūdį ir turė-
ti kitų naudų organizmui“, – teigia 
visuomenės sveikatos stiprinimo 
specialistė. 

Kaip pradėti sportuoti? 
Fiziškai pasyvus žmogus – dir-

bantis sėdimą darbą ir neturintis ak-
tyvių hobių, nemėgstantis judėti – 
pirmiausia turi savyje atrasti noro ir 
motyvacijos keisti gyvenimo būdą. 

Visuomenės sveikatos stiprini-
mo specialistė pabrėžia – svarbu 
suvokti, kokią įtaką sveikatai ir gy-
venimo kokybei daro pasyvus gy-
venimo būdas. „Jei kol kas sveikata 
nesiskundžiama, vertėtų pažvelgti 
į situaciją perspektyviai – kaip aš 
jausiuosi savo kūne po penkerių ar 

dešimties metų, jei iki tol gyvensiu 
taip, kaip šiuo metu? Be to, gali 
padėti savišvieta sveikos gyven-
senos klausimais, bendravimas su 
aktyviai gyvenančiais žmonėmis“, 
– pataria ji.

Nusprendus pradėti sportuoti, rei-
kėtų atrasti mėgstamą aktyvią veiklą 
ir nepulti stačia galva į nepamatuo-
tus pasirinkimus. Rekomenduo-
jama kūną pratinti iš lėto, pamažu 
didinant fizinį krūvį, išsikelti pa-
matuojamą tikslą, kuris motyvuotų 
sportuoti reguliariai. Atsižvelgiant į 
esamus sveikatos negalavimus, ver-
tėtų pasikonsultuoti su specialistais 
renkantis fizinio aktyvumo rūšį ir 
krūvį. 

„Jeigu žmogus niekada nespor-
tavo, staigus išbėgimas į stadioną 
apsukant dešimt ratų gali baigtis 
skaudžiomis pasekmėmis sveika-
tai“, – perspėja specialistė. Anot 
jos, geras pasirinkimas pradedantie-
siems – ėjimas: „Tai pati natūraliau-
sia fizinio aktyvumo rūšis, tinkama 
bet kokiai amžiaus grupei.“

Sveikatai kenkiantys 
įpročiai
G. Baštunova įspėja – sveikatą 

žalojančios, rizikingos elgsenos 
poveikis sveikatai priklauso nuo 
to, koks žalingas elgesys yra pro-
paguojamas: „Neracionali mityba 
ir nepakankamas fizinis aktyvumas 
gali prisidėti prie antsvorio ir nutu-
kimo, lėtinių neinfekcinių ligų atsi-
radimo, tokių kaip cukrinis diabetas 
ar širdies ir kraujagyslių ligos.“

Vienas iš pagrindinių plaučių ligų 
– lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, 
bronchinės astmos, plaučių vėžio ir 
daugelio kitų – rizikos veiksnių yra 
rūkymas. Rūkantys žmonės lėtiniu 
bronchitu serga 5,5 karto, o plaučių 
vėžiu – 10 kartų dažniau negu nie-
kada nerūkiusieji. 

„Tabake esantis nikotinas neigia-
mai veikia psichiką – išsivysto pri-
klausomybė, neparūkius jaučiamas 
nerimas, sunku sutelkti dėmesį, 
sutrinka kraujotakos, virškinimo, 
imuninė, lytinė sistema. Susilpnė-
ja uoslė ir klausa, pagelsta dantys, 
atsiranda rūkymo raukšlės aplink 
lūpas, papilkėja veido oda ir pablo-
gėja burnos kvapas“, – sako speci-
alistė, pridurdama, kad alkoholio 

vartojimas taip pat kenkia fizinei ir 
emocinei sveikatai, ir neretai tampa 
prielaida pradėti vartoti kitas psi-
choaktyviąsias medžiagas. 

„Jaunesniame amžiuje vartoja-
mas alkoholis gali neigiamai pa-
veikti besivystančias smegenis. 
Patekęs į organizmą alkoholis gali 
sukelti organizmo apsinuodijimą, 
žmogui sutrinka mąstymas, judesių 
koordinacija, gebėjimas orientuo-
tis erdvėje ir laike. Dėl kvėpavimo 
centro užslopinimo galima komos 
būsena ar net mirtis“, – perspėja G. 
Baštunova. 

Norėjo gyventi kokybiškai
Tinklaraštininkė, dietologė Indrė 

Trusovė sako, kad būdama 23-ejų 
metų amžiaus jau turėjo nemažai 
sveikatos problemų, antsvorį. Tuo 
metu ji vakarėliuose rūkydavo, var-
todavo alkoholinius gėrimus. 

„Man nuolat trūko energijos, 
buvau apatiška ir depresuota. Vie-
ną dieną lipdama laiptais uždusau 
trečiame aukšte. Tuomet supratau, 
kad arba kažką turiu daryti, arba 
bus bėdų. Nuo tada jau praėjo dvy-
lika metų ir sveika gyvensena tapo 
ne tik mano hobiu, gyvenimo būdu, 
bet ir darbu“, – pasakoja I. Truso-
vė. Ji žinojo, kad privalo rasti būdą 
valgyti ne tik sveikai, bet ir skaniai 
– taip gimė jos maisto tinklaraštis.

„Džiaugiuosi, kad man pavy-
ko įrodyti pirmiausia sau, o tada ir 
dešimtims tūkstančių žmonių, kad 
sveikatai palanku gali būti ne ma-
žiau skanu nei bet koks kitas mais-
tas“, – teigia I. Trusovė. Ji kiekvie-
ną rytą pradeda stikline vandens, 
nevalgo mažiausiai 3 valandas iki 
miego, kasdien į mitybą įtraukia 
daržoves ir baltyminius produktus, 
bent 3 kartus per savaitę sportuoja.  

„Tai yra proto varomoji jėga“ 
Tinklaraštininkė juokauja – jei 

tik kas galėtų padovanoti papil-
domą valandą paroje, ji tikriausiai 
išbandytų visas aktyvias veiklas. 
Tačiau dabar turint du vaikus ir ke-
lis skirtingus verslus, dažniausiai 
ji renkasi tai, kam nereikia atskiro 
pasiruošimo ar rezervacijos: „Prie 
ežero mėgstu bėgioti ir atlikti tem-
pimo pratimus. Namuose darau 
viso kūno mankštą su svareliais, 

gumomis.“ 
Be to, ji dievina fitnesą, pilatesą ir 

jogą, o nuo rugsėjo mėnesio pradės 
lankyti jogos mokytojų kursus. 

Vis dar tingintiems išeiti iš 
namų, nemėgstantiems sporto 
salės ir nuolatos randantiems vis 
naujų pasiteisinimų, I. Trusovė 
sako: „Fizinis aktyvumas nėra 
pasirinkimas – tai yra psichikos, 
kūno ir, apskritai, bendro mūsų, 
kaip žmogaus, higienos priemonė. 
Tai turi būti išaiškinta nuo mažens. 
O rinktis galime tik tai, kokią to 
formą norime bandyti.“ 

Moteris savo gyvenimo be akty-
vių veiklų ir sveikos bei subalan-
suotos mitybos neįsivaizduoja – tai 
yra jos laimė, galvos „pravėdini-
mas“ ir meditacija. 

Ji atvirauja: „Jei žmogui nesi-
seka bet kurioje gyvenimo srity-
je, reikėtų pradėti tai keisti nuo 
mitybos ir fizinio aktyvumo. Tai 
yra proto varomoji jėga, kuri daro 

Gintarė Baštunova įspėja – pa-
syvus ir žalingas gyvenimo bū-
das kenkia ne tik sveikatai, bet ir 
visapusiškai gyvenimo kokybei. 
Nuotr. Iš Klaipėdos miesto visuo-

menės sveikatos biuro archyvo 

Indrė Trusovė įsitikinusi: „Jei 
žmogui nesiseka bet kurioje gy-
venimo srityje, reikėtų pradėti 
tai keisti nuo mitybos ir fizinio 
aktyvumo.“ 

Martyno Stankaičio nuotr.

didžiulę įtaką asmenybės augimui 
ir ugdymui. Garantuoju, kad jei su-
gebėsite šioje srityje save kontro-
liuoti, nustebinsite patys save, kiek 
daug pasieksite tiek karjeroje, tiek 
asmeniniame gyvenime.“

Užsak. Nr. 725

Anykščiams - inovatyvaus sveikatingumo centro projektas
Anykščių rajono savivaldybei, dalyvaujančiai projekte 

„Išmanusis miestas 8“, pateiktas inovatyvus bioklimatinės 
architektūros sveikatingumo centro projektas. 

Toks centras Anykščiuose galėtų iškilti tik tokiu atveju, 
jei savivaldybei pavyktų pritraukti turtingą investuotoją. 

Šį projektą  pristatė konkurso 
dalyvė, Vilnius Tech universiteto 
studentė Gerda Falk.

„Architektūros tikslas – apsau-
goti žmogų nuo išorinės aplinkos 
poveikio – vėjo, karščio, šalčio bei 
užtikrinti saugią aplinką kasdieni-
niam žmonių gyvenimui. Taigi, 
patalpų komforto užtikrinimas yra 
svarbiausias architektūros uždavi-

nys nuo pat jos ištakų“, – išplatin-
tame pranešime teigia G.Falk.

Anykščių mieste siūlomame 
sveikatingumo centre natūralų 
patalpų vėdinimą ir šildymą su-
kurtų pagrindinis pastato kompo-
zicijos elementas - Trombė siena, 
kuri susideda iš masyvios, didelę 
šiluminę talpą turinčios medžia-
gos ir stiklo. Degto molio plytos, 

sugerdamos saulės spinduliuotės 
energiją, reguliuoja pastato mi-
kroklimatą ir kartu kuria išskirtinį 
pastato charakterį.

Siekiant atverti vaizdą į pagrin-
dinį pastato elementą – Trombė 
sieną, procedūrų ir viešbučių 
kambariai „ištraukiami“ į atriumo 
erdvę. Taip sukuriami balkonėliai, 
kurie sukuria išskirtinį interjerą. 
Antrame aukšte esančios parodų 
ir poilsio zonos taip pat ištraukia-
mos į pastato centrą. Jomis užpil-
doma pirmo aukšto erdvė ir ku-
riamas jaukumo įspūdis. Kadangi 
Trombė siena sumažina šviesos 

patekimą į patalpas, formuojamas 
stoglangis, užtikrinantis pakanka-
mą apšvietimą.

„Renkantis teritoriją naujai 
projektuojam pastatui, vienas iš 
pagrindinių kriterijų buvo vieta be 
aukštybinio užstatymo ar kitokių 
saulę blokuojančių objektų, nes, 
remiantis bioklimatinio projek-
tavimo principais, svarbu, kad 
pastatas maksimaliai išnaudotų 
saulės spinduliuotę“, – teigiama 
projekto aprašyme.

Pagrindinės medžiagos, naudo-
jamos projekte, yra degto molio 
plytos, mediena ir stiklas. Taip pat 

pasirinktos energiją taupančios 
struktūrinės ir inžinerinės siste-
mos: Trombė sienos konstruk-
cija užtikrina ir pasyvų patalpų 
vėdinimą, ir veikia kaip pagalbi-
nis šilumos generavimo šaltinis. 
Anykščių sveikatingumo centre 
numatomos edukacinės, sveika-
tingumo, poilsio ir apgyvendini-
mo paslaugos, kuriomis siekiama 
gerinti žmonių fizinę ir psichinę 
sveikatą. Kadangi naujai projek-
tuojamame pastate numatoma 
daug funkcijų, svarbus tampa aiš-
kus jų išskyrimas ir patogus susi-
siekimas. Visa programa išdėsto-
ma per tris aukštus. 

Parengta pagal pranešimą spaudai
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Geresnių sąlygų jungtis prie 
„Anykščių vandenų“ nebus

UAB „Anykščių vandenys“ atlikus vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukcijos projektus Kur-
kliuose bei  „Šaltupio“ sodų bendrijoje ir Keblonyse, nauji varto-
tojai  prie šių tinklų jungiasi vangiai. UAB „Anykščių vandenys“ 
direktorius Egidijus Šileikis sako, kad šiuo metu kurkliečiams, 
besijungiantiems prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų sis-
temos, taikomos tarytum akcinės kainos. Atidėliojant jungimąsi, 
kainos gali išaugti ne procentais, o kartais.

Savivaldybė skiria 
kompensacijas 

Kurkliuose atliekant pro-
jektą nutiesta 4 km. 955 m. 
naujų vandentiekio tinklų bei 
6 km. 249 m. naujų savitaki-
nių ir slėginių nuotekų tinklų. 
Šiuo projektu sudaryta gali-
mybė prisijungti prie viešojo 
vandens tiekimo sistemos 183 
būstams, o prie nuotekų šali-
nimo sistemos - 152 būstams. 
Šiuo metu prie nuotekų sis-
temos prijungta 114 būstų, o 
prie vandens tinklų - 117.

Dauguma prie centralizuotos 
sistemos neprisijungusių kur-
kliečių, pasak E.Šileikio, nėra 
nuolatiniai miestelio gyvento-
jai – jie yra arba vasarotojai, 
Kurkliuose įsigiję sodybas, 
arba tėvų namų paveldėtojai. 
„Važiuojame, kalbiname, įren-
giame įvadus tik už medžiagų 
savikainą“ , - kalbėjo direkto-
rius.  

Kurklių vandentvarkos pro-
jektas iš dalies finansuotas Eu-
ropos Sąjungos lėšomis, o pa-
gal projektinius reikalavimus 
būtina pasiekti tam tikrą abo-
nentų skaičių, todėl „Anykš-
čių vandenų“ darbuotojai kur-
kliečiams atkakliai siūlo savo 
paslaugas. 

„Kurkliuose skatindami 
žmones prisijungti už  me-
trą trasos  prašome 20 eurų,  
praktiškai - tai tik vamzdžio 

kaina. Paprastai reikia kasti 10 
- 30 metrų. Komunikacijos iki 
sklypo ribos yra įrengtos. Ga-
lutinė kaina priklauso ir nuo 
to, kurie savitakiniai ar spaudi-
miniai tinklai bus pakloti, kiek 
posūkinių šulinukų bus, kokie 
gerbūvio atstatymo darbai bus 
reikalingi ir t.t.. Bet faktas, jog 
dirbame čia ne rinkos kaino-
mis. Rinkos kaina dabar  už 
vieną trasos metrą - 60 eurų“, - 
aiškino UAB „Anykščių van-
denys“ vadovas. 

E.Šileikis sakė, kad net ir tris 
kartus pigiau nei esama rinkos 
kaina prie centralizuotų van-
dentiekio ir nuotekų sistemų 
prisijungdami kurkliečiai dar 
gali  pretenduoti į Anykščių 
rajono savivaldybės 50 proc. 
nuo patirtų išlaidų dydžio  
kompensaciją, platesnę infor-
maciją apie tai galima rasti 
Anykščių rajono savivaldybės 
ir UAB „Anykščių vandenys” 
internetiniuose puslapiuose.

Direktorius neslėpė, kad  
kurkliečiams dabar taikoma 
išskirtinė kaina, nes UAB 
„Anykščių vandenys“ yra 
spaudžiama terminų. Tačiau 
tuomet, kai bus surinktas rei-
kiamas abonentų skaičius, pri-
jungimo prie vandentiekio ir 
nuotekų tinklų kaina ženkliai 
kils, nes šiuo metu „Anykščių 
vandenis“ dirbti tik už medžia-
gų savikainą verčia aplinky-
bės. Kitaip tariant – „akcinių 

prekių“ skaičius yra ribotas...  

Nuotekų išvežimas brangs

Geriamojo vandens kubi-
nio metro kaina (įskaičiuojant 
nuotekų tvarkymo kainą) in-
dividualiuose namuose šiuo 
metu yra 4 eurai 45 centai. Gy-
ventojai, kurie nėra prisijungę 
prie centralizuotos nuotekų 
sistemos ir nuotekas leidžia į 
nuotekų kaupimo rezervua-
rą, kartkartėmis turi samdytis 
nuotekas išsiurbiančias auto-
cisternas. 

E.Šileikis skaičiuoja, jog da-
bartinėmis kainomis dauguma 
prie centralizuotos sistemos 
neprisijungusių kurkliečių 
vien jau už nuotekų išvežimą 
sumoka daugiau, nei mokėtų 
ir už vandenį, ir už nuotekas, 
jeigu būtų „Anykščių vande-
nų“ abonentai. 

O „Anykščių vandenys“ 
nuotekų išvežimo autocis-
ternos tarifą netrukus didins 
- brangsta kuras, auga kitos 
išlaidos, savo juodą darbą at-
lieka ir infliacija. Taigi, kuo 
toliau, tuo labiau būti nepri-
klausomam nuo „Anykščių 
vandenų“ neapsimokės. 

Galų gale - norint išsivežti 
nuotekas, gyventojams daž-
nai reikia palaukti, kol  prieis 
jų eilė, o šaltą žiemą apskritai 
nėra galimybių išvežti nuote-
kas iš nuotekų kaupimo rezer-
vuarų.

Direktorius tvirtina, kad 
centralizuotai kurkliečiams 
tiekiamas vanduo jau net teo-

UAB „Anykščių vandenys“ direktorius Egidijus Šileikis sako, kad pri-
sijungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų 
brangs.

Kurkliuose atliekant projektą nutiesta 4 km. 955 m. naujų vandentiekio tinklų bei 6 km. 249 m. naujų savita-
kinių ir slėginių nuotekų tinklų.

riškai negali būti prastesnis už 
šulinių vandenį ar individualių 
gręžinių vandenį. „Niekas iš 
gyventojų neturi 100 metrų 
gylio gręžinio ir nugeležini-
mo įrenginių, kuriuos turime 
mes“, - tikino E.Šileikis.     

Kurkliuose, patiesus naujas 
vandentiekio trasas, vandens 
kokybė dar pagerėjo, sumažė-
jo ir avarijų tikimybė. Natūra-
lu, kad naujos trasos prakiūra 
nepalyginamai rečiau nei seni 
vamzdžiai.  

Priemiesčio gyventojai 
juda greičiau

Atliekant Anykščių aglo-
meracijos -  „Šaltupio“ sodų 
bendrijos ir Keblonių kaimo 
vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plė-
tros projektą, įrengta 7 km 881 
m naujų vandentiekio tinklų 
ir  7 km 743 m naujų nuotekų 
tinklų.

Šiuo projektu 180 vartoto-
jams sudarytos sąlygos prisi-
jungti prie centralizuotos van-
dentiekio ir nuotekų tvarkymo 
sistemos. Šiuo metu prisijungę 
79 vartotojai.

Vertinant procentais, sodų 
bendrijoje ir Keblonių kaime 
prie centralizuotos sistemos 
prisijungė netgi mažiau gy-
ventojų nei Kurkliuose, tačiau, 
pasak E.Šileikio, šis projektas 
yra vėlesnis ir, sprendžiant pa-
gal tendencijas, čia jungimasis 
prie centralizuotos sistemos 
yra aktyvesnis.

„Šaltupio“ sodų bendrija ir 

Keblonys sujungti vamzdžiais 
su Anykščių miestu. Vanden-
tiekio ir kanalizacijos trasos 
iš Anykščių yra nutiestos ir į 
Naujuosius Elmininkus bei 
Ažuožerius. Taigi, Anykščių 
apylinkių gyventojai geria tą 
patį vandenį, kaip ir anykštė-
nai. 

Praktiškai visi Anykščių 
miesto namai yra prijungti 
prie UAB„Anykščių vande-
nys“ vandentiekio ir kanaliza-
cijos trasų. „Anykščių vande-
nų“ abonentai yra ir dauguma 
miesto įmonių, o  VIP-inis kli-
entas - „Anykščių vynas“, net 
ir ne obuolių supirkimo sezonu 
sunaudojantis iki 2000 kub. m 
vandens per mėnesį. Apie 70 
proc. vandens „Anykščių van-
denys“ parduoda fiziniams, 
o apie 30 proc. - juridiniams 
asmenims.   

-ANYKŠTA
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA KARTU PLANUOTI 
ANYKŠČIŲ MIESTO VIEŠĄSIAS ERDVES

Anykščių rajono savivaldybė kviečia gyventojus įsitraukti į dalyvauja-
mojo biudžeto procesą ir nuo 2022 rugpjūčio 29 d. iki 2022 rugsėjo 16 d. 
teikti iniciatyvas, skirtas Anykščių miesto gyvenamajai aplinkai gerinti.

Dalyvaujamasis biudžetas – procesas, kai Savivaldybė kartu su gyven-
tojais sprendžia biudžeto lėšų panaudojimą, visuomenė siūlo idėjas mies-
to viešųjų erdvių gerinimui ir balsuodami renka labiausiai patikusius pro-
jektus, kuriuos 100 proc. finansuos ir įgyvendins Savivaldybė.

Detali informacija interneto svetainėje http://dalyvauk.anyksciai.lt

Kurkime Anykščius kartu! Paverskime savo idėjas realybe!

Naktigonėje maudėsi ir žirgai, ir raiteliai
jonas jUNEVIČIUS

Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 – ąją, Žirgo take, poilsiavietėje prie Šventosios upės, vyko 
tradicinė, jau vienuoliktoji Naktigonė. Šventę gausiai susirinkusiems anykštėnams ir sve-
čiams dovanojo Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Anykščių regioninis parkas. 

Oras tokiai šventei pasitaikė 
kaip reta geras. Organizatoriai 
šmaikštavo, kad tokį iš anksto 
nepavėlavę užsakyti, nes šios 
šventės sėkmę didžiąja dalimi 
ir lemia oras. Karštos dienos 
vakarą prie upės gaivino vėsa, 
tačiau vanduo maudynėms 
buvo pakankamai šiltas. 

Naktigonė -  jau kiek pri-
mirštas senovės paprotys, kai 
buvo įprasta vasaros ir rudens 

naktimis bendrai ganyti kaimo 
arklius, kurių kadaise laikyta 
kiekvienoje sodyboje net po 
kelis. „Į naktigonę dažniausiai 
jodavo jaunesnieji šeimos na-
riai. Kad naktimis mažiau imtų 
miegas, piemenys užsiimdavo 
įvairia veikla: maudydavo žir-
gus, gamindavo rankdarbius, 
žaisdavo, pasakodavo įvairias 
istorijas“, - sakė viena iš šių-
metės naktigonės organizato-

rių, Anykščių regioninio parko 
lankytojų centro administratorė 
Rūta Maciulevičienė. 

Naktigonę prieš vienuoli-
ka metų Žirgo take atgaivino 
Anykščių regioninis parkas.  
Įspūdingiausias buvusių  šven-
čių akimirkas priminė ekspo-
nuojama nuotraukų paroda. 

Ši naktigonė veiklų taip pat 
nestokojo. Moterys pynė vai-
nikus  ir  pačios  jais puošėsi,  
vaikai šėlo žaidimų kiemelyje 
ir džiaugėsi galimybe pajodi-
nėti. Buvo demonstruojami 
amatai. Ypatingo susirinkusių-
jų dėmesio susilaukė karpytojų 
kūrybinės stovyklos, vykstan-
čios Niūronyse (koordinatorė 
Rita Vasiliauskienė), karpyto-
jos. Norintys ramybės vaišino-
si „Arbatos magijos“ arbata ar 
paprasčiausiai griūdavo į kva-
pnaus šieno kūgį. Jojimą ir šuo-
lius per žmonių laikomą kliūtį 
demonstravo sporto klubų  „Vi-
lartas“ ir „Mikadoras“ žirgai ir 
jų raiteliai.

Kaip ir visuomet, įspūdin-
giausias šventės akcentas buvo 
žirgų maudynės. Jų, subridusių 
į upę ir joje plaukiančių, buvo 
matyti per dešimtį, o mažuosius 
naktigonės dalyvius plukdė la-

biausiai įgudę raiteliai ir... po-
niukas.

Vakare suliepsnojo laužas, 
pievoje sukosi šokėjų poros, 
grojo Biržų folkloro ansamblis 
„Siaudela“.

Palaimingas poilsis šieno kūgyje.

Šuolis per žmonių laikomą kliūtį. 

Šventosios pievose šuoliavo sporto klubų „Vilartas“ ir „Mikado-
ras“ žirgai.               Autoriaus nuotr.

Merginos puošėsi vainikais. 

Labiausiai susirinkusieji laukė žirgų maudynių. 
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Anykščiuose augusi fleitininkė: 
„Gal skelbiant save kurortu reikėtų 
atsisakyti bala žino kokių koncertų?“ Kamilė NAVIKAITĖ

Iš Anykščių kilusi, J. Biliūno gimnaziją baigusi ir muziki-
nį pašaukimą atradusi fleitininkė Mėta Gabrielė Pelegrimaitė 
baigė džiazo, laisvosios improvizacijos ir šiuolaikinės muzikos 
studijas Vilniuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 

Dabar ji aktyviai koncertuoja su scenos partnere Jūra Elena 
Šedyte, įkūrusios grupę „Ambulance on Fire“. 

„Anykštai“ pasakodama apie 
savo muzikinę karjerą Mėta 
žodžių į vatą nevynioja. Nors 
ji džiaugiasi, kad gimtuosiuose 
Anykščiuose atsiranda daugiau 
kultūrininkų, tačiau pyksta, jog 
mieste vis dar yra organizuoja-
mi neskoningi koncertai. 

- Mėta, muzikuoji nuo mo-
kyklos suolo laikų. Kada su-
pratai, kad muzika – tavo 
kelias? 

- Nemanau, kad buvo koks 
nors konkretus lūžis. Mokiausi 
Anykščių muzikos mokykloje, 
važinėjau į konkursus, koncer-
tavau. Paskui buvo dvejų metų 
pertrauka, kai tiesiog negalėjau 
paimti instrumento į rankas, 
matyt, buvau perdegusi. Vė-
liau pradėjau vėl groti, gal 11-
12 klasėje nusprendžiau stoti 
į akademiją. Džiaugiuosi šiuo 
pasirinkimu. 

- Kodėl fleita yra Tavo ins-
trumentas? 

- Nežinau. Tėvai minėjo, 
kad dar būdama maža pasirin-
kau fleitą, bet aš to nepamenu. 
Anykščių muzikos mokykloje 
turėjau labai gerą mokytoją –  
Vitaliją Dulevičienę. Ji gebėjo 
motyvuoti, bendra atmosfera 
fleitos klasėje buvo labai gera, 
daug pokštų ir juoko. Kadangi 
fleita groju ilgai, instrumentas 
gerai pažįstamas, tad ir liko  
pagrindinis. Tačiau dabar sten-
giuosi pasimokyti groti ir kitais 
instrumentais. Šiek tiek groju 

bosine gitara, mokausi dirbti 
su elektronine muzika. Norų 
daug.

- Visiems žinomi muzi-
kos žanrai, tokie kaip rokas, 
džiazas, populiarioji muzika, 
tavo stiliui apibūdinti netinka 
– atlieki improvizacinę mu-
ziką. Atrodo, netelpi į jokius 
rėmus. Kaip apibūdinti tavo 
muzikos žanrą?  

- Studijavau džiazą, vėliau 
laisvąją improvizaciją ir šiuo-
laikinę muziką. Laikau save 
improvizatore. Su „Ambulance 
on Fire“ žanrą apibrėžti sunku, 
kadangi kompozicijos yra labai 
skirtingos. 

- Esi „Ambulance on Fire“ 
grupės narė ir, galima sakyti, 
įkūrėja. Kaip gimė ši grupė?

- Iš draugystės bei bendrų 
idėjų. Abi [su Jūra E. Šedyte] 

tuo metu buvome įsitraukusios 
į eksperimentinę muziką, lais-
vąją improvizaciją, tad trūko 
atsvaros – ko nors, kas būtų 
apibrėžta ir ritminga. Abi mėgs-
tame šokių muziką, tad tai irgi 
buvo viena iš inspiracijų grupei 
susikurti. 

- Ar su Jūra pačios kuriate 
„Ambulance on Fire“ dainas? 
Kokią pagrindinę žinutę siun-
čiate?

- Taip, kūriniai yra autoriniai, 
kuriame kartu. Dainų tekstuo-
se kalbame apie sunkias vidi-
nes būsenas, muzikinė žinutė 
– stengiamės nestereotipizuoti 
muzikos stilių ir žanrų.

- Muzikos pasaulis nėra 
draugiškas naujokams. Kaip 
tvarkaisi su konkurencija? 

- Konkurencijos tikrai nejau-
čiu. Žmonių terpė, kurioje esu, 
labai palanki eksperimentavi-
mui, yra daug palaikymo tiek iš 
draugų ir kolegų, kurie tik teo-
riškai konkurentai, nes groja ki-
tose grupėse, tiek iš dėstytojų, 
organizatorių. Problema yra ne 
konkurencija tarp grupių, bet 
sunku rasti gerų vadybininkų 
ir organizatorių. Žinoma, yra 
didelių kompanijų, kurios už-
siima tuo tikrai profesionaliai, 
tačiau į tai aš ir netaikau, ten 
išlieka nemažai komercijos.

- Jeigu komercija tavęs ne-
vilioja, kaip planuoji prasi-
mušti?

- Aš kol kas neišgyvenu iš 
muzikos. Man svarbiau yra mu-
zikinė išraiška ir tikrumas, tad 
dažnu atveju pasirenku finan-
siškai „skurdesnę“ pusę, kuri 
ne tiek populiari, labiau nišinė. 
Nelabai noriu komercijos šioje 
srityje. Todėl visuomet turiu 
papildomų darbų, pavyzdžiui, 
šiuo metu dirbu Vilniaus Ener-
getikos ir technikos muziejuje. 
Dar esu dirbusi padavėja, bar-

mene, konsultante skambučių 
centre ir dar daugybę nesusiju-
sių su muzika darbų. Bet tai yra 
mano pasirinkimas. Yra visokių 
būdų – kai kurie atlikėjai pasi-
renka groti „chaltūras“ vestuvė-
se, baliuose ir t.t.. Galima „lįsti 
į TV“, tačiau nesidomiu tuo ir 
nesistengiu. Turiu vilties, kad, 
jei kūryba nuoširdi, atsiranda 
klausytojų. 

- Šių metų birželio 28 die-
ną Lukiškių kalėjimo scenoje 
pasirodei su dainuojamosios 
poezijos ikona Alina Orlo-
va. Vyko jos naujo albumo 
„Laumžirgiai“ pristatymas. 
Koks jausmas muzikuoti vie-
noje scenoje? 

- Su A. Orlova buvo išties 
smagu groti. Jos muzika man 
patinka, tad tiek repeticijos, 
tiek pats koncertas buvo labai 
malonūs. Šiame koncerte bu-
vau ansamblio narė – turėjau 
aiškias partijas ir konkrečias 
užduotis. 

- Koks iki šiol įsimintiniau-
sias koncertas? O gal ir ne 
vienas?

- Labai sunku išrinkti. Kal-
bant apie „Ambulance on Fire“, 
šviežiausias koncertas buvo 
albumo pristatymas Lukiškių 
kalėjimo erdvėje. Ten buvo la-
bai smagu ir daug palaikymo, 
dirbome su gera komanda. Dar 
pamenu, kad labai smagus ren-
ginys buvo Ukrainos palaiky-
mo akcija kultūros komplekse 
„Sodas 2123“, Vilniuje. Daug 
žmonių ir labai daug garso 
–„pasitūsinom“!

Kalbant apie improvizaci-
nę muziką – man labai smagu 
groti Improdimensijos orkestre. 
Jo įkūrėjai, mano dėstytojai ir 
dideli autoritetai – Liudas Moc-
kūnas bei Arnas Mikalkėnas. 
Nariai – mano kolegos ir geri 
draugai, visi su savita muziki-
ne kalba ir įdomiomis idėjomis. 

Mėta užaugusi menininkų – angelų iš medžio kūrėjo Valdo Pele-
grimo ir Anykščių meno mokyklos mokytojos Rūtos Pelegrimie-
nės – šeimoje.                                        Asmeninio archyvo nuotr.

Grojant šiame orkestre jaučiasi 
vienybė, laisvumas ir jėga. Dės-
tytojai į Lietuvą atsiveža nuos-
tabių improvizacinės muzikos 
atlikėjų, tad yra tekę  orkestre 
groti netgi su pačiu Marku Du-
kretu!

Beje, muzikantas, su kuo la-
bai norėčiau pagroti vienoje 
scenoje, – trimitininkas Peteris 
Evansas, atliekantis improviza-
cinę muziką. 

- Gal turi kokį nors ritualą, 
kurį atlieki  prieš kopdama į 
sceną? 

- Stengiuosi nurimti ir „įsi-
žeminti“ – susikaupti. Kartais 
padeda kvėpavimas, kartais 
pasipurtymas, kartais mini me-
ditacija.  

- Esi ryški Anykščių muzi-
kos žvaigždė plačiajame pa-
saulyje. Ar planuoji sugrįžti į 
gimtąjį miestą? 

- Nesijaučiu žvaigžde, kyla 
šypsena girdint šį sakinį. Ne-
daug ką veikiu Anykščiuose. 
Atvažiuoju aplankyti tėvų, ku-
rie gyvena kiek už Anykščių, ir 
„prasinešti pro pievelę“.

Labai džiaugiuosi, kad mieste 
atsiranda vis daugiau kultūrinin-
kų, tad turiu vilties, kad įvairūs 
koncertai pritrauks vis daugiau 
klausytojų. Tiesa, pykstu, kad 
vyksta „Super fiesta“ ir dar bala 
žino kokie koncertai... Bet ban-
dau suprasti, kad žmonėms to 
reikia. Gal skelbiant save ku-
rortu ir kultūringu miestu reikė-
tų atsisakyti tokių renginių?

- Laikas mūsų interviu pa-
skutiniam akordui. Kokiais 
principais vadovaujiesi gyve-
nime?

- Šiuo metu didžiausia ver-
tybė - nuoširdumas. Tačiau yra 
daug principų, kuriais stengiuo-
si vadovautis, deja, ne visada 
pavyksta - mane vis iš vėžių 
išmuša noras maištauti.

Anykštėnė Mėta G. Pelegrimaitė koncertuoja su pasaulinio gar-
so atlikėjais.                Markfoto nuotr.

Mėtos G. Pelegrimaitės ir Jūros E. Šedytės duetas „Ambulance 
on Fire“.                  R. MASILIoNIo nuotr. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Čia mano sodas.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias draugas.  
12:00 Planeta Žemė 1.
12:50 Kelionė per Čilę.
13:40 Kelionių atvirukai.
13:55 Mis Marpl. Čimnizo pilies 
paslaptis  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Gamtininko užrašai.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  N-14.  
21:45 Deivido Koperfildo istorija  
N-7.
23:45 Rusteris Kogburnas  
N-14 (kart.).
01:30 Per tave vienos bėdos!  
N-14. (kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.

08:30 Tomo ir Džerio šou .
09:00 Beprotiškos melodijos .
09:30 Alvinas ir burundukai 3.
11:15 Jau atvažiavom?  
13:10 Pasikeisti vietomis  N -7. 
15:30 Keista porelė 2  N -7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Transformeriai. Paskutinis 
riteris  N -7.  
22:30 Tamsusis bokštas   N-14.  
00:20 Druska   N -7.  

06:00 Monstrų viešbutis  (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis  
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai   N-7.
09:00 Princesė gulbė. Šiandien 
piratė!  
10:40  Princesė ir pusė karalys-
tės  N-7.
12:40 Gyvenimas  N-7.
13:45 Mano mergytė  N-7.
15:55 Saulėlydis  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.  
19:30  Persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai   N-7.
22:00 Angelai ir demonai   N-14.
00:50 Galingieji reindžeriai   N-7 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Savickas classic  (k).  
08:00 Pričiupom!  (k).

08:30 Tauro ragas. N -7.  
09:00 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas.  
10:00 Pričiupom!  (k).
10:30 Uolėtasis Bedlendas.  
11:40 Kova už būvį.
12:45 Paranormalūs reiškiniai   
N -7.  
13:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
15:00 Ekstrasensų mūšis  N -7. 
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai   N -7.  
18:30 Iškvietimas  N -7.  
19:30 Greitojo reagavimo bū-
rys  N -7.  
21:30 Juodasis sąrašas   N -7.  
22:25 Kaulų kolekcininkas  N 
-7.  
00:35 Gyvi numirėliai   N-14.  
01:30 Nakties įkaitas (k) N-14.  

06:15 Praeities kartų liudytojai.  
06:45 Istorija gyvai.  
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. 
Revizija  N-7.  
13:00 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Ragana  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00  Prancūziška žmogžu-
dystė  N-14.  
22:55 Kino žvaigždės 
Liverpulyje nemiršta  N-14.  
00:55 Toks gyvenimas (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 Viltis abipus Atlanto. 
Gydytoja Aldona Šliūpaitė. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šventadienio mintys. 
13:00 Europos čempionatas. 
Irklavimas. Finalai. 
15:10 Mano tėviškė. Dionizas 
Poška (kart.).
15:30 Vaikų knygų sala. 
15:55 Vytautas Mačernis. Viltis 
(kart.).
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
17:00 F2 vandens formulės 
Pasaulio čempionato etapas 
Lietuvoje. 
18:30 Talaka. Katerina 
Šmacina. 
19:00 Europos plaukimo čempi-
onatas. Pusfinaliai ir finalai. 
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Europos čempionatas. 
Dviračių trekas. 
23:00 Astos Krikščiūnaitės 
jubiliejinis koncertas (kart.).
00:50 Panorama (kart.).
01:12 Sportas. Orai (kart.).
01:20 Deivido Koperfildo istorija  
N-7.

06:10 Sandėlių karai (kart.) N-7.
06:35 Jukono vyrai   (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 Tėvukas valdo  N-7.
11:30 Laukinis Taivanas  N-7.
12:35 Besikeičianti planeta  
N-7.
13:50 Išlikimas  N-7.
14:55 Jukono vyrai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 Optibet A lygos rungty-
nės Vilniaus Riteriai – Vilniaus 
Žalgiris.
20:00 Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Džonas Vikas 2   N-14.
00:25 Nemirtingieji  N-14 
(kart.).

06.00 Juvelyrų klanas   N -7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas   N -7.
08.00 Grilio skanėstai.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Aiškiaregė   N -7.
10.00 Šarūnas Marčiulionis. 
Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Bušido ringas   N -7.
11.30 Partizanų keliais.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N -7.
14.00 Teisingumo agentai   N 
-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Neatrasta Rusija.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Baltijos kelias.  
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.
02.50 Reali mistika   N -7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „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 Egzotiniai keliai.
16:50 Egzotiniai keliai.
17:25 Egzotiniai keliai.
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 Džiunglių kovos.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Džiunglių kovos.
23:00 Egzotiniai keliai.
23:30 Egzotiniai keliai.
00:00 Egzotiniai keliai.
00:35 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nekasdienė duona. 
07:00 Veranda. 
07:30 Čia mano sodas. 
08:00 Beatos virtuvė. 
08:55 Pagalbos šauksmas 
N -7. 
09:40 Premjera. 31-oji nuo-
vada  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Mes iš Ukrainos 
(kart.).
12:00 Žolinės atlaidai. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija 
iš Pivašiūnų.
14:00 Mis Marpl. Grinšo 
užgaida  N-7.
15:35 Judi Dench nuotykiai 
Borneo saloje. 
17:15 Ponių rojus  N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Dviračio žinios. 
19:30 Draugiška Lietuva. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Lietuvos atlikėjų du-
etai. 
22:10 Lewis Capaldi kon-
certas. 
23:00 Klanas  N-14. 
24:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo  N-14. 
00:50 Draugiška Lietuva 
(kart.).
01:45 Judi Dench nuotykiai 
Borneo saloje (kart.).

06:10 Tomo ir Džerio šou (k).
07:05 Žvaigždė.
08:40 Didysis kačių pabėgi-
mas.

10:25 Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis.
12:25 Hačiko. Šuns istorija  
N-7.  
14:20 Šiurpuliukai  N-7.  
16:20 Bėgimas džiunglėse  
N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Alfa  N-7.  
21:25 Midvėjaus mūšis  N-14.
00:15 Tamsusis bokštas (k) 
N-14.
02:00 Druska (k) N-7. 

06:25 Didvyrių draugužiai.
06:55 Monstrų viešbutis  N-7.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Simpsonai  N-7.
08:25 Mano mažasis ponis.  
10:05 Ledynmetis  N-7.
11:55 Nuotykių ieškotojas  
N-7.
13:55 Erelis Edis  N-7.
16:05 Pamergė pagal užsa-
kymą  N-7.
18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Ir velnias dėvi Prada  
N-7.
21:55 Kingsman. Aukso ratas   
N-14.
00:50 Naktinė pamaina  
N-14.
01:45 Elementaru  N-7.

06:55 Kova už būvį  (k).
08:00 Ugnies paukščiai (k).
09:10 Uolėtasis Bedlendas. 
Kova už būvį (k).
10:20 Neįtikėtini gyvūnai (k).
12:30 Načas Libras  N-7.  

14:20 Švilpiko diena  N-7.  
16:20 Mes ne šventieji   N-7.  
18:30 Terminalas   N-7.  
21:00 Tik nekvieskite farų!  
N-14.
23:10 Greitojo reagavimo 
būrys (k)  N-7.  
01:00 Gyvi numirėliai (k) 
N-14. 

06:30 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (k).
08:00 Juodvarnis  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 
teisingumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  
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 Brangus grožis  N-14.  
22:50 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystė Kajene 
(k) N-14.  
00:50 Laukinis miestas  N-7.  
01:45 Raudonas kambarys  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nekasdienė duona. 
07:00 Artūras ir minimukai 

(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Gigantozauras (kart.).
07:50 Euromaxx. 
08:20 Nežinomi žmonės 
(kart.).
08:50 Mokslo sriuba (kart.).
09:20 Žemaitė. Petras 
Kurmelis. 
11:30 Muzikinis intarpas.
11:50 Kas geresnio, kaimy-
ne? (kart.).
12:20 Talaka. Katerina 
Šmacina. 
12:50 Fokusas. 
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Gigantozauras.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Vaikų knygų sala 
(kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 
4  N-7.  
19:00 Europos plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai.  
20:30 Europos lengvosios 
atletikos čempionatas. 
23:30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Mano daina (kart.).

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 Atsargiai - šeima!  

(kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo  N-7.
12:55 99 kilometrai.  
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai  N-7.
17:00 Svieto lygintojai  N-7.
17:55 Atsargiai - šeima!  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Tiltas   N-7.
21:05 Dvynių efektas  N-14.
23:20 Odaveidis. Kruvinos 
skerdynės Teksase  S.
01:00 Palaidūnas   N-14.
01:50 Gerasis daktaras  
N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Šarūnas Marčiulionis. 
Krepšinio ledlaužis Nr. 13.  
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Koncertas. Mes – pa-
saulis.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 R. Dambrausko kon-
certas.
14.00 A. Raudonikio koncer-
tas.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 B. Davidonytė ir D. 
Pancerovas kalbina G. 
Savicką.  
17.30 Misija - vasara.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Laikykitės ten pokal-
biai.  
19.00 Grupės Patruliai  kon-

certas.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai.
20.28 Orai.
20.30 Koncertas Trys gran-
dai.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Laikykitės ten pokal-
biai.  
23.30 B. Davidonytė ir D. 
Pancerovas kalbina G. 
Savicką.  
00.30 Grupės Rondo kon-
certas.
01.30 Grupės Vairas kon-
certas.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
07:30 Automobilis už 0 eurų.
08:00 Gyvenimas inkile.
08:30 Jūs rimtai?
09:00 Gimę ne Lietuvoje.
09:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
11:55 Kenoloto..
12:00 Šv. Mišių transliacija iš 
Krekenavos.
13:45 Mėlyna (Blue) 2017. 
Dokumentinis filmas .
15:00 Egzotiniai keliai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
20:00 Delfi kare. Premjera.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Nesiaukite Live - Jonas 
Valančiūnas.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live - Jonas 
Valančiūnas.
00:35 Nesiaukite Live - 
Justinas Jarutis.
03:10 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas N-7. 
09:40 Premjera. 31-oji nuovada  
N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Dviračio žinios. 
12:00 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 Klanas  N-14. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo  N-14.  
23:45 31-oji nuovada  N-7 
(kart.).
00:30 7 Kauno dienos (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) 
N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  
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 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  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Saldus kerštas  N-14.
00:25 Juodasis sąrašas  N-7.  

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 Vyrų krepšinio kontrolinės 
rungtynės. Ispanija – Lietuva.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Krepšinio namai. 
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 Aukštuomenės klubas  
N-14.
00:30 Naktinė pamaina   N-14.
01:30 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 Tomo Krauno afera  
N-14.
23:15 Tik nekvieskite farų! (k) 
N-14.
01:25 Strėlė  N-7.  

06:30 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k)  N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 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.  
22:55 Brangus grožis (k)  N-14.  
00:45 Laukinis miestas   N-7.  
01:45 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Draugiška Lietuva. 
07:00 Artūras ir minimukai 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Gigantozauras. (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:00 Europos moterų paplūdi-
mio tinklinio čempionatas..
12:00 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:30 Smalsumo genas (kart.).
13:00 Stop juosta (kart.).
14:00 Europos lengvosios atleti-
kos čempionatas. 
14:30 Europos moterų paplūdi-
mio tinklinio čempionatas. 
15:30 Kelionių atvirukai.
15:45 Drakoniukas Kokosas.
15:55 Gigantozauras.
16:10 Artūras ir minimukai.
16:35 Gustavo enciklopedija.  
17:00 Europos čempionatas. 
Dviračių trekas.  
19:00 Europos plaukimo čempi-
onatas. Pusfinaliai ir finalai.  
21:00 Europos lengvosios atleti-
kos čempionatas.  
23:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  . N-7.  

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

08:50 E– gazas dugnas (kart.).
09:20 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo  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 Tiltas  N-7.
21:05 Bebaimė hiena 2  N-14.
23:05 Pajėgos  N-14.
00:00 Palaidūnas  N-14.
01:00 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Grupės Patruliai kon-
certas
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misija – vasara.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.05 Rysas Darbis Japonijoje.
11.10 Pėdsakas  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 Kelias turtų link.
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 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Kelias turtų link.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
09:00 Kasdienybės herojai. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 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. Naujienos rusų 
kalba.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
20:00 Krepšinis į trasą.
20:30 Verslo Požiūris.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
22:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene (k).
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene (k).
23:05 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga (k).
00:40 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
01:15 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7. 
09:40 Premjera. 31-oji nuovada   
N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Tai kur toliau?  
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
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 Daiktų istorijos. 
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 Lemties paslaptys (k) 
N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris N-7. 
10:00 Monikai reikia meilės  
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 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. N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Taikos kaina  N-14.
00:20 Juodasis sąrašas  N-7.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
08:00 Krepšinio namai  (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 Krepšinio namai. 
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 Ekvilibriumas  N-14.  
23:10 Tomo Krauno afera (k) 
N-14.
01:25 Strėlė  N-7.  

06:30 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 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.  
00:50 Laukinis miestas   N-7.  
01:50 Raudonas kambarys   
N-7.  

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

07:00 Artūras ir minimukai 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Gigantozauras (kart.).
07:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas..
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:00 Europos moterų paplūdi-
mio tinklinio čempionatas..
12:30 Muzikinis intarpas.
12:50 Veranda. 
13:20 Europos lengvosios atleti-
kos čempionatas. 
15:00 Europos čempionatas. 
Dviračių plentas. 
16:30 Gigantozauras.
16:40 Mano geriausias drau-
gas.  
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 4  
N-7.  
19:00 Europos plaukimo čempi-
onatas. Finalai.  
20:40 Europos čempionatas. 
Dviračių plentas. 
21:30 Europos lengvosios atleti-
kos čempionatas.  
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 Atsargiai - šeima! (kart.) 

N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo  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 Tiltas  N-7.
21:05 Konanas barbaras  N-14.
23:20 Pajėgos  N-14.
00:15 Palaidūnas  N-14.
01:15 Gerasis daktaras  N-14.

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 Rysas Darbis Japonijoje.
11.10 Pėdsakas 1/6  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 Laukinis.
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 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.

23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Laukinis.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
07:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
09:00 Kasdienybės herojai. 
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu.
18:30 Krepšinio zona.
19:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte (k). 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte (k).
23:10 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga (k).
00:40 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
01:15 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 08 16

trečiadienis 2022 08 17



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. rugpjūčio 13 d.

ketvirtadienis 2022 08 18

penktadienis 2022 08 19

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. Vasara.
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. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo  N-14. 
23:45 31-oji nuovada   N-7 
(kart.).
00:30 Mūšio laukas (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) 
N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  
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 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. N-7.  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Išlikimo žaidimas   N-14.
00:20 Juodasis sąrašas   N-7.  

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai. 
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Krepšinio namai  (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 Vyrų krepšinio kon-
trolinės rungtynės. Lietuva 
– Ispanija.
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 Sportas.Orai. 
22:30 Kietas riešutėlis  N-14.
01:10 Naktinė pamaina  N-14.
02:05 Elementaru  N-7.

06:00 FTB (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 

(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:35 Čikagos policija (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Porininkai   N-14.
22:55 Ekvilibriumas (k) N-14.
01:00 Strėlė  N-7. 

06:30 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k)  N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 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 Juodieji smėlynai  N-14.  
23:20 Mirtys prie ežero (k) N-14.  
01:15 Laukinis miestas  N-7.  
02:15 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Daiktų istorijos.  
07:00 Gustavo enciklopedija 
(kart.).
07:25 Gigantozauras (kart.).
07:35 Muzikinis intarpas.
07:50 Laikinosios sostinės feno-
menas. Operos solistė Veronika 
Podėnaitė. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda.  
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mes iš Ukrainos (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda. 
13:45 Legendos (kart.).
14:45 Dainos pašaukti. 
Valstybinio choro „Vilnius“ kūry-
bos keliu. 
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Gigantozauras.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 4   
N-7.  
19:00 Veranda.  
19:30 Mokslo ir terorizmo 
akistata. 
20:20 Gimę džiaugtis.
20:30 Euromaxx. 
21:00 Europos lengvosios atleti-
kos čempionatas. 
23:30 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras  N-7.  

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

08:50 Ant dviejų ratų (kart.).
09:20 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo  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 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Hobitas. Penkių armijų 
mūšis  N-14.
23:50 Pajėgos  N-14.
00:55 Palaidūnas  N-14.
01:45 Gerasis daktaras   N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Išpažintis su Marija.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.05 Žudikų pėdsakais  N-7.
11.10 Pėdsakas  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 Laukinis.
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 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.  
23.30 Laukinis.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
09:00 Kasdienybės herojai.
10:00 Kaip pas žmones.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Kasdienybės herojai. 
14:30 Orijaus kelionės.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
20:00 Sporto baras.  
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Iš esmės su A. Peredniu 
(k).
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Iš esmės su A. Peredniu 
(k).
23:05 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga (k).
00:35 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba (k).
01:10 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. 
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 Žemadugnių automobilių 
parkas  N-14.
23:55 Balčiausi yra pelenai   
N-14.
02:05 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).

06:00 Lemties paslaptys (k) 
N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris   N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
10:30 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 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas  N-14.
23:05 Kulka į galvą  N-14..
00:55 Švytinti tamsoje   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  (kart.).
08:30 Mano meilė karantinas  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė N-7.
11:00 Graikė  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia  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 kontro-
linės rungtynės. Lietuva – 
Nyderlandai.
21:30 Deadpool  N-14.
23:50 Antebellum. Išrinktoji  S.
02:00 Kietas riešutėlis  N-14. 
(kart.).

06:00 FTB (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai (k) 
N-7. 
09:25 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 Susikaupk  N-14.
23:40 Porininkai (k) N-14.
01:35 Strėlė  N-7. 

06:30 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis   N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k)  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka   N-7.   
..
14:20 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 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  N-14.  
22:55 Ponas ir ponia farai  
N-14.  
00:50 Juodieji smėlynai (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Pasaulio puodai. 
07:00 Artūras ir minimukai 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Gigantozauras (kart.).
07:50 Viltis abipus Atlanto 
(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. 
Rašytojas Rimantas Vanagas 
(kart.).
12:50 Stambiu planu. 
13:45 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“. 
14:45 Mokslo ir terorizmo akis-
tata (kart.).
15:40 Drakoniukas Kokosas.
15:55 Gigantozauras.
16:10 Artūras ir minimukai.
16:40 Gamtininko užrašai 
(kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 4  
N-7. 
19:00 Kultūros diena.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kelionių atvirukai.
21:20 Europos lengvosios atleti-
kos čempionatas. 
23:30 Kelias į namus (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Žemaitė. Petras Kurmelis 
(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 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo  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.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Žiurkių lenktynės N-7.
00:20 Hobitas. Penkių armijų 
mūšis  N-14 (kart.).
02:55 Dvynių efektas  N-14 
(kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Pokalbiai prie jūros.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija   N-7.
10.05 Žudikų pėdsakais   N-7.
11.10 Pėdsakas   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 Laukinis.
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 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Klausimėlis.  
23.30 Laukinis.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
07:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
09:00 Kasdienybės herojai. 
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Egzotiniai keliai. 
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Orijau kelionės. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
17:00 Egzotiniai keliai.
17:55 Kenoloto.
18:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
20:00 Delfi kare.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Jaunoji žvaigždė.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Jaunoji žvaigždė. 
00:15 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.



2022 m. rugpjūčio 13 d.

šeštadienis 2022 08 20

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

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 Naujoji Zelandija iš 
paukščio skrydžio.
12:45 Banginių išmintis.
13:40 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žmogus, kurio neįstengė 
nužudyti Putinas.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Euromaxx. .
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina. 
22:25 Melo išradimas  N-14. 
00:05 Žemadugnių automobilių 
parkas  N-14 (kart.).

06:20 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
06:50 Bunikula.
07:20 Deksterio laboratorija.
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū .
08:20 Tomo ir Džerio šou.
08:50 Beprotiškos melodijos.
09:20 Tomas ir Džeris. 
Stebuklingas žiedas.
10:30 Piratai!   
12:15 Laikrodžių stabdytojai.
14:10 Džiumandži.
16:20 Merginos juodais drabu-
žiais  N-7.   
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai.
19:30 Monstrų ratai.
21:35 Suvaidink mano žmoną  
N-14.
23:55 Įbroliai  N-14.
02:10 Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas (k) N-14.

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga.
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  N-7.
12:40 Gyvenimas  N-7.
13:50 Robinzonas Kruzas  N-7.
16:05 Piteris Penas  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Auklė pagal iškvietimą  
N-7.
21:25 Kafarnaumas  N-14.
00:00 Tasmanijos velniai  
N-14.
01:50 Angelai ir demonai  
N-14. (kart.).

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Kova už būvį. (k).
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Varom! N-7.  
09:30 Neįtikėtini gyvūnai   (k).

10:40 Nykstantys gyvūnai.  
11:50 Kova už būvį.
12:55 Paranormalūs reiškiniai   
N-7.  
14:00 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
15:05 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo 
ypatumai  N-7. 
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Tarp žvaigždžių   N-7.  
01:25 Amerikietiškos imtynės 
(k) N-7.  

06:25 Istorija gyvai.  
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  N-14.  
22:55 Eva  N-14.  
00:55 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:10 Kelionių atvirukai (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Europos lengvosios 
atletikos čempionatas. 
11:15 Kelionių atvirukai (kart.).
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Atspindžiai. 
13:30 Gimę džiaugtis (kart.).
13:50 Europos baidarių ir ka-
nojų irklavimo čempionatas. 
14:50 Mano geriausias drau-
gas (kart.).
15:20 Europos baidarių ir ka-
nojų irklavimo čempionatas. 
15:45 Euromaxx (kart.).
16:10 Vilniaus knygų mugė 
2022. 
17:00 Veranda. 
17:30 Nežinomi žmonės. 
18:00 Anykščių kraštas. 
Mokytojai Angelė ir Jonas 
Seibučiai. 
18:30 Legendos. 
19:30 Kelias į namus. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:05 Europos lengvosios 
atletikos čempionatas. 
23:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
24:00 Gimę džiaugtis.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Panorama (kart.).
01:02 Sportas. Orai (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:35 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai   N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Aš – ralistas.  

10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo   N-7.
11:30 Laukinė Lotynų Amerika  
N-7.
12:35 Besikeičianti planeta   
N-7.
13:50 Išlikimas   N-7.
14:55 Jukono vyrai  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Krovinių karai  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms  
N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Transporteris 2  N-7.
23:45 Žiurkių lenktynės  N-7. 
(kart.).
01:50 Bebaimė hiena 2   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 Kuriantys Lietuvą.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.

19.00 Laumės juosta 2022.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Keitė: šiuolaikinės kara-
lienės tapsmas.  
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai  
N-7.
02.50 Laumės juosta 2022.  

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Automobilis už 0 eurų.
11:55 Kenoloto.
12:00 Krepšinis į trasą.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Delfi kare.
14:30 Orijaus kelionės. 
15:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
17:00 Skaičiai istorijoje.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Nesiaukite Live - Saulius 
Prūsaitis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live - Saulius 
Prūsaitis.
23:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
01:10 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

Laisvų žmonių muzika festivalyje 
„Visagino country“!

Kasmet rugpjūčio dangų nušviečia meteorų lietus. Įspūdingas 
gamtos reiškinys nepalieka abejingų – dangus atveria savo grožį, 
o krintančios „žvaigždės“ romantikus paverčia mažais vaikais. 

Yra ir kitas įstabus rugpjūčio reiš-
kinys - tai „Visagino country“ festi-
valis, kasmet sutraukiantis po savo 
svetinga padange kantri muzikos 
žvaigždes iš viso pasaulio ir Lietu-
vos. Šiais metais festivalio scenoje 
spindės: „Old Johny‘s Crew“ (Vo-
kietija), „Ramblin boots“ (Olandi-
ja), Jake Lindholm (Švedija), Virgis 
Stakėnas (Lietuva), Arthur Stulien ir 
„The Stage Men” (Norvegija), Dan-
ny Kensy (JAV), Liane Edwards  ir 
„The Dust Raisers“ (JAV/Prancūzi-
ja), „Julijos Ritčik Trio“ (Lietuva), 
„Elektra Band“ (Lietuva), „Midnight 
Special“ (Lietuva), Deina Kučinskai-

tė (Lietuva) ir kt..
Kviečiame nedvejoti ir užsitikrinti 

dalyvavimą šioje muzikos šventėje 
įsigyjat bilietus iš anksto. Festivalio 
dalyviai jau derina savo instrumentus 
ir ruošiasi suteikti daug malonių,  įsi-
mintinų akimirkų visiems, kas atvyks 
į šią įspūdingą šventę. Čia, po žvaig-
žėtu rugpjūčio dangumi, susitinka ir 
šėlsta seni draugai, kantri fanai, geros 
muzikos gerbėjai ir atlikėjai.

Daugiau apie dalyvius ir kitos infor-
macijos rasite www.visaginocountry.lt 

Iki susitikimo rugpjūčio 19 ir 20 
dienomis festivalyje „Visagino coun-
try 2022“!
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Skelbimus galite skelbti ir 
portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:
7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.

įvairūs

Nekilnojamojo turto 
operacijos:

pirkimas; pardavimas, 
tarpininkavimas;

paskolos;
vertinimas.

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

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.

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

KAMINŲ VALYMAS;
Krosnių valymas;
Pečių valymas;

Dūmų ir smalkių detektorių 
montavimas;

Lietvamzdžių valymas;
Smulkūs remonto darbai.

+370 677 6635
ToMAS

Paslaugos

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės nuo-
traukos. Pastatų energinio nau-
dingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

Vakarais ir savaitgaliais gali 
prižiūrėti senyvus ar neįgalius 
žmones. 

Tel. (8-675) 10930.

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

Tel. (8-630) 01033.

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

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

Tel. (8-656) 24531. 

Statybos ir remonto darbai, 
stogų dengimas, fasadų dažy-
mas, stogų dažymas, skardini-
mo darbai ir t.t..

Tel. (8-685) 68182.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

juozas RATAUTAS, 
anykštėnas

pastabos paraštėse Koks yra valdžios legitimumo lygis?

Kuo arčiau rinkimų, tuo 
daugiau jiems skirsime dėme-
sio. Kalbėsime, diskutuosime, 
vertinsime, o aplink mus tarsi 
Dainuvos slėnio vaiduokliai 
šmėžuos norintys būti išrinkti. 
Ir tai suprantama.  Tačiau 
žmonės nori valdžios, kuri 
labiausiai atitiks jų interesus 
bei lūkesčius.  Interesus, kurie 
susiję su jų gyvenimo kokybe, 
ir lūkesčius, – su jų ir vaikų 
ateitimi. Kitos pusės interesas 
– didžia dalimi pasinaudoti 
žmonių patiklumu. Nesu nei 
ekstrasensas, nei orakulas, 
visgi ilgametė patirtis val-
džioje bei Valstybės tarnybos 
įstaigoje leidžia daryti tam 
tikras išvadas bei prognozes. 
Tad kokią mes turime valdžią 
ir kokios galbūt norėtume? 
Kalbėsiu prielaidomis, kad 
neįžeisčiau mero ar kito 
aukštą savivertę turinčio 
valdininko.

legali, bet vargu ar legitimi 

– taip pavadinčiau šiandie-
ninę mūsų valdžią. Kandi-
datus į rajono tarybą bei 
mero poziciją kelia partijos, 
kuriomis pasitiki, „Vilmorus“ 
apklausos duomenimis, tik 
12- 13 procentų gyventojų. 
Taigi, žmonių pasitikėjimo ne-
turinčios partijos kandidatas 
po rinkimų, į kuriuos ateina 
mažiau nei pusė rinkimų teisę 
turinčių asmenų, o jį išrenka 
dar mažesniu balsų skaičiu-
mi, tampa meru ar kitu taip 
vadinamu atstovu. Partija, 
iškėlusi kandidatą į valdžios 
postą, neprisiima jokios 
atsakomybės. Kitas scenarijus 
tapti valdžios veikėju –  suda-
ryti rinkimų komitetą ir tikėtis  
gyventojų palankumo. Atrody-
tų, šis kelias daug skaidresnis 
ir patikimesnis, bet anaiptol 
ne rožėmis klotas.  Partijos, 
konkuruodamos tarpusavyje, 
susivienija ir pasitelkia visas  
jėgas ir resursus, kad sukom-
promituotų tokį darinį bei nu-
stumtų  kandidatą  į paraštes. 
Turime ne vieną pavyzdį, kai 
įvairiomis užgauliomis  frazė-
mis niekinamas  pretendentas, 
o koks nors „dvakas“, žiūrėk, 
nuolat į socialinius tinklus 
kelia komiteto narių  sąrašą su 
pavardėmis, tarsi jie būtų  ko-
kie nusikaltėliai. Nežinau, kiek 
šalyje rinkimų komiteto keliu 
yra išrinktų merų, visgi šansų 

jiems daugėti ne kažin kiek. 
Tad koks yra valdžios legiti-

mumo lygis? Taip, ji gali pri-
imti sprendimus, tačiau vargu 
ar dera puikuotis gyventojų 
interesų atstovavimu. Žinoma, 
meras ar kitas valdžios atsto-
vas pasirašys sutartį, patvir-
tins viziją, kalbės mūsų vardu, 
vis dėlto ar galima teigti, jog 
jis de facto tokius įgaliojimus 
turi. Tad nuolatinis ir siste-
mingas bendravimas su vietos 
bendruomene neišvengia-
mai reikalingas. Formų yra 
pačių įvairiausių. Antai vieno 
miesto meras pasakoja, kad 
tarybos posėdžių metu į disku-
siją įsitraukia gyventojai, kito 
rajono vadovas kas mėnesį 
organizuoja vaizdo konferen-
cijas su savo bendruomene, 
atsako į žmonių tiesiogiai ir 
per socialinius tinklus pateik-
tus klausimus. juolab kad ir 
Vietos savivaldos įstatymas 
įpareigoja išrinktuosius 
nuolat susitikti su žmonėmis, 
inicijuoti ir teikti sprendimų 
projektus rajono tarybai. Ar 
tai daroma pas mus? Meras 
stebisi, kad įgyvendinant 
vieną ar kitą projektą atsiran-
da gyventojų pasipriešinimas. 
Mano manymu, yra dvi prie-
žastys: arba blogi projektai, 
arba gyventojai apie juos 
mažai žino. lopšelių – darže-
lių modernizavimo idėja yra 

superinė, tačiau jos įgyven-
dinimo būdas – vargu bau. 
Daug klausimų kelia mokėti-
nos už darbus sumos. Tad pa-
sipriešinimo priežastis lyg ir 
aiški. Išvada: rajono vadovai 
privalo susitikti su gyventojais 
ne tik švenčių, festivalių metu 
ar juostelės perkirpimo proga, 
bet ir pristatydami projektus, 
kalbėdami ir diskutuodami 
apie Anykščių dabartį ir atei-
tį. Priešingu atveju valdžia 
atrodys kaip tie Dainuvos 
slėnio vaiduokliai – nežinia, 
kam jie pakabinti, ir nežinia, 
kodėl už juos apmokėta.

jeigu reikėtų vertinti mūsų 
rinktos valdžios veiklos 
kokybės lygmenį, duočiau ne 
daugiau nei 4-5 balus. Ir tai 
su nemažu avansu. Ten, kur 
reikia pasirinkti, kurią pusę 
palaikyti, gyventojus ar ne 
juos,  vos ne visuomet renkasi 
ne mūsų pusę. Antai žmonės 
rinko parašus, kad panosė-
je nestatytų vėjo jėgainių. 
Niekas iš valdžios žmonių 
nepasirašė parašų rinkimo 
lape kartu su staškūniškiais, 
niekas jų susirūpinimo per 
arti statomais monstrais 
neišgirdo. Kitas pavyzdys – 
prisiplakęs prie Anykščių, 
„velnių festivalis“ pripildo 
anykštėnų gyvenimą chaoso, 
moralinių, teisinių problemų, 
išprovokuoja viešosios tvar-
kos, kelių eismo, gamtosaugos 
taisyklių pažeidimų. Nepa-

togumų ir žalos nors vežimu 
vežk, o naudos nei eurais, nei 
omais ar džauliais niekas per 
12 metų neskaičiavo. Kodėl 
rajono vadovams nepasakyti: 
„Soriukas, mano žmonėms 
drumsčiat ramybę, pasiieš-
kokit vietos kitur.“ Matom 
priešingą vaizdą -  kenčiantys 
anykštėnai vadinami višto-
mis, „vatnikais“, seniais... 
Tad kieno pusėje mūsų rinkta 
valdžia? 

Reikia gerai suprasti, jog 
ne anykštėnų bendruomenė 
ateina pas merą po rinkimų, 
o meras pas ją. O joje yra vi-
sokių žmonių. Yra profesorių, 
bet yra ir girtuoklių, yra pa-
triotų ir idiotų, yra muzikantų 
ir chebrantų, politikų ir „va-
tnikų“... Ir, jei jie nepažeidžia 
įstatymų, tiesiogiai žmonių 
išrinktam merui visi turi būti 
lygūs ir vienodi. Negali vieną 
priskirti prie savų, kitą – prie 
„baubikų“ ar padugnių. 

Žmonės turi būti pastebimi 
ir jais turi būti rūpinamasi, 
jie turi jausti nuolatinį val-
džios dėmesį, rinkti ar skirti 
į vadovaujamas pareigas 
asmenys turi aiškiai artiku-
liuoti gyventojų interesus. Gal 
ir ne brangūs, gerbiami ar 
mieli turim jaustis, kaip rašo 
savivaldybės vadovai sveikini-
mo tekstuose, bet - svarbūs ir 
reikalingi. Tik tuomet Dai-
nuvos slėnio vaiduokliai bus 
niekuo dėti.
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Anykščių mieste ar rajone.
Pageidautina su pakrante, mainais 

gali pasiūlyti nekilnojamąjį turtą Vilniuje.
Tel. (8-618) 08999, 

el. p.: zmkorporacija@gmail.com

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.

Sodybą Anykščių rajone, gali 
būti vienkiemis. 

Tel. (8-607) 49133.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

„KAGro GruPė“ 
perka 

grūdus, atsiskaito vietoje.
Tel. (8-680) 56748.

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 prižiū-
rėti.

Tel. (8-614) 93300.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel.: (8-684) 57406, 
(8-623) 86576.

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 
NAMUS !

Prekiaujame M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žasliai) 
jaunomis vakcinuotomis 5 mėn. 
įvairių spalvų (rudomis, juodomis, 
raibomis, pilkomis, margomis, 
baltomis) DOMINANTE veislės ir 
baltomis Leghornų veislės dede-
klėmis vištaitėmis. 

Pristatome į namus. 
PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 

Tel. užsakymams :  (8-612) 17831, 
(8-611) 51770.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 14 d. (sekmadienį) 
prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,juodomis, baltomis dėsliosio-
mis vištaitėmis bei kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis (kaina nuo 5,50 
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-632) 40215.

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 18 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime „Kaišiadorių“ paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis bei kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
5,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome 
palaukti. Tel. (8-632) 40215.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

Jaunos vištaitės!
Rugpjūčio 18 d. (ketvirtadienį) 

prekiaus Kaišiadorių rajono 
paukštyno vakcinuotomis 3-6 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau 
pradėjusiomis kiaušinius dėti viš-
taitėmis bei spec. lesalais, turės 
gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Svėdasuose 10.40, Viešintose 
11.30, Papiliuose 11.40, Surdegyje 
11.45, Vašokėnuose 11.55, 
Troškūnuose 12.05, Kuniškiuose 
12.25, Anykščiuose (prie pard. 
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
12.40, N. Elmininkuose 12.50, 
Elmininkuose 12.55, Katlėriuose 
13.20, Pašiliuose 13.25, Skiemonyse 
13.35, Staškūniškyje 13.55, 
Kurkliuose 14.05, Kavarske 14.15, 
Janušavoje 14.20, Pienionyse 
14.25, Repšėnuose 14.30, Traupyje 
14.35, Levaniškiuose 14.45.

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

Tel. (8-611) 01110. 

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

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

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

Kita

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

Tel. (8-600) 22488.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
rugpjūčio 13 - 18 d.d. - 
pilnatis,
rugpjūčio 19 d. - delčia.

Euzebijus, Maksimilijonas, 
Grintautas, Guostė.

Kasijonas, Poncijonas, Naglis, 
Gilvilė, Ipolitas, Diana.

šiandien

rugpjūčio 14 d.

vardadieniai

oras

+15

+26

rugpjūčio 15 d.
Bartauta, Visvilas, Vydenė, 
Napoleonas, Sigita, Napalys, 
Rugilė.

Piešė Kęstutis PABIjUTAS, 
rašė Antonas FEljETONAS 

sodo reikalai

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

rugpjūčio 16 d.
Rokas, Butvydas, Alvita, 
Jokimas.

rugpjūčio 17 d.

rugpjūčio 18 d.

rugpjūčio 19 d.

Hiacintas, Jacintas, Saulenis, 
Mažvilė, Jackus.

Elena, Mantautas, Gendvilė, 
Ilona.

Emilija, Argaudas, Tolvina, 
Boleslovas, Balys.

Į zoną pasodino tokį kūdą 
verchą. Tas tik įšoka į kamerą 
ir sako:

- Sveiki, ožiai.
Visi supuola, sudaužo ir 

pasisodinę papasakoja taisy-
kles, kad negalima ten vadinti 
ožiais ir t.t..

- Taip iškart reikėjo sakyti, 
dabar supuolėt kaip gaidžiai...

***
Išplaukė kartą trys draugai 

laivu. Staiga juos užklupo 
audra ir sudaužė laivelį... Iš-
metė vargšelius į negyvena-
mą salą. Gyveno jie metus, 
antrus, trečius... O po dešimt 
metų pagavo auksinę žuvelę. 
Ši ir sako:

– Išpildysiu po du jūsų no-
rus.

– Aš noriu puokštės gėlių 
ir sugrįžti pas žmoną, – ištarė 
pirmasis.

Antras sako:
– Aš noriu butelio šampano 

ir sugrįžti pas merginą.
Šiedu iškeliavo, o trečiasis 

pagalvojo ir sako:
– Man dėžę degtinės ir su-

grąžink draugus atgal.

Amiliutė svarsto, kodėl Anykščių šilelyje nėra uogų

Dėl vibracijų žemų
Ir šėliojimo velnių
Baranausko ji šilely
Uogų prisirinkt negali. 

Nei mėlynės, nei bruknelės -
liūdnos styro jų šakelės...
O aplink kad pripėduota -
Samana net sumaitota.

,,Net kanopų ten žymes
Garantuoju - mačiau aš!“-
Pasakoja Amiliutė.
Marcė linksi :,,Gali būti!“

Uogienojus išvoliojo,
Samanas taip sumaitojo,
lakstė, staugė per naktis...
Bėdą nujautė širdis.

Dūsauja abi kaimynės -
Padėtis ši išskirtinė!
Reikia gintis nuo velnių
Mišiomis ir ...skeltiniu.

Metas persodinti daugiametes gėles
Sode ir darže darbų, kaip ir įprasta rugpjūtį, – galybė. Šis 

metų laikas – tikras darbymetis, todėl gamtininkas, rajono 
savivaldybės meras Sigutis Obelevičius „Anykštos“ skai-
tytojams papasakojo, ką šiuo metu verta nudirbti visiems 
sodininkams ir daržininkams.

„Šiuo metu didžiausias dar-
bymetis ūkininkams, auginan-
tiems grūdines kultūras. Tačiau 
ir sode, ir darže, ir gėlyne darbų 
apstu. Galima genėti vyšnias ir 
trešnes, pirmiausia išpjaunant 
pažeistas, nudžiūvusias šakas. 
Mėnesio pradžioje genimos ir 
obelys, sodinamos braškės. 

Vasarinių veislių obelys daž-
nai nervina, nes vaisiai staiga 
prinoksta, staiga jie ir nukrin-

ta, ir supūva. Tačiau nuskintus 
vaisius šaltoje patalpoje galima 
išlaikyti iki mėnesio. 

Darže sausu oru reikia rauti 
žieminius česnakus ir iš svogū-
niukų augintus svogūnus, kai 
nugelsta daugiau nei pusė laiš-
kų. O norint išauginti didesnių 
moliūgų, reiktų ant augalo pa-
likti 4-5 vaisius.

Rugpjūtį ir gėlynuose pats 
darbymetis. Tai pats geriausias 

Jei norite, kad jurginai žydė-
tų ilgai ir gausiai, reikia pa-
šalinti peržydėjusius žiedus.   

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

metas persodinti daugiametes 
gėles: bijūnus, astilbes, penti-
nius, bruneras, alūnes, pakalnu-
tes. Norint, kad jurginai žydėtų 
ilgai ir gausiai, patariama šalin-
ti peržydėjusius žiedus. 

Kalbant apie rožynus, jau 
reikėtų iškarpyti nužydėjusius 
žiedus ir užmegztus vaisius. 
Kadangi šiemet labai drėgna 
vasara, plinta grybinės ligos, 
todėl reikėtų rožes purkšti va-
rio preparatais. Rugpjūtyje jau 
nereiktų tręšti azoto trąšomis, 
kita vertus, kalio ir fosforo trą-
šos bus naudingos, nes padės 
rožėms sėkmingai žiemoti“, – 
pasakojo S. Obelevičius. 


