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Staškūniškio elektrinės pradės 
veikti kažkada Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Nuo kovo 11-ąją įvykusios avarijos Staškūniškio vėjo 
elektrinių parke praėjo penki mėnesiai, tačiau kol kas nu-
virtusios elektrinės remontas nėra net pradėtas. Nesisuka ir 
likusių 8 elektrinių sparnai.  

Pagal pirminę ekspertų išvadą, vėjo elektrinės turbina 
nukrito visu skerspjūvio kontūru, nutrūkus žemiausiojo 
bokšto segmento virintinei siūlei, o tai įvyko greičiausiai dėl 
vienos bokšto sekcijos metalo broko.

Elektrinių parko savininkas - danų kapitalo įmonė UAB 
„European Energy Lithuania“ - komunikuoja rezervuotai: 
detalesnės informacijos apie tai, kas vyksta Staškūniškio 
vėjo elektrinių parke, neturi nei Kurklių seniūnas Algiman-
tas Jurkus, nei Anykščių rajono vadovai, nei Seimo narys 
Tomas Tomilinas. Tiesa, „Anykštai“ pavyko sulaukti UAB 
„European Energy Lithuania“ atstovo itin diplomatiškų at-
sakymų į žurnalisto raštu pateiktus klausimus. 

Elektrinių parkai vadinami ir vėjo jėgainių fermomis. Staškū-
niškio ferma tebesnaudžia...

Skiepija senais skiepais Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Į „Anykštos“ redakci-

ją kreipėsi anykštėnė Vida 
Strolienė, kuri atsisakė skie-
pytis nuo Covid-19, nes jai 
Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centre buvo 
pasiūlyta vakcina, ant ku-
rios buteliuko parašyta, jog 
galiojimo laikas baigėsi ge-
gužės mėnesį. 

Anykščių PSPC atstovai 
sako, kad ne jie sprendžia, 
kokiomis vakcinomis skie-
pyti anykštėnus, tik vykdo 
šalies valdžios nurodymus. 

Anykščių PSPC direktorė 
Sonata Steniulienė „Anykš-
tai“ dėstė, kad anykštėnai 
nuo Covid-19 skiepijami 
vakcinomis, ant kurių bute-
liukų nurodyta, kad galioji-
mo laikas pasibaigęs dar ge-
gužės mėnesį, nes laikomasi 
šalies valdžios nurodymų.

Teigiama, kad visi „Comirnaty“ flakonai, kurių vartojimo galio-
jimas baigiasi 2022 metų birželio mėnesį, ir vėliau bus tinkami 
vartoti dar devynis mėnesius.   BNS (Eriko OVČARENKO) nuotr.

Įranga. Anykščių rajono sa-
vivaldybė įsigijo naujų mobi-
liųjų telefonų. Mobiliųjų telefo-
nų pirkimo sutartis sudaryta su 
UAB „Skytech“, jos vertė siekia 
daugiau nei 3 tūkst. Eur. Įsigyti 
„Xiaomi Redmi Note 11“ mobi-
lieji telefonai. 

Apšvietimas. „Anykšta“ pa-
sidomėjo, kokią įtaką augančios 
elektros energijos kainos darys 
Anykščių miesto ir rajono gy-
venviečių gatvių apšvietimui. 
Ar dėl to nesutrumpės gatvių 
apšvietimo laikas? Į šį klausi-
mą lakonišką atsakymą pateikė 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuomene 
Silvija Sakevičiūtė. „Šiuo metu 
gatvių apšvietimo laikas nepa-
keistas. Ateityje priklausys nuo 
elektros kainų ir finansinių gali-
mybių“, – informavo savivaldy-
bės specialistė.

Konkurentai. Birštone šią sa-
vaitę atidaryta ilgiausia vasaros 
rogučių trasa Lietuvoje. Jos ilgis 
– 600 metrų. Anykščiuose, ant 
Kalitos kalno, įrengta vasaros ro-
gučių trasa yra 500 metrų ilgio ir 
ilgokai buvo vienintelė tokio tipo 
pramoga Lietuvoje.

Suvažiavimas. Rugpjūčio 27 
dieną vyks andrioniškiečių su-
važiavimas. „Sugrįžkim tėviš-
kėn savon...“ Šventė prasidės 13 
val. 30 min. šventomis mišiomis 
Andrioniškio Šv. Petro ir Povi-
lo bažnyčioje. Po šventų mišių 
numatomos įvairios veiklos: 
koncertas, paroda, suneštinė 
bendrystės vakarienė, muzika ir 
šokiai.

Solidarumas. Anykščiuose 
bus minima Ukrainos Nepriklau-
somybės diena. Ukrainos Nepri-
klausomybės diena yra minima 
rugpjūčio 24 dieną.

Anykščiuose 
lankėsi Seimo 
pirmininkė

Norinčiųjų 
įsikurti Tilto 
gatvėje 
padaugėjo

Troškūnų 
bendrabutis 
grius ir toliau
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Gręžiniui nepavyksta rasti rangovo Robertas AlEKSiEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė jau trečią kartą iš eilės pa-
skelbė mineralinio vandens gręžinio įrengimo Anykščių 
miesto parke viešąjį pirkimą.

Anykščių rajono savivaldybės 
Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus  
vyriausiasis specialistas Algir-
das Balaišis „Anykštai“ sakė, 
kad šis viešasis pirkimas pa-
skelbtas dėl to, kad savivaldybei 
nepavyksta rasti rangovo.

Vieną kartą mineralinio van-
dens gręžinio įrengimo viešasis 
pirkimas buvo skelbtas pernai, o 
šiais metais – jau dukart.

Šiemet paskutinį kartą sureng-

tame viešajame pirkime minera-
linio vandens gręžiniui įrengti 
dalyvavo dvi bendrovės, tačiau 
abiejų  pasiūlymus Anykščių 
rajono savivaldybė atmetė, nes 
abiejų  tiekėjų pasiūlytos kainos 
ženkliai viršijo Anykščių rajono 
savivaldybės  pirkimui numaty-
tą sumą.

Kiek Anykščių rajono savi-
valdybė pasiryžusi investuoti į 
mineralinio vandens gręžinio 

įrengimą, viešai neskelbiama, 
tačiau viešųjų pirkimų techni-
nėje specifikacijoje rašoma, kad 
rangovas turėtų turėti panašių 
gręžinių įrengimo sutartį, kurios 
vertė ne mažesnė nei 100 tūkst. 
Eur.

Atsižvelgiant  į Anykščių ra-
jono savivaldybės strateginį 
planą, yra numatyta, jog, kom-
pleksiškai tvarkant Anykščių 
miesto parką, jame būtų įrengtas 
mineralinio vandens gręžinys. 
Kaip jau anksčiau yra paskelbu-
si savivaldybė, tai būtų dar vie-
nas turistinis objektas. Visi žmo-

nės mineraliniu vandeniu galėtų 
naudotis nemokamai.

Apie tai, kad savo mineralinio 
vandens gręžinį  galėtų turėti ir 
pati Anykščių rajono savivaldy-
bė, dar prieš aštuonerius metus 
prakalbo  Anykščių rajono me-
ras  Sigutis Obelevičius. 

Šiuo metu Anykščiuose mine-
raliniu vandeniu gali naudotis iš-
skirtinai Anykščiuose veikiančio 
SPA Vilnius Anykščiai klientai. 
Mineralinis vanduo išgaunamas 
iš maždaug 400 m gylio. Jis uni-
kalus tuo, kad turi nemažai boro 
jonų priemaišų.

Norinčiųjų įsikurti Tilto gatvėje padaugėjo Robertas AlEKSiEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose už 2,5 mln. eurų įrengtą Tilto gatvės kom-
pleksą pretenduoja įveiklinti 14 pretendentų, šią savaitę pa-
tikslino Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras. Iš 
pradžių buvo skelbiama, kad pretendentų yra 11.

Tarp anksčiau neviešintų pre-
tendentų – Lina Timukaitė, 
Morta Tursė ir Anykščių naujų 
vėjų bendruomenė (pirmininkė 
Irma Smalskienė). Kaip žinia, 
I.Smalskienė taip pat yra Liberalų 
sąjūdžio atstovė Anykščių rajono 
taryboje.

Priminsime, kad Tilto gatvės 
kompleksą taip pat pretenduoja 
įveiklinti Anykščių menininkų 
asociacija (pirmininkas Žilvinas 
Pranas Smalskas), Simona Izmai-
lovaitė, VšĮ „Šeimos idėjų centras“ 
(direktorė Aušra Baltrūnienė),VšĮ 
„Bokartas“ (administracijos va-

dovas Kęstutis Vasiliūnas),VšĮ 
„Širdžių metas“ (direktorė Giedrė 
Leitonė), VšĮ „Sielos sala“ (direk-
torė Indrė Šiliauskaitė), Anykščių 
Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio – Žukausko memoriali-
nis muziejus, ūkininkas Ramūnas 
Daugelavičius, Indrė Vaičiūnė, 
MB „Atlantų slėnis“ (direktorė 
Indrė Šiliauskaitė), MB „Rinko-
daros guru“ (direktorė Kristina 
Beinorytė).

Anykštėnas Juozas Ratautas 
pasidalijo savo mintimis, kurios 
jam kilo laikraštyje „Anykšta“ 
perskaičius žurnalisto Roberto 

Aleksiejūno straipsnį „Tilto ga-
tvėje nori įsikurti 11 pretendentų“  
(„Anykšta“, 2022-08-13). Šiame 
straipsnyje, be kita ko, buvo ra-
šoma, kad pretendentus įveiklinti 
Tilto gavės kompleksą įvertins 
komisija, kurios narių pavardės 
neviešinamos.

„Panašiai, kaip renkant popie-
žių: prisiekę kardinolai yra užra-
kinami iki rinkimų pabaigos, kad 
priimant sprendimą jų nepasiektų 
pašalinė įtaka, tad taip elgiasi ir 
savivaldybė, atribojusi žmones 
nuo valdiškos institucijos veiklos. 
Nustebau „Anykštoje“ perskaitęs, 
jog atrankos komisijos, kuri spręs, 
kas reziduos Tilto gatvės kom-
plekse, sudėtis laikoma paslap-
tyje, neva jos sprendimams gali 
pakenkti visuomenės įtaka. Niū-

ru ir nesuprantama. Gal atvirkš-
čiai, kuo glaudžiau viena ar kita 
valdžios įstaiga bendradarbiaus 
su gyventojais, tuo teisingesni ir 
skaidresni bus rezultatai. Panašu, 
kad ir rajono tarybos nariai dirba 
tokiu pat principu. Apie išrinktą 
naują popiežių visuomenė sužino, 
kai pamato iš kamino rūkstan-
čius baltus dūmus, o kokių požy-
mių turime laukti mes? Rajono 
valdantieji turi pasiskaityti savo 
konstitucijoje – Vietos savivaldos 
įstatyme išdėstytus veikimo prin-
cipus (4 str.) ir jų laikytis. Atsiri-
boti nuo teisėtos įtakos teisės aktai 
draudžia. Beje, Lietuvoje įstatymu 
įteisinta ir lobistinė veikla. Tad ne-
grįžkime į sovietmetį, nors ir kaip 
jis kai kam bebūtų patrauklus“, - 
sureagavo J.Ratautas.

Gaisras. Rugpjūčio 13 dieną 
Anykščių seniūnijos Burbiškio 
kaime, Anykštos gatvėje, atvira 
liepsna degė automobilis „Opel 
Antara“. Gaisro metu sudegė 
lengvojo automobilio degios de-
talės.

Smurtas. Rugpjūčio 16 dieną  
nuo 19 val. iki 20 val. Kurklių 

seniūnijoje  vyras sukėlė fizinį 
skausmą kitam vyrui (g. 1941 
m.). 

Konfliktas. Rugpjūčio 15 die-
ną  apie 22 val. Anykščių seniū-
nijos Rubikių kaime vyras sukė-
lė fizinį skausmą kitam vyrui (g. 
1985 m.). 

Keliautojas. Rugpjūčio 17 
dieną  apie 17.41 val.Svėdasų 
seniūnijoje  neblaivus (nustaty-

tas 2.26 prom. girtumas) vyras 
(g. 1966 m.) vairavo VOLKS-
WAGEN markės automobilį. 

Nuostoliai. Rugpjūčio 14 die-
ną apie 12.30 val. moteris (g. 
1941 m.), atvykusi į savo sodybą 
Troškūnų seniūnijos Raguvėlės 
kaime, pastebėjo, kad sodybo-
je sugadinta buitinė technika ir 
baldai. Padaryta 470 eurų turtinė 
žala. 

Vairuotojas. Rugpjūčio 13 
dieną apie 16.18 val. Svėdasuose 
neblaivus (nustatytas 1.85 prom. 
girtumas) vyras (g. 1993 m.) vai-
ravo AUDI markės automobilį. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Paieška. Rugpjūčio 13 dieną 
apie 10.00 val. iš Anykščių se-
niūnijos Ažuožerių kaimo dvira-
čiu išvažiavo jaunuolis (g. 2006 
m.) ir iki šiol negrįžo. 

Geležinkeliai. Per septynis 
šių metų mėnesius Latvijos ge-
ležinkeliais pergabenta 13,59 
mln. tonų krovinių – 15,4 proc. 
daugiau nei pernai sausį-liepą, 
pranešė Latvijos susisiekimo 
ministerija. Tarptautinių kro-
vinių padaugėjo 17,8 proc. iki 
12,857 mln. tonų, iš jų tranzi-
to – 23,7 proc. iki 11,495 mln. 
tonų. Tranzitas per uostus augo 
50,3 proc. iki 10,039 mln. tonų, 
o per sausumos sienas – sunyko 
44,3 proc. iki 1,456 mln. tonų. 
Vietinių krovinių srautai suma-
žėjo 15,2 proc. iki 733 tūkst. 
tonų. 2021-aisiais, palyginti su 
2020 metais, krovinių srautai 
Latvijos geležinkeliais sunyko 
8,9 proc. iki 21,963 mln. tonų.

Teisininkai. Vakarų teisinin-
kų grupė sieks iš Rusijos įmo-
nių ir jos oligarchų, kuriems 
buvo pritaikytos tarptautinės 
sankcijos, atimti iki 1 trln. JAV 
dolerių vertės turto, skelbia 
agentūra „Bloomberg“. Aljansu 
už Ukrainos teisingumą pasiva-
dinę teisininkai, atstovaujantys 
tarptautinėms advokatų konto-
roms „McCue Jury & Partners“ 
ir „Mishcon de Reya“, dabar 
ieško finansavimo, kad galėtų 
pradėti bylinėjimąsi ir pasiek-
tų šio turto nusavinimą. Anot 
agentūros, jei planuojamas by-
las pavyktų laimėti, didžioji da-
lis konfiskuotų pinigų atitektų 
nuo Rusijos invazijos nuken-
tėjusiems ukrainiečiams, o in-
vestuotojai ir teisininkai gautų 
savo uždarbius.

Bankai. Lietuvos bankas 
(LB) aiškinasi, ar šalyje vei-
kiantys komerciniai bankai 
tinkamai aptarnauja klientus 
nustatydami, kokiais atvejais 
juos galima aptarnauti tele-
fonu, kada būtina atvykti į 
banko padalinį, ar tam reikia 
iš anksto registruotis, kaip 
greitai klientui paskiriamas 
laikas. Klausimai bankams pa-
teikiami reaguojant į klientų 
skundus, atsakymai turės būti 
pateikti per savaitę, teigiama 
penktadienį paskelbtame LB 
pranešime. Anot LB prane-
šimo, bankų klientai nurodo, 
kad jų aptarnavimas fiziniuose 
padaliniuose įmanomas tik iš 
anksto užsiregistravus inter-
netu, tai apsunkina kai kurių 
paslaugų prieinamumą, ypač 
tiems klientams, kurie gyvena 
ne didmiesčiuose, nesinaudo-
ja interneto banku ar apskritai 
turi ribotą prieigą prie interne-
to. Klientai taip pat sako, kad 
vizito reikia laukti pernelyg 
ilgai, nors dažniausiai atvykti 
į padalinį prireikia dėl klau-
simų, kuriuos būtina išspręsti 
nedelsiant. Gavus bankų at-
sakymus, jiems bus teikiamos 
LB rekomendacijos.

-BNS

Anykščiuose lankėsi Seimo pirmininkė Robertas AlEKSiEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 19 dieną, penktadienį, Anykščiuose pirmą 
kartą su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkė, taip pat ir Liberalų sąjūdžio partijos pirminin-
kė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen bendrauja su 
Anykščių rajono meru Sigučiu Obelevičiumi ir vienu iš festiva-
lio „Purpurinis vakaras“ organizatorių Juozu Žitkausku.

Autoriaus nuotr.

15 valandą Seimo pirmininkė 
V.Čmilytė – Nielsen apsilankė 
Anykščių menų inkubatoriuje-
menų studijoje ir čia dalyvavo 
legendinio fotografo Antano 
Sutkaus parodos atidaryme. Ši 
paroda Anykščių menų inku-
batoriuje atidaryta viešosios 
įstaigos „Bardai LT“ iniciatyva 
ir yra šį savaitgalį Anykščiuose 
prasidėjusio kultūros festivalio 
„Purpurinis vakaras“ dalis.

Lydima į parodos vietą, ji at-
kreipė dėmesį, kad rugpjūčio 
19-ąją yra minima Tarptautinė 
fotografijos diena, taip pat pri-

sipažino, kad Anykščių menų 
inkubatoriuje – menų studijoje 
vieši pirmą kartą.

„Geros fotografijos receptas 
skamba labai paprastai – reikia 
mylėti žemę ir žmones, kuriuos 
fotografuoji. Bet, matyt, be tos 
meilės akimirkai reikia ir talen-
to, individualumo. Esu dėkin-
ga už galimybę pamatyti tokią 
išskirtinę parodą“, - parodos 
atidaryme kalbėjo Seimo pirmi-
ninkė V.Čmilytė-Nielsen.

Po valandos Seimo pirminin-
kė dalyvavo Liberalų sąjūdžio 
Anykščių skyriaus visuotiniame 

susirinkime, kuris vyko Istorijų 
dvarelyje.

17 valandą V.Čmilytė-Nielsen 

žaidė šachmatų simultaną, orga-
nizuotą šalia Anykščių kultūros 
centro.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosSkiepija senais skiepais
Pasitiki tik gamintojo 
nurodytu terminu

„Rugpjūčio 12-ąją kartu su 
vyru ėjome skiepytis nuo Co-
vid-19. Mus draugai iš Pane-
vėžio įspėjo, jog paprašytume 
skiepų galiojimo laiko. Sakau 
- parodykit pakuotę, kiek Jūsų 
tas skiepas galioja. Skiepas ga-
lioja iki gegužės mėnesio, bet 
man slaugytoja kiša raštą, kad 
šito skiepo galiojimas pratęstas 
devyniems mėnesiams. Kaip 
gali pratęsti, jeigu gamintojas 
ant buteliuko užrašo galiojimo 
laiką? Gegužės mėnesį galio-
jimas pasibaigė, o mane tuo 
skiepu nori skiepyti rugpjūčio 
mėnesį. 

Pratęstas pagal kažkokį po-
pierį. Man tą popierį PSPC 
slaugytoja davė. Esu skaičiusi, 
kad vaistų galiojimo laikas ne-
gali būti pratęstas. 

Jie turi naujų vakcinų: pa-
skambino slaugytoja polikli-
nikos vedėjai, sako, klientė 
nesutinka skiepytis šituo senu 
vaistu, mes vakar gavome 
naują partiją... Jai atsakė, kad, 
kol neišnaudosime šitos, nauja 
vakcina neskiepysime, įmonei 
kainuoja“, - „Anykštai“ kalbė-

jo V.Strolienė. Anykštėnė sakė, 
kad jos vyras buvo paskiepy-
tas sena vakcina, o ji pati va-
žiuosianti skiepytis į Vilnių ar 
Ukmergę. 

„Direktorė man girdint slau-
gytojai sakė, kad, kol nepabaig-
sim senų vakcinų, naujomis  
neskiepysim. Drąsiai skiepija, 
rodydami kažkokį popierių, kai 
ant buteliuko aiškiai užrašytas 
vaistų galiojimo terminas“, - 
piktinosi anykštėnė. 

V.Strolienė redakcijai pateikė 
raštą, kurį dėl vakcinos „Co-
mirnaty“ galiojimo termino 
pratęsimo pasirašė Ruben Riz-
zi, MD Vice Prezident Global 
Regulatory Affairs BioNTech 
Manufacturing GmbH. Šį raštą 
ji gavo Anykščių PSPC. Raš-
tas iš tiesų nelabai primena 
dokumento, tačiau besiskie-
pijančių pasitikėjimą, matyt, 
turėtų įkvėpti R.Rizzi titulas, 
užrašytas devyniais angliškais 
žodžiais.

Ir nauji skiepai yra seni...

Su V.Stroliene rugpjūčio 12-
ąją bendravo Anykščių PSPC 
slaugytoja Egidija Šaltenė. 
Slaugytoja teigė, kad ji, išgir-
dusi anykštėnės priekaištus, 

pasitarti skambino ne Anykščių 
PSPC direktorei S.Steniulienei, 
o vyr. slaugytojai Gitanai Kve-
darienei. Pasak R.Šaltenės, 
Anykščių PSPC iš tiesų gavo 
naują  partiją „Comirnaty“ vak-
cinų, tačiau, jos tikinimu, ant 
naujai gautų buteliukų užrašyta 
ta pati galiojimo data, kaip ir 
ant ankstesnės partijos vakci-
nų - gegužės mėnuo. „Ta pati 
serija, tas pats galiojimas. Tik 
nebespėjau paaiškinti, ji manęs 
nebeklausė. Kai praimame bu-
teliuką, turime sunaudoti visas 
šešias dozes, kurios jame yra. 
Kito buteliuko, kol ankstesnis 
nebaigtas, negalime pradaryti“, 
- dėstė E.Šaltenė.

Anykščių PSPC direkto-
rė S.Steniulienė „Anykštai“ 
sakė, jog slaugytoja E.Šaltenė 
su skiepytis norėjusia, bet taip 
ir nepasiskiepijusia anykštė-
ne pasielgė taip, kaip ir turėjo 
pasielgti. „Ji viską padarė taip, 
kaip turėjo padaryti. Ir su vy-
riausiąja slaugytoja pasitarė. 
Ne mes sprendimus dėl skiepų 
galiojimo priimame, mes tik 
vykdome nurodymus. O ir vak-
cinas gauname centralizuotai“, 
- „Anykštai“ situaciją komen-
tavo Anykščių PSPC direktorė 
S.Steniulienė.  

Skundžiasi „Lietuvos pašto“ darbu
Pastarosiomis dienomis „Anykštos“ redakcija sulaukia 

dešimčių Anykščių rajono gyventojų, besiskundžiančių 
valstybinės įmonės „Lietuvos paštas“ darbu, skambučių. 

Rugpjūčio 13 dieną, šešta-
dienį, Anykščių miesto Min-
daugo gatvės gyventoja ne-
gavo „Anykštos“ laikraščio. 
Moteris į redakciją dėl negauto 
laikraščio kreipėsi rugpjūčio 
16-ąją, antradienį, iš karto po 
ilgojo šventinio savaitgalio. 
Valstybinei įmonei „Lietuvos 
paštas“ ilgai neįstengėme pri-
siskambinti, o galiausiai pri-
siskambinę gavome patarimą 
kreiptis elektroniniu laišku. 
Pirmiausia atėjo atsakymas, 
jog redakcijai bus atsakyta per 
1-3 darbo dienas. O rugpjūčio 
17-ąją, trečiadienį, sulaukėme 
tokio „Lietuvos pašto“ laiško:  
„Atsiprašome, leidinys bus 
pristatytas rytoj“, taigi, rug-
pjūčio 18-ąją, ketvirtadienį. 
Kitaip tariant, praėjus pen-
kioms dienoms nuo laikraščio 
išleidimo. 

Tą pačią rugpjūčio 16-ąją į 
redakciją skambino Užunvė-
žių kaimo (Kurklių seniūnija) 
gyventoja. Ji dėstė, jog nežino, 
ką daryti, nes rugpjūčio 10-ąją 
turėjo gauti pensiją, o jos vis 
nėra. 

Valstybinės įmonės  „Lietu-
vos pašto“ Anykščių padalinio 

vadovei Rasai Falkauskienei 
prisiskambinti nepavyko, vė-
liau sužinojome, kad ji atosto-
gauja. Paskambinus internete 
skelbiamu bendruoju „Lietu-
vos pašto“ telefonu, ilgai teko 
klausytis muzikos ir perspėji-
mo, kad pokalbis bus įrašytas. 
Šis numeris skirtas tik kan-
triausiems, nes mes nesulaukė-
me, kol konsultantas atsilieps. 
Kitu „Lietuvos pašto“ centri-
nės kontoros numeriu prisi-
skambinti pavyko, tačiau nuo 
to nė kiek nepalengvėjo -  su 
redakcija galinčio kontaktuo-
ti „Lietuvos pašto“ Anykščių 
padalinio darbuotojo numerio 
negavome ir, kaip jau minė-
jau, sulaukėme siūlymo savo 
skaitytojų problemas išdėstyti 
raštu. Pagelbėjo atostogaujanti 
R.Falkauskienė: ji sureagavo 
į redakcijos jai išsiųstą žinutę 
ir atsiuntė kontaktinio asmens 
telefoną. 

Mindaugo gatvės gyventojai 
„Anykštos“ laikraštį nuvežė-
me patys. Laikraščių pristaty-
mo paslaugą mes perkame iš 
valstybinės įmonės „Lietuvos 
paštas“, tačiau nesame išdidūs, 
galime ir patys pajudėti. Vis 

dėlto Užunvėžių gyventojos 
pensijos problemos (dėl su-
prantamų priežasčių) išspręsti 
negalime... 

R.Falkauskienės atsiųstu te-
lefonu prisiskambinome. Juo 
atsiliepusi pašto darbuotoja 
tikino, kad šiuo metu dėl be-
sikeičiančių darbuotojų kyla 
daug nesusipratimų, ir pažadė-
jo, kad Užunvežių gyventojos 
pensijos problemą išspręs.  

„Imu „Vakaro žinias“ ir 
žurnalą. Su 97 metų kaimyne 
„Anykšta“ dalijamės. Nei ji 
negauna spaudos, nei aš“, – 
praėjusią savaitę sakė į redak-
ciją paskambinusi Aleksandra 
Daukšienė iš Daujočių. Tiesa, 
praėjusį šeštadienį Daujočių 
gyventojos laikraščius jau 
gavo.

A.Daukšienė atkreipė dėme-
sį į valdžios požiūrį, dėmesį 
kaimui.

„Nieko neliko kaime. Nebėra 
vaistinių, ambulatorijų, biblio-
tekų. Aš nekaltinų paštininkų, 
užkrautas toks krūvis, jog jie 
tiesiog fiziškai negali spėti 
padaryti savo darbo.  Ką daro 
ponai, kurie sėdi valdžioje? 
Sujojo visą Lietuvą, iš kaimo 
atėmė viską. ką galėjo atimti“, 
– kalbėjo A.Daukšienė.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ir vis dar rūksta juodi 
dūmai...

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie Tilto gatvės įvei-
klinimo komisijos sudėties 
neviešinimą: 

„Panašiai, kaip renkant po-
piežių: prisiekę kardinolai yra 
užrakinami iki rinkimų pabai-
gos, kad priimant sprendimą jų 
nepasiektų pašalinė įtaka, tad 
taip elgiasi ir savivaldybė, at-
ribojusi žmones nuo valdiškos 
institucijos veiklos.“

Tie, kurie juokėsi, 
išsigando japono?

Simona VAITKUTĖ, 
anykštėnė, visuomenininkė, 
apie miško maudynes: 

„Pavyzdžiui, miško maudy-
nės. Apie jas Lietuvoje nie-
kas nežinojo, kai kas iš mūsų 
juokėsi, tačiau į festivalį prieš 
penkerius metus pasikvietėme 
Miško maudynių pradininką iš 
Japonijos.“

Konkretu!

Rimgaudas MARKAUS-
KAS, UAB „European Ener-
gy“  atstovas, atsakydamas į 
„Anykštos“ klausimą, kada 
pradės veikti Staškūniškio 
vėjo jėgainių parkas:  

„Vėjo jėgainių parkas pra-
dės veikti, kai tik bus baigti 
visi su incidentu susiję veiks-
mai.“

Gal raštą dėl organų 
donorystės?

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono vicemeras, 
apie draudimą ūkininkams 
įvažiuoti į Staškūniškio vėjo 
elektrinių apsaugos zoną: 

„Lyg tai jiems davė kažką 
pasirašyti ir leido važiuoti į 
laukus.“

Simboliška susitikimo 
vieta...

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono mero pava-
duotojas, apie Staškūniškio 
elektrines: 

„Neoficialiai per „Devils-
tone“ festivalį bendravau su 
A.Čypu.“

O dar kalbama, kad ši 
šalies valdžia neveikli!

Vida STROLIENĖ, anykš-
tėnė, apie skiepų galiojimo 
termino pratęsimą: 

„Skiepas galioja iki gegužės 
mėnesio, bet man slaugytoja 
kiša raštą, kad šito skiepo ga-
liojimas pratęstas devyniems 
mėnesiams. Kaip gali pratęsti, 
jeigu gamintojas ant buteliuko 
užrašo galiojimo laiką?“

Kaip gelbėjatės 
nuo karščių? 

Elvyra BAKAJEVA:
Nuo karščio niekur neišsi-

gelbėsi, jis tave ir pavėsiuke 
suras.

Ridita TVERITNEVIENĖ:
Džiaugiamės Šventosios van-

deniu ir darbščių kaimynų ko-
lektyviškai suręstu lieptu.

Zana RUKŠIENĖ:
Prie Rubikių ežero, plaukio-

jame.

Laima ZELEVIENĖ:
Nereikia gelbėtis, tuoj baigsis 

ir ateis liūdnas ruduo. Džiau-
giuos paskutiniais saulės spin-
duliais ir žydinčiomis gėlėmis.
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rievės

Robertas AlEKSiEjūNAS

Skaitytojai skundžiasi, 
kad, kurortinius Anykščius 
kaitinant karščiams, miesto 
autobusų stotyje  negalima 
nusipirkti net paprasčiausio 
vandens. Tuo metu Anykščių 
rajono valdžia, svajojanti 
apie dar vieną traukos objek-
tą turistams - mineralinio 
vandens gręžinį miesto parke, 
visai nepagalvoja, kad tie 
patys turistai į Anykščius taip 
pat atvyksta ir maršrutiniais 
autobusais. O buvo laikai, kai 
autobusų stotyje vyrai galėjo 
išlenkti net po bokalą šalto 
alaus, tačiau prasidėjo pan-
demija, autobusų stoties vidu-
je buvusi parduotuvė užsida-
rė, o atidaryti kitos neleidžia 
rajono valdžia. Nors rajono 
valdantieji dažnai mėgsta pa-
postringauti, kaip jie Anykščių 
rajone skatina verslą, Anykš-

čių rajono taryba nuspren-
dė, kad jokios parduotuvės, 
kurioje būtų galima nusipirkti 
vandens buteliuką, nebus, nes 
UAB „Autovelda“, kuri šiuo 
metu karaliauja autobusų 
stotyje, jos neremontuoja. jei 
jau taip, tai tebūnie  - „Au-
tovelda“ negauna pajamų 
už patalpų nuomą autobusų 
stotyje, o žmonės karštomis 
vasaros dienomis tegul alpėja 
iš troškulio... Štai tokia paini 
situacija miesto autobusų sto-
tyje, kuri turėtų būti savotiški 
vartai į Anykščius.Vis dėlto 
yra ir gerų naujienų. Kitoje 
autobusų stoties pusėje jau 
beveik metus bemaž tušti spin-
di už 2,5 mln. eurų renovuoti 
Tilto gatvės komplekso pasta-
tai. Visai neseniai paaiškėjo, 
kad ten bus pagirdyti  ne tik 
ištroškusieji. Šis kompleksas 
bus nelyginant „3 in 1“ kava, 
kurios mažame pakelyje telpa 
dar ir cukrus bei grietinė-
lė. Tačiau, mielieji, turėkite 
kantrybės ir  kol kas vandens 
buteliuką nešiokitės su savimi. 
Tilto gatvės kompleksą reikia 
įveiklinti, o šie procesai lėto 
miesto statuso siekiančiuose 
Anykščiuose ( kas galėtų būti 
natūraliau?) taip pat vyksta 
labai lėtai.

Po to, kai buvo paviešintas 

norinčiųjų įveiklinti Tilto 
gatvės kompleksą sąrašas, 
viskas tapo aišku. Velniop ta 
autobusų stotis su kokia nors 
parduotuve jos viduje. juk 
praktiškai viską bus galima 
gauti šiame stebuklingame 
komplekse!

Daugelis anykštėnų ir mies-
to svečių iki šiol nesupranta, 
kam kitapus autobusų stoties 
tarsi išrikiuoti paradui stovi 
sustatyti  nameliai. juose lyg 
ir galėtų būti pardavinėjamas 
vanduo, žvakės ir keraminiai 
varpeliai, tačiau visi puikiai 
prisimena, kas nutiko su pre-
kybiniais nameliais pačiame 
Anykščių miesto centre. Pirkė-
jų buvo mažai, prekybininkai 
nuobodžiavo, kol galų gale 
vieną dieną tie prekybiniai 
nameliai iš Antano Bara-
nausko aikštės išgaravo su 
valdančiųjų pažadais naujam 
gyvenimui prikelti miesto 
centrinę aikštę.

labai daug abejonių, kad 
tuose nameliuose, įkurdintuo-
se miesto pakraštyje, prekyba 
klestės, tačiau žvelgiu į būsi-
mųjų Tilto gatvės komplekso 
pastatų įveiklintojų sąrašą ir 
bandau pasitelkti fantaziją. 
Galbūt juose viešoji įstaiga 
„Širdžių metas“ turistams 
rengs aklus pasimatymus? 

O gal viešoji įstaiga „Sielos 
sala“ tuose nameliuose gydys 
sužeistas sielas?

Tik šią savaitę paaiškėjo, 
kad Tilto gatvės kompleksą 
nori įveiklinti ir Anykščių 
naujų vėjų bendruomenė. 
jeigu pamenate miesto parke 
bandytą puoselėti daržą, – jis 
buvo būtent šios bendruo-
menės projektas. Naujiems 
daržams Tilto gatvės komplek-
se vietos vargu ar atsirastų, 
tad galbūt „vėjai“ Šventosios 
upės pakrantėje augins van-
dens lelijas?

Į Tilto gatvės kompleksą 
taip pat taikosi Anykščių 
menininkų asociacija su 
gerbiamuoju Žilvinu Pranu 
Smalsku priešakyje. Ši asoci-
acija rengia populiarias tarp 
turistų Siauruko užpuolimo 
inscenizacijas, tad į komplek-
są užklydusiems turistams, 
matyt, čia teks palikti visus 
savo pinigus...

Paaiškėjo, kad Tilto gatvės 
komplekse nori šeimininkauti 
ir originalių meno kūrinių 
autorė Morta Tursė. Galbūt 
ji išdrįs kaip nors meniškai 
apipavidalinti tas šviečiančias 
„lazdas“, rymančias prie 
komplekso ir nervinančias 
daugelį žmonių, kad ir jos 
užgims naujam gyvenimui?

Tilto gatvės komplekso įvei-
klintojų sąraše – ir viešoji įs-
taiga „Šeimos idėjų centras“. 
Kaip jau ne kartą skelbėme, 
ši viešoji įstaiga yra įkūrusi 
nevalstybinę „Šventosios 
upės mokyklą“. Vienu metu 
veikusi įslaptintame Anykščių 
miesto gyvenamajame name, 
besiblaškiusi po visą rajoną, 
galbūt ši įstaiga galų gale 
atidarys mokyklą, kurioje pa-
mokos vyks ant upės kranto?

Tačiau visi įveiklintojai it 
lempa prieš žvaigždę nu-
blanksta prieš Tilto gatvės 
komplekso restorano pastatą, 
kuriame šeimininkauti pasiry-
žusi pati lietuvos popmuzikos 
primadona jazzu. Kaži ar 
karštą vasaros dieną varga-
nas autobusų stoties keleivis 
čia galės gauti stiklinę nemo-
kamo vandens?

Klausimų kol kas daugiau 
nei atsakymų, tačiau lėto 
miesto statuso siekiančiuose 
Anykščiuose kitaip ir negali 
būti. Viena tik aišku - au-
tobusų stočiai, ko gero, jau 
niekada nelemta tapti „miesto 
vartais“. Dvi teritorijas - 
autobusų stotį ir Tilto gatvės 
kompleksą - skiria tik judrus 
kelias, bet  juose įsikūrę 
pasauliai nutolę per šviesme-
čius ...

 (Atkelta iš 1 psl.)

Projekto vystytojai nuo 
jo pasitraukė

Šalia Staškūniškio buvo pla-
nuota statyti net 15 elektrinių, 
kurių aukštis – 125-164 m, 
rotoriaus diametras – 149 m, 
o bendras jėgainių aukštis – 
199,5 – 238,5 m. Atstumas nuo 
vienos iš planuotų elektrinių iki 
artimiausio gyvenamojo namo 
buvo vos 400 metrų. Projektui 
atkakliai priešinosi Staškūniš-
kio bendruomenė, kuriai pa-
vyko pasiekti, jog arčiausiai 
gyvenamųjų namų planuotų 
statyti elektrinių buvo atsisaky-
ta. Tiesa, tikėtina, kad pirminia-
me projekte visuomenei sąmo-
ningai buvo pateiktas didesnis 
elektrinių skaičius, kuris kaip 
ir laidavo aukštesnę derybinę 
poziciją. Nes projekto vystyto-
jams sumažinus elektrinių skai-
čių nuo 15 iki 9 vis tiek pasiek-
tas maksimalus vėjo elektrinių 
parko galingumas - 50 MW. 
Didesnės galios Staškūniškyje 
negalima instaliuoti dėl elek-
tros linijų pralaidumo. 

Pagrindinis veikiantis asmuo  
Staškūniškio elektrinių statybų 
procese buvo UAB „Europe-
an Energy Lithuania“ atstovas 
Andrius Čypas. Jis derėjosi 
su bendruomene bei atskirais 

gyventojais, rengė būsimojo 
elektrinių parko pristatymus 
bei komunikavo su žiniasklai-
da. Tačiau kai šią vasarą pa-
skambinome pasiaiškinti apie 
Staškūniškio elektrinių parką, 
A.Čypas sakė, jog jo misija jau 
yra baigta, su šiuo projektu jis 
jau nebedirbąs. 

Elektrines staškūniškiečiams 
prieš jų statybas pristatinėjęs 
UAB „European Energy Li-
thuania“ partnerių UAB „Gre-
energa“ direktorius Darius Ve-
lička dabar „Anykštai“ taip pat 
patarė ieškotis kitų pašnekovų 
- ir D.Veličkos darbai prie Staš-
kūniškio elektrinių jau esantys 
užbaigti.

Internete radome UAB „Eu-
ropean Energy“ Vilniaus biuro 
vadovo Tadeušo Konkovskio 
kontaktus. Jis paprašė, kad 
klausimai būtų pateikti raštu. 
Praėjus beveik mėnesiui nuo 
klausimų pateikimo, sulau-
kėme atsakymų. Tiesa, nuro-
doma, kad atsakymus pateikė 
Rimgaudas Markauskas. „Go-
ogle“ nepateikia nuorodų, ku-
rios R.Markauską leistų sieti su 
UAB „European Energy“ arba 
UAB „European Energy Lithu-
ania“, o atsakyme, pateiktame 
„Anykštai“, jis savo pareigų 
nenurodo.  Tačiau kad ir kas be-
būtų R.Markauskas, akivaizdu, 
jog jis į „Anykštos“ klausimus 

atsakė  UAB „European Ener-
gy“ vadovų nurodymu.  

Avarijos priežastis - 
gamyklinis 
konstrukcijų brokas

Pateikiame „Anykštos“ klau-
simus, pateiktus UAB „Euro-
pean Energy“ Vilniaus biuro 
vadovui T.Konkovskiui, ir 
R.Markausko atsakymus į juos.

1.Ar Staškūniškio elektrinių 
montavimo darbai yra baigti?

„Staškūniškio vėjo jėgainių 
parko projektas yra baigiama-
jame pridavimo etape, tačiau, 
kaip yra žinoma,  įvyko vienos 
iš sumontuotų jėgainių avarija 
– jėgainė nuvirto. Laimei, inci-
dento metu niekas nenukentėjo. 
UAB „European Energy Lithu-
ania“ kartu su jėgainių tiekėju 
ir generaliniu rangovu General 
Electric ėmėsi visų reikiamų 
veiksmų bei priemonių, kad už-
tikrintų saugos zoną prie įvyku-
sio incidento vietos. Tuo pačiu 
buvo priimtas sprendimas su-
stabdyti visus tolesnius jėgai-
nių paleidimo darbus siekiant 
atlikti išsamų tyrimą ir nustaty-
ti incidento priežastis, siekiant, 
kad ateityje tokie incidentai ne-
pasikartotų.“

2. Jeigu baigti - kodėl jos ne-
veikia? Jeigu nebaigti - kodėl 
šiuo metu darbai nėra atlieka-

mi?
Žiūrėti atsakymą nr.1.
3.Ar nustatyta priežastis, ko-

dėl nulūžo vienos iš elektrinių 
turbina?

„Šiuo metu mūsų partneris, 
pagrindinis projekto rangovas 
bei turbinų tiekėjas General 
Electric, vykdo tyrimą, kuris 
nustatė incidento priežastis. 
Tyrimo išvadose sakoma, kad 
avarijos priežastis yra vienos iš 
vėjo jėgainės konstrukcijų ga-
myklinis brokas. Plačiau apie 
tyrimo išvadas galėtų pako-
mentuoti pati General Electric 
kompanija. Siekdami užtikrinti 
maksimalų viso projekto sau-

gumą, kad ateityje tokie inci-
dentai nepasikartotų, atliekame 
pilną visų sumontuotų jėgainių 
konstrukcijų kokybės patikrą.“  

4. Ar suskaičiuota preliminari 
žala įmonei, kurią ji patyrė dėl 
avarijos, nepagamintos elektros 
ir kt.?

„Kadangi pats tyrimas dar ne 
iki galo baigtas, tikrąjį žalos 
mastą bus galimybė apskai-
čiuoti vėliau.“ 

5. Ar yra tikimybė UAB „Eu-
ropean Energy Lithuania“ pa-
tirtą žalą išieškoti iš trečiosios 
šalies - elektrinių gamintojų, 
projektuotojų ar rangovų?

Staškūniškio elektrinės pradės veikti kažkada

Svarbiausias viešai matomas asmuo, dalyvavęs Staškūniškio 
vėjo elektrinių parko vystyme, Andrius Čypas tvirtina, jog jis ne-
bedirba prie šio projekto.   
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Staškūniškio elektrinės pradės veikti kažkada

„Vykstant tyrimui, UAB „Eu-
ropean Energy Lithuania“ imasi 
visų reikiamų priemonių, sie-
kiant užtikrinti maksimalų toles-
nį vystomo projekto saugumą, o 
klausimai, susiję su žalos kom-
pensavimu bus sprendžiami to-
lesniame etape, bendradarbiau-
jant visoms sutarties šalims.“

6.Ar galite prognozuoti, kada 
vėjo elektrinių parkas pradės 
veikti?

„Vėjo jėgainių parkas pradės 
veikti, kai tik bus baigti visi su 
incidentu susiję veiksmai bei 
bus atlikta nuodugni likusių 
konstrukcijų kokybės analizė, 
siekiant užtikrinti, kad panašūs 
incidentai ateityje nepasikarto-
tų.“

 
Statybos inspekcija 
sustabdė darbus tik avariją 
patyrusioje elektrinėje

Dėl avarijos Staškūniškio vėjo 
elektrinių parke raštu kreipėmės 
ir  į Valstybinės teritorijų pla-
navimo ir statybos inspekciją 
prie Aplinkos ministerijos. Šios 
institucijos atstovė ryšiams su 
visuomene Rasa Kėkštienė nu-
rodė:

„2022-03-16 Valstybinės te-
ritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos prie Aplinkos mi-
nisterijos (Statybos inspekcija) 
viršininko įsakymu buvo suda-
ryta Avarijos tyrimo komisija 
(komisija). 

Atlikdama galimos avarijos 
tyrimą, 2022-04-18 komisija 
išsiuntė privalomąjį nurodymą 
(PN) statytojui UAB „Europe-
an Energy Lituania“ nurody-
dama atlikti bendrąją statinio 
ekspertizę. Taip pat komisija 
2022-03-21 išsiuntė rangovui 
UAB „Global Wind Service“ 
PN, nurodydama pateikti visus 
su statyba susijusius dokumen-
tus, paaiškinimus, aprašyti visas 

su avarija susijusias aplinkybes, 
2022-03-21 statybos techniniam 
prižiūrėtojui UAB „PARATIS“ 
PN nurodydama pateikti visus 
su statyba susijusius dokumen-
tus, paaiškinimus, aprašyti visas 
su avarija susijusias aplinkybes. 
Be to, 2022-03-04 komisija už-
sakė Lietuvos hidrometeorologi-
nėje tarnyboje pažymą apie vėjo 
greitį, oro temperatūrą, kritulių 
kiekį ir 2022-03-24 raštu kreipė-
si į statytoją su reikalavimu pa-
teikti visą su avariją patyrusios 
vėjo jėgainės statyba susijusią 
dokumentaciją, pateikti tolimes-
nį veiksmų planą, organizuojant 
konstrukcijų tyrimą.

2022-04-04 komisija gavo 
statytojo įgalioto asmens Tomo 
Grigo pasirašytą konstrukcijų 
ekspertizės aktą Nr.2022/04-
01, kuriame nurodytas faktas, 
kad „visu skerspjūvio kontūru 
nutrūko žemiausiojo bokšto se-
gmento  virintinė siūlė, jungusi 
segmento  43 mm storio plieni-
nį kevalą su radialiniu flanšiniu 
180 mm storio plieniniu lakštu. 
Tolimesnei avarijos priežasčiai 
nustatyti būtina atlikti laborato-
rinius bandymus metalo koky-
bei nustatyti. 

Dalyvaujant komisijos pir-
mininkui, 2022-04-13 paimti  
avariją patyrusio bokšto metalo 
konstrukcijų mėginiai laborato-
riniams tyrimams.  Paimti mėgi-
niai lygiomis dalimis perduoti į 
dvi nepriklausomas akredituotas 
laboratorijas  SC NUCLEAR 
NDT RESEARCH & SERVI-
CES SRL (Rumunija) ir UAB 
„DEKRA Industrial“ (Lietuva, 
Visaginas).  Planuojama, kad ty-
rimų rezultatai  tyrimų komisijai 
bus pateikti šių metų  liepos mė-
nesio antroje pusėje.

Pirminė ekspertų išvada – vie-
nos bokšto sekcijos metalo bro-
kas. Tiksli išvada bus pateikta 
atlikus visus metalo tyrimus. 

Statytojo įgaliotas asmuo 

2022-04-04 pateikė tyrimų ko-
misijai avarijos padarinių likvi-
davimo ir šalinimo technologi-
jos projektą. 

Informuojame, kad Statybos 
inspekcija statybos darbus su-
stabdė tik avariją patyrusioje 
vėjo jėgainėje VE 12.“

Dešimtys milijonų 
negautų pajamų
 
Anykščių rajono meras Sigu-

tis Obelevičius „Anykštai“ sakė, 
jog jis oficialios informacijos 
apie procesus Staškūniškio vėjo 
elektrinių parke neturįs, tačiau 
girdėjęs gandų, kad  avarijos 
priežastimi gali būti „General 
Electric“ tiektos turbinos gamy-
klinis brokas. 

Redakcijos šaltinių teigimu, 
„General Electric“ Europoje 
yra pardavusi apie 270 pana-
šaus tipo, kaip ir Staškūniškio, 
elektrinių turbinų.  „General 
Electric“ - JAV įmonių konglo-
meratas, kurio ištakos siejamos 
su žymiausiu pasaulio elektrifi-
katoriumi Tomu Edisonu. 

Tikėtina, kad Staškūniškio 
elektrinės avarijos tyrimo pro-
cesas gali įgauti didžiulį tarp-
tautinį mastą ir galbūt inicijuoti 
teisinį ginčą, kurio vertė siektų 
daugybę milijonų ar net milijar-
dų eurų.   

Valstybinės teritorijų planavi-
mo ir statybos inspekcija atsa-
kyme „Anykštai“ nurodė, kad 
nestabdė likusių 8 Staškūniškio 
vėjo elektrinių eksploatacijos. 
UAB „European Energy“ atsto-
vas „Anykštai“ paaiškino, jog 
projektas įšaldytas lyg ir pačios 
įmonės iniciatyva („Siekdami už-
tikrinti maksimalų viso projekto 
saugumą, kad ateityje tokie inci-
dentai nepasikartotų, atliekame 
pilną visų sumontuotų jėgainių 
konstrukcijų kokybės patikrą“).  
Toks neįtikėtinas verslo apdai-
rumas taip pat suponuoja mintį 
apie galimą labai didelės vertės 
tarptautinį ginčą. 50 MW galios 
Staškūniškio vėjo elektrinių par-
kas per metus teoriškai gali pa-
gaminti 500 Gigavatvalandžių 
(GWh) elektros (arba 500 000 
MWh, arba 500 000 000 kWh). 
Realiai vėjo elektrinės dėl oro 
sąlygų per metus pagamina 4-5 
kartus mažiau elektros nei jų 
instaliuota galia. Tačiau ir 100 
mln. kilovatvalandžių (apie 100 
GWh) per metus pagaminamos 
elektros generuotų dešimtis mi-
lijonų eurų pajamų.

AB ESO atstovas „Anykštai“ 
nurodė, jog net elektros pirki-
mo sutarties su UAB „Europe-
an Energy Lithuania“ turėjimo 
ar neturėjimo faktas yra konfi-
denciali informacija, todėl tai, 
kokiomis kainomis verslininkai 
galėtų tiekti elektrą į bendrą sis-
temą, nėra aišku. Žinia, elektros 

kainos Nord Pool Lietuva biržo-
je šiais metais augo ne procen-
tais, o kartais. 

Tačiau, kad ir kaip kukliai be-
skaičiuotum, per vieną  mėnesį 
Staškūniškio elektrinių parkas 
jo savininkams prisuktų elektros 
bent už milijoną eurų. Tad vargu 
ar Staškūniškio „malūnų“ spar-
nai nesisuka vien tik dėl gyven-
tojų saugumo. 

Beje, jeigu jau kalbame apie 
elektrinių galią, - Kauno Algir-
do Brazausko HE yra 100 MW 
galios, taigi, vos dvigubai galin-
gesnė už Staškūniškio vėjo elek-
trinių parką. Ignalinos atominės 
elektrinės galia buvo 3000 MW. 

Ūkininkas nurinko apsaugas 
ir išsikūlė javus

Šį tekstą rengti pradėjome dar 
birželio mėnesį. Tada kelis skly-
pus elektrinių statytojams išnuo-
mojęs ūkininkas Remigijus Pe-
čiukėnas „Anykštai“ sakė, kad 
aplink kiekvieną elektrinę  teri-
torija  aptverta 300 metrų spin-
duliu – į ją dėl saugumo drau-
džiama patekti. R.Pečiukėnas 
sakė, kad arčiau elktrinių pasėtų 
javų jis nepurškė ir net nežino,  
ar galės kulti. Ūkininkas vylėsi, 
jog UAB „European Energy Li-
thuania“ jam sumokės kompen-
saciją dėl patirtų nuostolių.

Tačiau kai rugpjūtį paskambi-
nome R.Pečiukėnui, jis „Anykš-
tai“ sakė, kad patraukė aptvarus 
ir šalia elektrinių pasėtus javus 
nusikūlė. Pasak R.Pečiukėno, 
jis taip pasielgė, nes „European 
Energy Lithuania“ atstovai su 
juo ne tik kad nesiderėjo, bet ir 
apkritai nekomunikavo. 

Su vicemeru 
Andrius Čypas šneka

Kurklių seniūnijoje, kurioje 
yra ir Staškūniškio elektrinės, 
gyvenantis Dainius Žiogelis 
dalyvavo bent dalyje elektrinių 
statytojų susitikimų su gyven-
tojais. Tačiau dabar ir jis sakė, 
kad oficialios informacijos apie 

elektrines neturintis. „Neofici-
aliai per „Devilstone“ festivalį 
bendravau su A.Čypu. Jis sakė, 
kad rado problemą varžtuose 
- dabar elektrines permontuos. 
Išeitų, jog buvo gamintojų bro-
kas. A.Čypas sakė, kad bus 
permontuojama tik tuomet, kai 
tam ateis eilė, ir tai gali užtrukti 
visus metus. Patys bokštai ga-
minti neva Turkijoje, o varžtai 
lyg tai Ukrainoje“ , - „Anykštai“ 
pasakojo D.Žiogelis. Viceme-
ras tikino, kad ir jam A.Čypas 
aiškinęs, jog visos informacijos 
apie avarijos šalinimo procesus 
nebevaldąs, nes nebedirbąs prie 
šio projekto. „Vis tiek visiems 
čia mums antireklama, man sakė 
A.Čypas“ , -  dėstė D.Žiogelis.

Vicemeras tikino, jog dėl ap-
tvertos teritorijos ir suvaržytų 
galimybių patekti į savo žemę 
į jį kreipėsi tik vienas ūkinin-
kas, bet ne R.Pečiukėnas. „Per 
A.Čypą priprašiau, kad su ūki-
ninkais išsiaiškintų. Lyg tai 
jiems davė kažką pasirašyti ir 
leido važiuoti į laukus“, -  kalbė-
jo vicemeras. Kalbėdamas apie 
ūkininkų parašus, D.Žiogelis, 
matyt, omenyje turėjo ūkinin-
kų sutikimą, jog jeigu elektrinė 
juos ar jų techniką sutraiškys, tai 
jie patys ir būsią kalti.

Beje, D.Žiogelis „Anykštai“  
sakė, jog  lankėsi Lietuvos etno-
kosmologijos muziejuje, esan-
čiame tarp Molėtų ir Utenos. Pa-
sak vicemero, iš už keliasdešimt 
kilometrų esančio muziejaus 
apžvalgos aikštelės jis galėjęs 
net suskaičiuoti Staškūniškio 
„vėjo malūnus“.

Priminime, jog Staškūniškio 
vėjo elektrinių parkas yra įreng-
tas iš ūkininkų išsinuomotuose 
žemės sklypuose, per sklypus 
nutiesti ir platūs keliai. Išnuo-
moti žemės sklypai  nėra dideli, 
javai sėjami visai šalia elektri-
nių. Neslepiama, kad ūkininkai 
iš žemės sklypų elektrikams 
nuomos uždirba nepalyginimai 
didesnius pinigus nei tos paja-
mos, kurias gautų sklypus užsė-
ję javais.

Nesisukant Staškūniškio vėjo elektrinių sparnams, jų savininkai 
kiekvieną  mėnesį praranda bent milijoną eurų.

Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis sako, kad, anot 
neoficialios informacijos, bus permontuotos visos Staškūniškio 
elektrinių parko elektrinės.
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Miško festivalyje - bendrakūrybos 
eksperimentai  Robertas AlEKSiEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Rugpjūčio 6 - 12 dienomis Šimonių girios supamoje XIX 
amžiaus sodyboje Inkūnuose jau 5-ąjį kartą vyko Anykš-
čių miesto Jurzdiko bendruomenės organizuojamas Miš-
ko festivalis.

Šiemet festivalyje surengta 
savaitę trukusi kūrybinė rezi-
dencija menininkams. Rezi-
dencijos programoje - bendruo-
meniškas gyvenimas kaime, 
vietogarsių klausymasis, miško 
maudynės, meno terapija, gam-
tinių buveinių pažinimo žygis ir 
kitos veiklos.

Taip pat 15-19 metų jaunimui 
surengtos kino dirbtuvės, ku-
rias kuravo Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos  kino meno 

specialybės studentai.
Viena iš šio festivalio or-

ganizatorių Simona Vaitkutė 
„Anykštai“ pasakojo, kad fes-
tivalyje dalyvavo 17 meno kū-
rėjų, o kartu su jaunimu Inkūnų 
kaime ir jo apylinkėse įvairio-
mis veiklomis  kiekvieną dieną 
užsiėmė apie 40 žmonių. Daly-
vauti Miško festivalyje atvyko 
dalyvių ir iš užsienio – Austra-
lijos, Anglijos, Belgijos, Balta-
rusijos, Ukrainos ir kitų šalių.

Miško festivalio organizatorė 
S.Vaitkutė sakė, kad festivalio 
dalyviai visą savaitę gyveno 
palapinėse, o įvairios kūrybinės 
dirbtuvės, kino filmų peržiūros 
ir kitos veiklos vyko sodybos, 
kuri priklauso jai, kieme, ūki-
niuose pastatuose.

„Festivalio dalyviams ne-
atlygintinai suteikiau pastogę 
įvairioms jų veikloms, pasirū-
pinome jų maitinimu. Žinoma, 
kadangi tai Miško festivalis, 
labai daug veiklų, tokių, kaip 
žygiai, miško maudynės, vyko 
Šimonių girioje“, - pasakojimą 
apie festivalį tęsė S.Vaitkutė.

Miško festivalio organizatorė 
S.Vaitkutė sakė, kad festivalio 
formate šiemet dominavo ben-
drakūryba.

„Tai ekspermentavimas su 
bendru buvimu ir bendra kū-
ryba. Mūsų festivalio esmė yra 
sukurti erdvę, kurioje užgimtų 
kūryba, atspindinti mūsų santy-
kį su gamta. Šių metų festivalio 
tema buvo „Atokvėpis“ ir šia 
temą festivalio dalyviai galėjo 
laisvai interpretuoti“, - sakė ji.

S.Vaitkutė pasakojo, kad 
Miško festivalyje buvo vado-
vaujamasi Lietuvoje dar gan 
retai praktikuojama  atviros 
erdvės koncepcija, kuri dažna 
konferencijose.

„Yra sukuriama erdvė ir 
žmonės joje yra paliekami im-
tis lyderystės. Menininkai pa-
tys sprendė , ką ir kaip jie nori 
kurti“, - sakė S.Vaitkutė.

Per savaitę kino dirbtuvėse 
jaunimas sukūrė du filmus, o 
Miško festivalio pabaigą vai-
nikavo teatralizuota ekskursija 
po Šimonių girią.

„Ši ekskursija po girią pasi-
baigė atkeliavus iki skardžio. 
Toliau nebebuvo kur eiti ir tai 
buvo kvietimas sugrįžti ten, iš 
kur atėjome, susimąstyti, kad 
esame gamtos dalis ir nuo jos 

atkirsti mes negalime gyventi 
gerai“, - tęsė S.Vaitkutė.

Miško festivalio organizato-
rė S.Vaitkutė atkreipė dėmesį, 
kad festivalyje užgimsta nau-
jos bendradarbiavimo idėjos, 
projektai, kurie tęsiasi ir vė-
liau, pasibaigus Miško festi-
valiui.

„Pavyzdžiui, miško maudy-
nės. Apie jas Lietuvoje nie-
kas nežinojo, kai kas iš mūsų 
juokėsi, tačiau į festivalį prieš 
penkerius metus pasikvietėme 
Miško maudynių pradininką iš 
Japonijos. Šiandien Lietuvoje 
jau rengiami miško maudynių 
terapijos gidai.Visi procesai 
rutuliojasi toliau“, - pasidžiau-
gė S.Vaitkutė.

S.Vaitkutė sakė, kad Miško 

festivalį Jurzdiko bendruome-
nė planuoja tęsti ir ateityje, ta-
čiau plėstis į Anykščių miesto 
erdves neketinama.

„Pirmiausia aptarsime šių 
metų festivalio rezultatus, o 
tuomet galvosime ir apie nau-
jas jo formas. Masinių renginių 
vyksta nemažai, o mums svar-
bu išbandyti įvairius procesus. 
O juos dideliame žmonių rate 
išbandyti būtų gan sudėtinga, 
be to, tam ir išteklių neturime, 
todėl kol kas neturime planų 
išeiti į Anykščių miesto er-
dves“, - sakė S.Vaitkutė.

Šiemet Anykščių rajono sa-
vivaldybė Miško festivaliui 
skyrė 1 tūkst.714 Eur paramą, 
Lietuvos kultūros taryba festi-
valį parėmė 4 tūkst. Eur.

Kūrybinės dailės dirbtuvės.

Bendrystė prie pietų stalo.                   irenos VAiTKiENėS nuotr.

Mažais žingsneliais - po viešintiškių gyvenimus
Vieniems Aukščiausiasis dovanoja rankas, kurios gali prakalbinti akmenį, kitiems duodama 

laimė išdrožti iš medžio kryžių, o dar kitiems dovanojamas žodis– paprastas, kuklus ir drauge 
stebuklingas, turįs galią sušildyti žmogaus širdį. Tokią žodžio dovaną turi viešintiškis kraštoty-
rininkas, fotomenininkas Tautvilis Uža, išleidęs naują knygą ,,Iš širdies – viešintiškiai“ II dalis 
(2021m.). Šią knygą autorius skiria Viešintų ežero ir upės pirmojo paminėjimo istoriniuose 
šaltiniuose 760-osioms metinėms bei Viešintų miestelio vardo paminėjimo 430 metinių proga. 

Kokios gi Viešintos be žymių 
žmonių. O jų ne viena dešimtis: 
tautodailininkas Pranas Petro-
nis, chirurgas Juozas Tvaskus, 
seniūnas Ramūnas Blazarėnas, 
klebonas Mindaugas Šakinis, 
Viešintų bendruomenės pirmi-
ninkas Vitas Mykolas Zaikaus-
kas,  seniūno pavaduotoja Eglė 
Sabaliauskienė, buvusi seniūnė  
Janė Každailienė, gydytojas 

Valdas Macijauskas, ūkininkai 
Algis ir Ligita Bukauskai, bi-
bliotekininkė Jolanta Mame-
niškienė, medikė Stasė Birutė 
Bukinienė, šviesaus atminimo 
kraštotyrininkas Povilas Jurkš-
tas ir kiti.  Skaitydami T. Užos 
naujausią knygą, sužinosite, kad 
per 2021 m. Mykolinių šventės 
pirmąją dieną Viešintose buvo 
paminėtas ir pagerbtas Viešintų 

vardas. Taip pat knygoje rasite 
net porą dešimčių viešintiškių, 
nuoširdžiai savo pasakojimais 
atskleidusių sovietmečio lai-
ko ypatumus. Tikėtina, kad ne 
vienam  skaitytojų bus įdomu 
paskaityti epizodus, kuriuos 
autorius cituoja iš  naujausio 
,,Lietuvos istorijos“ vadovėlio. Knygos „Iš širdies - viešintiškiai“ II dalies autorius, kraštoty-

rininkas Tautvilis Uža už kraštotyrinę veiklą buvo apdovanotas 
Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija.

Jaunieji kino kūrėjai.
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Išskirtinis „Pildyk“ pasiūlymas „Saulės kliošo“ ir „FSG“ gerbėjams – 
riboto leidimo ausinės vos už 5,99 Eur
Jau skaičiuojame paskutinį vasaros mėnesį, tačiau geri šiltojo sezono pasiū-

lymai dar tikrai nesibaigė – „Pildyk“ savo klientams siūlo pasinaudoti išskirtine 
galimybe ir įsigyti riboto leidimo belaides ausines. Pasipildę sąskaitą bent 10 
Eur, išankstinės mokėjimo paslaugos klientai vos už 5,99 Eur galės įsigyti var-
dines žinomų Lietuvos grupių – „Saulės kliošas“ arba „Flying Saucer Gang“ 
ausines. 

Išankstinės mokėjimo pa-
slaugos „Pildyk“ ir Lietuvos 
atlikėjų bendradarbiavimas 
yra išskirtinė galimybė už itin 
gerą kainą įsigyti unikaliai 
atrodančias ir reikalingiau-
sias funkcijas užtikrinančias 
ausines. 
Klientai, akcijos laikotarpiu 

pasipildę sąskaitą pildyk.lt 
internetinėje svetainėje ar 
„Mano Pildyk“ programėlėje 
telefone per e-bankininkystę 
ar mokėjimo kortele už 10 
Eur ar didesne suma, gauna 
specialų pasiūlymą – jie gali 
įsigyti išskirtinio dizaino au-
sines už simbolinę 5,99 Eur 
kainą. Išsirinkus norimos 
grupės dizaino ausines, 
už jas galima susimokėti iš 
„Pildyk“ sąskaitos balanso, 
ar banko kortele. Riboto 

leidimo įrenginius atsiimti 
galima pasirinktame „Tele2“ 
salone. Pasipildę sąskaitą 
mažesne suma, taip pat tu-
rės galimybę įsigyti riboto 
leidimo ausines – visu ak-
cijos laikotarpiu jos kainuos 
15,99 Eur. Akcija vyksta nuo 
2022 m. rugpjūčio 10 d. iki 
2022 m. rugsėjo 25 d. (im-
tinai). 

Muzikai be trikdžių
Belaidės ausinės suteikia 

galimybę klausyti muzikos 
itin patogiai – ausinukai ne-
turi laidų, tad dėvėsite juos 
nevaržomai ir jie itin patogiai 
laikysis ausyse. Taip pat ne-
reikės sukti galvos dėl to, kur 
juos laikyti, nes pridedamas 
specialus dėklas, kuriame 
ausinukai galės įsikrauti.

Ausinės pasižymi itin sklan-
džia sąsaja, tad jas lengvai 
prijungsite prie telefono ar 
kompiuterio. Turėsite gali-
mybę ne tik atsiliepti į tele-
foninį skambutį, bet ir keisti 
bei stabdyti dainas vos ke-
liais bakstelėjimais. Ausinės 
supakuotos į dovanų dė-
žutes – jos gali tapti ne tik 
gražia, bet ir labai naudinga 
dovana draugams, vaikams 
ar artimiesiems.  

Riboto leidimo dizainas
Šios ausinės išsiskiria ne 

tik funkcionalumu, bet ir 
unikaliu dizainu. „Pildyk“ ir 
Lietuvos atlikėjų bendras 
kūrinys – riboto leidimo au-
sinės buvo kuriamos ben-
dradarbiaujant su „Flying 
Saucer Gang“ ir „Saulės 

kliošas“ grupių nariais. 
Scenos žvaigždės siūlė ne 
tik ausinių spalvas, bet kar-
tu kūrė ir dizainą, tad jos 
atspindi ne tik jų muzikinius 
stilius, bet ir pačias daini-
ninkų asmenybes. 
„Flying Saucer Gang“ atli-

kėjai patys sukūrė išskirtinai 
ryškų dizainą. Ant raudono 
ausinukų dėklo galima rasti 
ne tik kamufliažo detales, 
bet ir ekspresyvų ateivį. Ant 
kiekvieno iš ausinukų para-
šyti atlikėjų vardai – Gamka 

ir Remis. Šios unikalios de-
talės ir ryškios spalvos leis 
nesumaišyti šių ausinukų 
su jokiais kitais. 
„Saulės kliošas“ pasirin-

ko kiek švelnesnes ausinių 
spalvas ir dizainą, labiau 
atitinkantį lyrines jų dai-
nas. Grupę ir jos kūrinius 
atspindi mėlynos spalvos 
dėklas su žaismingu gru-
pės logotipu ir ant ausinių 
pavaizduotu mėnuliu bei 
žvaigžde. 

Užsak. Nr. 734

Butėnų diena - vandenų diena Raimondas GUOBiS

Rugpjūčio 13 –ąją, šeštadienį, švęsta tradicinė „Butėnų 
diena“, paminėta įprastu istoriniu žygiu, tik šį kartą dvira-
čiais. Buvo gilintasi į temą „Butėnų vandenys“. 

Nors dėl tvyrančio karščio ir daugybės kitų priežasčių į 
istorinio pažinimo kelią nuo didžiojo kryžiaus išriedėjome 
vos trise, tačiau įspūdžių ir smagumo nepritrūkom.

Narunčio apžavai

Nuo didžiojo kryžiaus išrie-
dėjome Juzos miškelio link. 
Stabtelėjome prie dviejų dide-
lių tvenkinių, iškastų dar pačio-
je kolchozų pradžioje, ir, pasi-
grožėję senutėliu svirnu, nirom 
į šilą. Tilteliu pervažiavome ne-
diduką, bet šiemet labai links-
mai vandeningą Narunčio upe-
lį, pasukome miškakeliu į kairę, 
prasibrovėme į slėnį, ir tiesiog 
sušokome į didžiuliais riedu-

liais nusėtą upelio vagą. Butė-
niškas Klondaikas - taip ir nori-
si pasiimti dubenį ir pabandyti 
iš upelio smėlio išplauti nors 
kruopelytę aukso. Pokštas? Ta-
čiau rimti geologai sako, jog tai 
įmanoma...

Įveikę tikriausią brūzgynų 
kliūčių ruožą, išnėrėme į vieš-
keliuką prie pat buvusių Juzės 
Gudonienės namų. Ten ryž-
tingai burzgė traktorius, stum-
dydamas žemes prie visai ne-
seniai išrausto tvenkinio - dar 

vieno Butėnų vandenų objekto. 
Susipažinome ir su naujuoju to 
jaukaus, tačiau daugelį metų 
apleisto kampelio šeiminin-
ku Tomu. Penkiasdešimtmetis 
vyrukas, visai neseniai įsigi-
jęs valdą, kupinas sumanymų 
- žada rimtai pasiremontuoti 
trobelę ir apsigyventi. Mielai 
įsijungs į Butėnų bendruome-
nę - bendruomeniniai reikalai 
ir jam, ir jo moteriai labai tinka 
ir patinka. Atsigaivinę besiver-
žiančio Šaltinių šaltinio vande-
niu, patraukėme toliau.

Didysis prūdas ir kiti 
ramūs vandenys

Ties buvusia Mačeikyne   iš 
kelio išklydom, bet, vėl sugrįžę 
į Utenos - Svėdasų plentą, lei-
domės į pakalnę, į Močiaraistį, 
ir, pasukę  dešiniau, išvydome 
buvusį Augustino prūdą. Kokio 
jis dydžio, kiek hektarų, - nesu-
mojome iš akies paskaičiuoti. 
Tolimame mėlynai banguojan-
čio prūdo pakraštėlyje, kaip ir 
tame mielame seklyčią puo-
šiančiame paveikslėlyje, balta-
vo dvi gulbės. Nuostabi vieta.

Mūsų taikinyje - mažylis, 
kadaise pelkynu liūliavusiais 
krantais žavėjęs Galinio ežerė-
lis. Buvo laikas, kai jį Balčiu 
vadindavo, - tuoj už jo driekėsi 
ilgas ir platus durpingas rais-
tas - Aklaežeris. Tačiau jį tik 

mintimis aplankome, nenorime 
per privatininkų tvoras brau-
tis. Žinoma, kad dabar jo pa-
krantės tarsi ir numelioruotos, 
krantai prieinami, netoliese ir 
Gervaraistis.  Smagus vieške-
liukas veda į pakalnę, kilpuoja 
grakščiu vingiu ir atveda į so-
dybą, Barono vila vadinamą. 
Ten vandenų gausybė, mat bu-
vusiose Kerpio upelio versmy-
nuose, iškabinus durpingą slė-
nį, didžiulį kanjoną per kelis 
metus išrausus, ir atsirado šis 
didžiulis, kelių hektarų mėliu 
raibuliuojantis ežeras. Pereina-
me tvenkinio atšakos sąsiaurį 
arkiniu tiltu, praeiname „Miško 
SPA“ paviljoną, pasisukinėja-
me akmenų magiškame rate (jis 
Mėnulio taku vadinamas), po to 
patenkame į Darnos ratą. Jame 
magiškus žodžius kalbėti, mels-
tis, medituoti, ant suolelio, trijų 
suaugusių beržų kamienų soste, 
pasėdėti siūloma. Įsmunkame į 
jaukų apskritą namuką - iš di-
džiulio medžio kamieno suręstą 
baublį. Įkopiame į Rūpintojė-
lio kalvą, pasigėrime sodu, pro 
žiūronus pasidairome į ramiai 
besiganančias elnių, danielių 
bandas.

Vandenys vandenėliai

Tuoj už didžiosios sodybos – 
gilusis Dūbaraisčio slėnis. Sta-
čiai į jį nuo Rūpintojėlio kryž-

kelės leidžiasi mūsų kelias. Ne 
taip toli, už šilo, vingiuoja jau 
nemenka upelaitė Vasinta, jos 
pakrantėje - Rimanto Janulio 
stebuklai. Tėviškės sodybvietė-
je pastatytas kryžius, didžiojoje 
eglėje kabo koplytėlė su Švč. 
Mergelės Marijos skulptūrė-
le, vilioja nors paprasta, tačiau 
pagal visas žvaigždžių šauks-
mo taisykles sunerta piramidė, 
yra įdomių riedulių, skulptūrė-
lių. Leidžiantis miško keliuku 
Liesvinčiavietės link, didžiuoju 
slėniu gurga mažytis upeliukas. 
Aš jį jau Cedronu praminiau, 
mat ketinu šitame šile Kalva-
rijas įrengti. Įkopus į kalnelį, 
keliukas veikiai kairėn suka, 
dešinėje lieka paslaptingas Lie-
knas, atsiveria plati kirtavietės 
ir didžiojo lietuvių partizanų 
bunkerio likučiai. Kelių dešim-
čių metrų ilgio tunelio būta...

Taip norėjosi dar iki mažojo 
Čiurlio - Liudviko upelio - nu-
keliauti, tačiau keliukas vėl iš-
vedė į vieškelį, kurio dulkėtas 
kaspinas vedė tiesiai į Butėnų 
ulyčios pakraštį, prie Prūso 
galo sodybos. Ten stabtelėjo-
me  ir, galiausiai pasidžiaugę 
beveik trijų valandų istorine 
atgaiva, išsiskirstėme: aš veik 
stačia galva į mieliausius Šven-
tosios vandenis nėriau. Auksinė 
vasara, auksinė diena, auksiniai 
pakrančių smiltynai, auksiniai 
Butėnai...

Prie Augustino prūdo surasta „istorinė kuoka“.
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Kare žuvę vaikai virsta angeliukais
Eldoradas BUTRiMAS, specialiai iš Kijevo, Ukraina

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

„Sakoma, kad per karą žuvę vaikai virsta angeliukais, aš 
tuo tikiu - sapnuose dažnai regiu mūsų Dimą aukštai dan-
guje, pirmomis dienomis jis buvo niūrus, jam buvo skaudu 
palikti mus, o dabar Dimą regiu besišypsantį, laimingą“ , - 
kalbėjo  Maksimas Usas.

Šio 33 metų vyriškio sudėtinga 
ir pamokanti gyvenimo istorija 
ateityje gal bus aprašyta knygoje 
ar papasakota kino juostoje. Dar 
iki šio karo pradžios Ukrainos 
televizija buvo parodžiusi kelis 
trumpus reportažus apie tai, kaip 
cerebriniu paralyžiumi sergantis 
M.Usas varžosi su sveikais bė-
gikais maratono bėgimo varžy-
bose.

Likimo sunkumai M.Usą lydi 
nuo pat gimimo - dėl medikų 
kaltės per gimdymą berniukui 
buvo pažeisti galvos smegenys 
ir jis susirgo nepagydomu ce-
rebriniu paralyžiumi. Vyriškis 
sunkiai kalba, jam nelengva 
vaikščioti, nes kojų raumenys  
nevalingai dreba, o dėl išsivys-
čiusios skoliozės jo stuburas yra 
iškrypęs. 

Nors nuolat susiduria su to-
kiais sunkumais, vyriškis spin-
duliuoja optimizmu ir jį sklei-
džia kitiems - dalijasi patarimais, 
pirmas atskuba į pagalbą. Toks 
jo optimizmas bei geranorišku-
mas sužavėjo ir trejais metais už 
jį vyresnę žmoną Jevgeniją, an-
glų kalbos bei pradinio ugdymo 
mokytoją.

Netoli Baltarusijos ir Rusijos 
sienų sankirtos su Ukraina esan-
čiame Černigovo mieste pora 
susipažino prieš dvylika metų ir 
po trijų mėnesių iškėlė vestuves. 
Susituokti jaunuoliai skubėjo ne 
tik dėl žavėjimosi vienas kitu, 
bet ir todėl, kad jautėsi vieniši - 
augo be tėvo ir nė vienas iš jų 
neturėjo nei brolių, nei seserų.

Gal todėl Maksimas ir Jev-
genija buvo nusprendę turėti 

mažiausiai du vaikus ir keti-
no taupyti pinigus nuosavam 
namui įsigyti. Jevgenija dirbo 
mokykloje, o Maksimas par-
duotuvėje dėliodavo prekes ant 
prekystalių.

Laimingos poros planus su-
komplikavo žinia, kad pirmagi-
mis Dima, gimęs prieš dešimtį 
metų, serga autizmu ir nekalba. 
Po kelerių metų pora susilaukė 
antro sūnaus, tačiau šis po dvie-
jų mėnesių mirė dėl įgimto šir-
dies nepakankamumo.

Medikai spėjo, kad kūdikio li-
kimą nulėmė paveldėjimas, mat 
Maksimo giminėje širdies ligo-
mis sirgo ne vienas asmuo. Ne-
trukus po naujagimio laidotuvių 
Jevgenijai buvo padaryta vidaus 
organų operacija, po kurios tapo 
aišku, jog ji daugiau nebegalės 
turėti vaikų.

Jevgenija dirbti negalėjo, nes 
visą laiką privalėjo skirti sūnui 
Dimai. Nors buvo nelengva, šei-
ma jautėsi laiminga. Maksimo 
raginami, kasdien bėgioti su juo 
ėmė ir žmona bei sūnus.

Maksimas sūnų vesdavosi ir 
maudytis, kartu darydavo gim-
nastikos pratimus, visi kartu 
vykdavo į išvykas dviračiais. 
„Vieninteliai Dimos geba-
mi ištarti žodžiai buvo „tėtė“, 
„mama“, „senelė“, bet mes ir 
be žodžių gerai suprasdavome 
vieni kitus; Dima buvo ramus, 
klusnus vaikas, greit suprato, 
kad prasidėjus bombardavimui 
reikia gultis ant žemės ir  kan-
triai laukti sprogimų pabaigos, 
kad vėl galėtų eiti žaisti“, - pa-
sakojo Jevgenija.

Vienintelė problema buvo ta, 
kad berniukas negalėjo ilgai iš-
tverti uždaroje slėptuvėje rūsyje, 
todėl šeima per bombardavimus 
buvo priversta likti savo bute. 
Kad būtų saugiau, buto langus 
Maksimas apklijavo lipnia juos-
ta ir užstatė baldais.

Dar vėliau šeima per bombar-
davimus eidavo slėptis į laipti-
nės koridorių, mat manė, kad čia 
esančios storiausios sienos gali 
geriausiai apsaugoti tuo atveju, 
jei nuo sprogimo įgriūtų stogas. 
Tai visgi tapo lemtinga likimo 
klaida, nulėmusia sūnelio mirtį 
ir sunkų žmonos sužalojimą.

Karo išvakarėse Maksimas 
grįžo iš Ukrainos čempionato 
varžybų, o ryte, nepaisydamas 
maskolių įsiveržimo, pareigin-
gai nuėjo į darbą parduotuvėje. 
Šios vadovai po trijų valandų 
visiems liepė bėgti į namus, mat 
netoli pasienio esančiame Čer-
nigove kilo įnirtingi mūšiai.

Maksimas ragino žmoną 
sprukti iš miesto, tačiau ši pa-
klausė savo mamos patarimo. 
Jevgenijos mama sakė, kad ka-
ras bus trumpas, o jiems niekas 
negresia, nes įsiveržėliai atakuos 
vien karinius objektus.

Tačiau Černigove užvirė labai 
dideli mūšiai, mieste nutrūko 
elektros ir vandens tiekimas, o 
labdaros organizacijų atvežto 
maisto eilėje tekdavo laukti po 
keturias valandas.

Be to, maistas buvo dalijamas 
tik keliose tris šimtus tūkstančių 
gyventojų turinčio miesto vieto-
se. Nepaisydamas pavojaus si-
renų bei sproginėjančių bombų 
Maksimas kasdien nukeliauda-
vo ilgus kilometrus, kad šeimai 
parūpintų maisto.

Tragedija įvyko trečią karo 
savaitę, kovo penkioliktą dieną. 
„Bombų sprogimai mūsų apy-
linkėje pasigirdo aštuntą valan-
dą vakaro, jiems po valandos 
nutilus, grįžome į butą. Dima 
atsigulė miegoti, tačiau po kiek 
laiko vėl ėmė griaudėti spro-

gimai, tad iš naujo pasiėmėme 
kėdes, pažadinome sūnų ir atsi-
sėdome koridoriuje“, - pasakojo 
Maksimas.

Jei šeima būtų likusi savo bute 
arba susėdusi antro aukšto kori-
doriuje, tragedija būtų juos ap-
lenkusi. Atsitiko taip, kaip atsi-
tiko:  bomba sprogo už aštuonių 
metrų nuo dviaukščio namo, o 
sprogimo bangai išmušus lauku-
jes metalines duris, į vidų pasi-
pylė skeveldros.

„Aš trumpai praradau sąmo-
nę, o atsipeikėjau tada, kai Mak-
simas įžiebė kišeninį žibintuvė-
lį. Apsižvalgiusi pamačiau, jog 
prie kitos sienos sėdėjęs Dima 
guli ant žemės, o iš jo galvos 
sunkiasi kraujas; norėjau pašok-
ti ir bėgti jam į pagalbą, tačiau 
negalėjau pajudinti kojos ir pa-
jutau milžinišką skausmą“, - pri-
simena Jevgenija.

Jevgenijai skeveldros keliose 
vietose sulaužė koją, o Dimai 
skeveldros kliudė ne tik į kojas: 
viena smigo giliai į galvą. Už 
kitos sienos stovėjęs Maksimas 
bei kaimynė nenukentėjo.

Supratęs, kad sūnus ir žmona 
yra sunkiai sužeisti, Maksimas 
išbėgo į gatvę ieškoti paramos, 
mat sprogimas pažeidė dujų ins-
taliaciją ir namas galėjo sprog-
ti. Prie dviejų kitų namų sutikti 
žmonės atsisakė padėti, pareiš-
kę, jog tol, kol vyksta apšaudy-
mas, liks rūsyje įrengtoje slėptu-
vėje.

Prie trečio namo sutikti du 
vyriškiai vis dėlto nepabūgo 
bombardavimų, su jų pagalba 
Jevgenija ir Dima buvo perneš-
ti į slėptuvę, iškviesta greitoji 
pagalba. „Aš šiems vyriškiams 
liksiu dėkingas už pagalbą visą 
gyvenimą, jiems ne kartą ėjau 
padėkoti“, - sakė Maksimas.

Černigovo neurochirurgai 
operavo Dimą, tačiau po savai-
tės berniukas mirė, taip ir neat-
gavęs sąmonės. Jevgenijai irgi 
buvo suteikta pagalba, tačiau jai 
reikėjo atlikti papildomą opera-

ciją, kurią galėjo atlikti tik Kije-
vo medikai.

Okupantams susprogdinus til-
tą per Desnos upę bei vykstant 
nuolatiniams mūšiams, Jevgeni-
ją nugabenti aplinkiniais keliais 
iki Kijevo pavyko tik po trijų 
savaičių. Per tą laiką sužeidimai 
komplikavosi ir iš vienos Jevge-
nijos kojos teko pašalinti dvyli-
ka centimetrų kaulo. 

Netekusi sūnaus ir baimindama-
si neįgalumo Jevgenija išgyveno 
depresiją, iš kurios jai išsivaduo-
ti padėjo Maksimo optimizmas. 
Vyras džiaugėsi, jog kojos neteko 
amputuoti, tikėjo ir gydytojų pa-
žadais, kad atlikus dar tris ope-
racijas Jevgenija po dvejų metų 
vaikščios, nes bus įdėtas metalinis 
inplantas.

„Šiandien mūsų vestuvių dvy-
liktosios metinės, dėkoju tau, 
mano mylimasis, už viską, už 
didelę pagalbą, kurios man da-
bar labai reikia. Džiaugiuosi, kad 
šią sunkią valandą turiu tave, kad 
esame kartu“, - taip savo paskyro-
je „Facebooke“ parašė Jevgenija.

Maksimas su Jevgenija dabar 
gyvena Kijeve, laikinai jiems 
gerų žmonių suteiktame bute, jis 
kasdien vaikšto į darbą parduo-
tuvėje. Rytais perriša žmonos 
žaizdas, o po darbo skuba į bė-
gimo treniruotę.

Maksimas Usas su žmona ketina įsivaikinti du karo našlaičius ir 
tikisi sulaukti finansinės lietuvių paramos. 

Ant Dimos kapo Maksimas 
padėjo ne tik gėlių, bet ir sū-
naus mėgtų sausainių, sal-
dainių.

Dima buvo ramus ir tylus vaikas. 

Namo sienose liko skeveldrų 
žymės. 
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Svajonėms įgyvendinti Maksimui su Jevgenija labai pra-
verstų finansinė parama. Ją galima pervesti į Maksimo Uso 
„Privatbank“ banko sąskaitą. Ukraina, Region Chernihiv, city 
Chernihiv, street Maliasova 37-4, Maksim Us.

Banko sąskaita: UA593052990262016400933235502

„Vaiko netekimas yra neapsa-
komas skausmas, bet aš negaliu 
verkti prie žmonos, turiu būti 
stiprus, nes jai yra dar sunkiau, 
ji labiau išgyvena sūnelio žūtį 
ir dar kenčia kojos skausmus“, 
- per susitikimą Kijeve kalbėjo 
Maksimas. Vyriškis prisipažįs-
ta bijojęs žmonai pasakyti, kad 
sūnus mirė, tačiau ši, pamačiusi 

Jevgenijai Us skeveldros keliose vietose sulaužė koją, o dėl laiku 
neatliktos operacijos teko pašalinti dalį kaulo. 

Autoriaus ir Maksimo Uso asmeninio archyvo nuotr.

jį, viską suprato pati ir,  nieko 
neklausinėdama, apsikabinusi 
vyrą ilgai raudojo.

Vyriškis įkalbėjo Jevgeniją 
keisti profesiją ir mokytis nuo-
toliniu būdu informacinių tech-
nologijų, kad vėliau galėtų dirbti 
šioje srityje. Abu dabar kasdien 
mokosi informatikos subtilybių.

„Mane įkvepia tai, kad išsike-
liu sau tikslus ir jų siekiu; per-

skaitęs, kad viena mergina, ku-
rios koja buvo protezuota, įveikė 
maratoną, aš nusprendžiau nu-
bėgti dar toliau - šimtą kilome-
trų, ir tai padariau“, - sakė Mak-
simas. Vyriškis tiek kilometrų 
nubėgo Ukrainos ultramaratono 
čempionate, kuriame iš 150 da-
lyvių užėmė 66 vietą.

Maksimas šimtą kilometrų 
nubėgo per 11 valandų ir 39 mi-
nutes bei tapo pirmu žmogumi 
šalyje, kuris, sirgdamas cere-
briniu paralyžiumi, įveikė tokią 
distanciją. Jo pasiekimas buvo 
įrašytas į Ukrainos „Gineso“ re-
kordų knygą.

„Aš norėčiau, kad mano pa-
vyzdys įkvėptų kitus neįgaliuo-
sius ir kad ateityje nebereiktų 
man bėgti vienam sveikųjų ap-
suptyje; planuoju nubėgti dar 
ilgesnę distanciją ir svajoju pra-
simušti į Ukrainos rinktinę, kad 
galėčiau vykti į tarptautines var-
žybas“, - sako Maksimas.

Vyriškis neslepia, jog bėgio-
ti pradėjo sužinojęs iš medikų, 
jog sportas padeda stabilizuoti 
jo sveikatą, tad nusprendė ne tik 
šiaip lakstyti, bet ir išsikėlė už-
davinį varžytis su sveikaisiais ir 
juos įveikti.

„Sportuodamas aš susipažįstu 
su įdomiais žmonėmis, bėgimas 
man padeda užmiršti problemas, 

o namo grįžęs šalia žmonos pa-
tiriu ramybę, esu laimingas“, - 
sako Maksimas.

Bėgioti jau buvo įpratinęs ir 
žmoną, vylėsi, kad sūnus Dima 
irgi pamils šį sportą ir pasieks 
gerų rezultatų.

„Pagal pravoslavų paprotį, 
praėjus keturiasdešimčiai dienų 
po Dimos laidotuvių užsakiau 
mišias, nuėjau į laikinas karo 
aukų kapines ir padėjau ant sū-
naus kapo gėlių bei jo mėgsta-
mų sausainių, šokoladuką, kai 
staiga iš giedro dangaus ėmė 
lašnoti. Pažiūrėjau į dangų, - o 
ten mažas debesėlis, pagalvojau, 
kad tai sūnelis tokiu būdu kalba-
si su manimi, pravirkau, bet po 
to apsiraminau ir papasakojau, 
kad mama sveiksta, kad jos lau-
kia kita operacija, kad mums 
suteikė laikiną butą, o aš gavau 
darbą. Sūneliui viską papasako-
jau, o debesėlis tada išsisklaidė 
ir vėl buvo giedra“, - susigraudi-
nęs pasakojo Maksimas.

Vyriškis nepalūžo bombai už-
mušus sūnų, sunkiai sužalojus 

žmoną – jis  „Facebooke“ ragina 
visus tautiečius nenusiminti dėl 
karo keliamų sunkumų bei ne-
tekčių,  tikėti savo šalies perga-
le. Apie tai Maksimas dainuoja 
ir socialiniuose tinkluose trans-
liuojamose patriotinėse dainose.

„Mes, žmonės, teoriškai gali-
me gyventi taikiai, laimingai, be 
pykčio ir žudymų, žmonija gali 
daug ką nuveikti ir būti civili-
zuota, tačiau kažkas yra ne taip, 
dalis žmonių gyvena pagal Die-
vo mokymą ir daro gerus darbus, 
tačiau dalis užsiima žudymu ir 
žalojimu, griauna kitų likimus; 
niekaip nesuprantu tokio Die-
vo plano - kodėl skiriamos šios 
kančios?“ - savo  „Facebooke“ 
klausia Maksimas.

Maksimas prasitarė, jog su 
žmona svajoja įsigyti nuosavą 
butą, o tada įsivaikins mergaitę 
ir berniuką, be artimųjų liku-
sius karo našlaičius. Vaikinas 
su žmona nenori grįžti gyventi 
į butą Černigove, kuris jiems 
primena ištikusią tragediją, ir 
nusprendė įsikurti Kijeve. 

Troškūnų bendrabutis grius ir toliau Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvęs Troškūnų profesinės mokyklos bendrabutis, Anykščių rajono savivaldybės mero 
pavaduotojo Dainiaus Žiogelio įsitikinimu, grius ir toliau. 

Šių metų vasario mėnesį dalis buvusio bendrabučio pastato sugriuvo, nes, pasak vicemero, 
troškūniečiai išvogė plytas.  

„Pastatas turėtų nugriūti. Jį 
troškūniečiai išvogė, pertvaros 
pavogtos, plytos, net kapitali-
nių sienų, kurios laiko blokus, 
išardytos. Pusė Troškūnų pirko 
plytas. Troškūniečiams nėra 
jokia staigmena, kad pastatas 
griūva, jis ir turėjo griūti“, - 
„Anykštai“ sakė D.Žiogelis.  

Vicemeras dėstė, jog pavyko 
nustyti, kad pastatas priklauso 
žmogui rusiška pavarde, ta-
čiau nėra žinoma, kur buvusio 
bendrabučio savininkas gyve-
na. 

„Per ilgus teismus galima 
pripažinti pastatą esant be-
šeimininkiu. Su sugriuvusiais 

tvartais ar užtvankomis, ku-
rių tikrai niekam nereikia, 
procedūra užtrunka per dve-
jus metus. Mes procedūrą jau 
pradėjome.  Jeigu  pastatas 
bus pripažintas bešeimininkiu, 
tada Anykščių rajono taryba 
galės jį arba perimti, arba ne-
perimti“, - aiškino Anykščių 

rajono mero pavaduotojas.
D.Žiogelis tikino, kad sa-

vivaldybei buvusį bendrabutį 
nugriauti dabartinėmis kaino-
mis kainuotų apie pusę mi-
lijono eurų. „Jeigu pastatas 
pereis savivaldybei - turėsime 
naštą ir dar didesnius gyven-
tojų priekaištus. Kažkas sakė, 

kad 70 tūkst. eurų nugriovi-
mas kainuotų. Čia jumoras... 
Už tiek nieko nepadarysi. Už 
10 tūkst gali nugriauti tik bū-
delę. Griuvėsius reikia į Pane-
vežį ar į Uteną vežti. Svarstau, 
jog apie pusę milijono griovi-
mas kainuotų“, - prognozavo 
D.Žiogelis. 

Vasario mėnesį pradėjęs griūti buvęs Troškūnų profesinės mokyklos bendrabutis priklauso fiziniam asmeniui, kurio pavardė rusiška, bet jo gyvenamosios vietos Anykščių 
rajono vadovams nustyti nepavyko. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 Pasaulio puodai.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Čia mano sodas.  
09:30 Svajoja vaikai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias drau-
gas.  
12:00 Planeta Žemė 1.
13:00 Kelionė per Čilę.
13:55 Mis Marpl. Perskilęs 
veidrodis  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 Paryžiaus undinėlė  
N-14.  
23:30 Melo išradimas  N-14 
(kart.).
01:10 Lietuvos atlikėjų duetai  
(kart.).

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

08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:50 Tomas ir Džeris. Vilis 
Vonka ir šokolado fabrikas.
11:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis.
13:10 Gyvūnas  N-7.  
14:55 Provincialai Niujorke  
N-7.  
16:45 Ponas Bynas   N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Kamanė   N-7.  
21:50 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas  N-14.
00:00 Nuostabi epocha   
N-14.
02:15 Suvaidink mano žmoną 
(k) N-14.

06:00 Monstrų viešbutis 
(kart.) N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Karalienės korgis  N-7.
10:40 Sosto įpėdinis  N-7.
12:40 Gyvenimas  N-7.
13:45 Mano mergytė 2.
15:50 Jaunatis  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Persis Džeksonas  N-7.
21:45 Išpirka - milijardas  
N-14.
23:55 Deadpool  N-14. (kart.)
02:05 Kingsman  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas (k). 
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato finalas. 
10:05 Nykstantys gyvūnai. 
11:20 Kova už būvį.
12:30 Paranormalūs reiškiniai  
N-7. 
13:35 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
14:45 Ekstrasensų mūšis N-7.  
17:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
21:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
22:30 Hadsono vanagas  
N-14.
00:30 Gyvi numirėliai  N-14.
01:30 Tarp žvaigždžių (k) N-7.  

06:15 Praeities kartų liudy-
tojai.  
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   
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 žmog-
žudystė. Žmogžudystė Albi   
N-14.  
23:00 Aklas pasimatymas  
N-14.  
00:55 Eva (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..
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Europos baidarių ir 
kanojų irklavimo čempionatas. 
13:20 Mokslo sriuba. 
13:50 Šventadienio mintys. 
14:20 Europos baidarių ir 
kanojų irklavimo čempionatas. 
15:30 Vaikų knygų sala. 
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Išpažinimai. 
20:05 Europos lengvosios 
atletikos čempionatas. 
22:30 Valstybinio pučia-
mųjų instrumentų orkestro 
„Trimitas“ koncertas.
23:50 Vilniaus knygų mugė 
2022 (kart.).
00:40 Paryžiaus undinėlė  
N-14 (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 

N-7.
06:35 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 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.
17:30 Optibet A lygos rung-
tynės. Panevėžys - Gargždų 
Banga.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms  
N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Džonas Vikas 3   
N-14.
00:40 Konanas barbaras  
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. 
Ne toks kaip kiti.  
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Bušido ringas  N-7.
11.30 Partizanų keliais.
12.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
14.00 Teisingumo agentai 
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.

17.30 Neatrasta Rusija.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Baltijos kelias.  
19.00 Laumės juosta 2022.  
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 isto-
rija   N-7.
01.00 Teisingumo agentai  
N-7.
02.50 Laumės juosta 2022.  

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Šiandien kimba. 
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 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
17:00 Skaičiai istorijoje.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
19:00 Automobilis už 0 Eur.
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Jaunoji žvaigždė.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Jaunoji žvaigždė.
23:10 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
01:15 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 Mes iš Ukrainos. Kultūros 
publicistikos programa ukrainie-
čių kalba. (subtitruota, kart.).
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. Pažintinė programa. 
(kart.).
12:30 (Ne)emigrantai. Socialinė 
dokumentika. (subtitruota).
13:30 Mūsų gyvūnai. Programa 
apie augintinius. Ved. Rasa 
Eilunavičienė.
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 Komanda   N-14.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo  N-14. 
23:45 31-oji nuovada   N-7  
(kart.).
00:30 Mes iš Ukrainos  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) N-7. 
07:00 Ūkininkas ieško žmonos. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
10:30 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 Kvaišų atostogos  N-14. 
00:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:30 xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas (k) N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 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 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 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 Jei pasilikčiau  N-14.
00:50 Naktinė pamaina  N-14.
01:50 Elementaru  N-7.

06:00.FTB (8) (k) (FBI III). 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. 
11:40 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 Metro užgrobimas 123   
N-14.  
23:10 Greitojo reagavimo būrys  
(k) N-7.  
01:05 Gyvi numirėliai (k) N-14. 

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 Užjūrio detektyvai  N-14.  
23:15 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žmogžudystė Albi (k) N-14.  

01:15 Laukinis miestas  N-7.  
02:10 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 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne?  
12:20 Kultūros diena  (kart.).
12:45 Fokusas  (kart.).
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 Pasivaikščiojimai  (kart.).
19:30 Išgyvenę Rugsėjo 11-ąją   
N-7.  
20:20 Prisiminkime. Dainuoja 
Regina Tumalevičiūtė.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Muzikinė dokumentika. 
Kurtas Cobainas  N-14.
23:40 Meškutės Nidos nuotykiai.  
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Mano daina  (kart.).

05:40 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 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 Dvynių efektas 2   N-14
23:15 Pokipsio siaubas  S.
00:50 Palaidūnas  N-14.
01:40 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. Ne 
toks kaip kiti.  
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Žudikų pėdsakais  N-7.
11.10 Pėdsakas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.28 Orai.
16.30 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
17.30 Misija - vasara.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Pėdsakas  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
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 Šiandien kimba. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
14:30 Jūs rimtai?
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
16:30 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Orijaus kelionių archyvai.
20:30 Krepšinis į trasą.
21:00 Kasdienybės herojai. 
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 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 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 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Baltijos keliui – 33.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mr. Landsbergis. Sugriauti 
blogio imperiją.  
23:30 Komanda  N-14.  
00:30 Laukiniai Vakarai prie 
molo  N-14.  
01:15 31-oji nuovada   N-7  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.   
12:00 Vidurdienio žinios. 
13:20 Turtuolė   (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 Paguoda  N-14.  
00:30 Juodasis sąrašas   N-7.  
01:30 Kvaišų atostogos (k)  
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 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 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 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 Džiunglės  N-14.
01:00 Naktinė pamaina  N-14.
01:55 Elementaru  N-7.

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. 
11:40 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 Karo menas. Atpildas  
N-14.    
22:50 Metro užgrobimas 123 
(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 Mirtys prie ežero  N-14. 
22:55 Užjūrio detektyvai (k)  
N-14.  
01:05 Laukinis miestas  N-7.  
02:00 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 fe-
nomenas. Dailininkas Vaclovas 
Kosciuška. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Legendos  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis.  
12:20 Smalsumo genas  (kart.).
12:50 Stop juosta  (kart.).
13:45 7 Kauno dienos  (kart.).
14:15 Mokslo sriuba  (kart.).
14:45 Išgyvenę Rugsėjo 11-ąją   
N-7 (kart.).
15:35 Prisiminkime. Dainuoja 
Regina Tumalevičiūtė (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Gigantozauras.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 4   
N-7.  
19:00 Smalsumo genas (kart.).
19:30 Baltijos keliui – 33.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:20 Prisiminkime. Dainuoja 
Regina Tumalevičiūtė (kart.).
22:30 Kultūros diena.
23:00 Stilius.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.   
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Atminties kilometrai  
(kart.).

05:40 Svieto lygintojai (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (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 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Drugelis  N-14.
23:45 Pajėgos  N-14.
00:55 Bibliotekininkai  N-7.
01:45 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena. 
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 Kelias turtų link.
11.10 Pėdsakas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Partizanų keliais.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Daktarė Dalia 
Grinkevičiūtė.  
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
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 Daktarė Dalia 
Grinkevičiūtė.  
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 Alfo didysis šou. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Orijaus kelionių archyvai.
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.
22:33 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 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 Smalsumo genas.  
12:30 Tai kur toliau?.  
13:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Už mūsų ir jūsų laisvę.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mr. Landsbergis. Sugriauti 
blogio imperiją. 
23:45 Komanda  N-14.  
00:45 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14.  
01:30 31-oji nuovada  N-7  (kart.).

06:00 Lemties paslaptys  (k) N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  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 Nakties įstatymai   N-14.  
01:00 Juodasis sąrašas  N-7. 
01:55 Paguoda (k) N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 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 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.  
18:53 TV3 Sportas.Orai.  
19:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės 
Vengrija – Lietuva.
21:00 Gelbėtojai išgelbėtojai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Indianapolis. Nepaprasta 
drąsa  N-14.
01:10 Naktinė pamaina  N-14.
02:10 Elementaru  N-7.

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. 

11:40 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius  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 Kobra  N-14.  .
22:50 Karo menas. Atpildas (k) 
N-14.  
00:40 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.  
01:45 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Artūras ir minimukai (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Gigantozauras (kart.).

07:50 Talaka. Volha Velička. 
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:25 Širdyje lietuvis  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora  (kart.).
12:20 Kelias  (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis  (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda  (kart.).
14:45 Atminties kilometrai  
(kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Gigantozauras.
16:15 Artūras ir minimukai.
16:40 Mano geriausias draugas.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 4  
N-7.  .
19:00 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
19:30 Petra – dingęs akmeninis 
miestas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pianisto Kasparo Uinsko 
rečitalis.  
22:45 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška.  
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Kalnų daktaras. N-7.  
01:25 Auksinis protas (kart.).

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 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Pragaro vaikis  N-14.
23:30 Pajėgos  N-14.
00:30 Bibliotekininkai  N-7.
01:25 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 Kelias turtų link.
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 Kaip naciai pralaimėjo karą.
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 Kaip naciai pralaimėjo karą.
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 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
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 Gyvenimas inkile.
19:00 2800 km Dunojumi baidare 
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 23

trečiadienis 2022 08 24



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. rugpjūčio 20 d.

ketvirtadienis 2022 08 25

penktadienis 2022 08 26

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Mūšio laukas.  
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.  
13:30 Čia mano sodas  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Komanda  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 reindže-
ris   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.  
20:00 Bus visko. N-7.  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.   
21:30 Žinios. 
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Išdidžioji Merė   N-14.  
00:20 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:20 Nakties įstatymai (k)  
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Mano meilė karantinas  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
10:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  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 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 Kietas riešutėlis 4.0  N-14.
01:10 Naktinė pamaina   N-14.
02:10 Elementaru  N-7.

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

(k).
08:25 44-as skyrius (k) N-7.  
09:25 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija (k) N-7.  
11:40 Mentalistas (k) N-7.  
12:40 Mano virtuvė geriausia. 
14:50 44-as skyrius  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 Pasitikėjimas  N-14.  
22:50 Kobra (k)  N-14.  
00:40 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.  
23:15 Mirtys prie ežero (k)  N-14.  
01:10 Laukinis miestas  N-7. 
02:05 Raudonas kambarys  N-7.  

 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 Talaka. Aleksandra Žuk.  
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:25 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mes iš Ukrainos.  
12:20 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
12:50 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
13:45 Legendos  (kart.).
14:45 Petra – dingęs akmeni-
nis miestas (kart.).
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  (kart.).
19:30 Mokslo ir terorizmo 
akistata.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gyveno kartą   N-14.
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 Amerikos gyvūnai  N-14.
23:20 Pajėgos  N-14.
00:15 Bibliotekininkai  N-7.
01:20 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 Kelias turtų link.
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 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
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 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
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 Kaip pas žmones.
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 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 baida-
re su A. Valujavičiumi.
19:00 Investavimo akademija.
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).
00:40 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba (k).
01:15 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
09:40 31-oji nuovada   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Gimę tą pačią dieną.  
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Nekasdienė duona.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:15 Greiti ir įsiutę 8  N-14.
00:30 Apie kūną ir sielą  S.  

06:00 Lemties paslaptys (k)  
N-7. 
07:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
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 penktadienis. N-7.  
21:00 Pono Byno atostogos  
N-7.  
22:45 Tamsiausia valanda   
N-14.  
00:30 Laukinės aistros  N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Madagaskaro pingvinai.
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 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 Aplink pasaulį per 80 
dienų  N-7.
21:10 Deadpool 2  N-14.
23:40 Praeities šešėliai  N-14.
02:10 Kietas riešutėlis 4.0  
N-14 (kart.).

06:20 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 44-as skyrius (k) N-7.  
09:25 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija (k) N-7.  
11:40 Mentalistas  (k) N-7.  
12:35 FTB  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius  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 Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias  N-14.  
23:55 Pasitikėjimas (k) N-14.  
01:45 Tie, kurie žudo  N-7.  

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 tei-
singumu  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 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  N-14.  
22:55 Ponas ir ponia farai. 
Mirties šokis  N-14.  
00:50 Juodieji smėlynai  (k) 
N-14.  

 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 Susipažink su mano 
pasauliu (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. 
Mokytojai Angelė ir Jonas 
Seibučiai (kart.).
12:50 Stambiu planu  (kart.).
13:45 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“.  
14:45 Mokslo ir terorizmo 
akistata (kart.).
15:45 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Gigantozauras..
16:15 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 Tėvai vieni namuose  
N-7.
22:30 Purpurinis vakaras 
2021.  
23:30 Kelias į namus  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Gyveno kartą   N-14. 
(kart.).

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

N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.)
09:20 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 Kartą Venecijoje   
N-14.
23:55 Amerikos gyvūnai  
N-14 (kart.).
02:05 Pragaro vaikis 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 Kelias turtų link.
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 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
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 
naujienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Egzotiniai keliai. 
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Kasdienybės herojai. 
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.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dėl visko kaltas sek-
sas. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Dėl visko kaltas sek-
sas.
00:15 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.



2022 m. rugpjūčio 20 d.

šeštadienis 2022 08 27

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 Draugiška Lietuva  
(kart.).
07:30 Nekasdienė duona 
(kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Madagaskaro gamtos 
slėpiniai.  
12:45 Žavūs ir pražūtingi.
13:40 Komisaras 
Montalbanas  N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Žmogus, kurio neį-
stengė nužudyti Putinas.
18:15 Kelionių atvirukai.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Vakaras su Adele.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.  
22:25 Stok! Arba mano 
mama šaus   N-7.  
23:55 Tėvai vieni namuose  
N-7.
01:25 Greiti ir įsiutę 8  N-14 
(kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:30 Deksterio laboratorija. 
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Pabėgimas iš Žemės 
planetos.
11:25 Vėžliukai  nindzės N-7.  
13:25 Dirbtinis intelektas   

N-7.  
16:20 Tai kur po velnių tie 
Morganai? N-7.  
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Dingęs princas  N-7.  
21:30 Pikseliai   N-14.  .
23:35 Starskis ir Hečas   N-7.  
01:35 Pono Byno atostogos 
(k) N-7. 

06:00 Monstrų viešbutis  
(kart.) N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.  
09:30 Maisto kelias.  
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:00 Sveiki atvykę.  
11:30 Škotija. Metai laukinėje 
gamtoje  N-7.
12:40 Gyvenimas   N-7.
13:50 Kieta palyda  N-7.
16:00 Šimto žingsnių kelionė   
N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rung-
tynės.
21:30 Įniršis  N-14.
00:20 Panikos ataka  N-14.
02:30 Išpirka - milijardas  
N-14. (kart.)

06:40 Kova už būvį (k).

07:50 Pričiupom!  (k).
08:50 Varom!  N-7. 
09:20 Neįtikėtini gyvūnai.
10:30 Nykstantys gyvūnai.  
11:40 Kova už būvį.
12:45 Paranormalūs reiški-
niai  N-7.   
13:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.   
15:00 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
17:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
18:30 Iškvietimas  N-7.   
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Įkalinti laike   N-7.  
00:15 Pašėlęs Maksas. 
Įtūžio kelias (k) N-14.  

06:15 Istorija gyvai.  
06:50 Sodininkų pasaulis. 
08:05 Alpių gelbėtojai  (k) N-7. 
10:05 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.
14:30 Sodininkų pasaulis.
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. Senos žaizdos  
N-14.  
22:55 Džema Boveri  N-14.  
00:55 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:10 Mano tėviškė. Jonas 
Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška  (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
08:00 Čia mano sodas.  
08:30 Gamtininko užrašai.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Mes iš Ukrainos.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Atspindžiai.  
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Mano geriausias drau-
gas  (kart.).
14:30 Akių lygyje  N-7.
16:10 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
17:00 Veranda.  
17:30 Nežinomi žmonės.  
18:00 Anykščių kraštas. 
Dailininkas Šarūnas Miškinis.  
18:30 Marinos Abramovič 
paskaita „Performansas. 
Praeitis. Dabartis. Ateitis“.  
19:30 Kelias į namus.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Froidas  N-14.
23:15 Jurgos Šeduikytės 
albumo „Jurga“ pristatymo 
koncertas .  .
00:35 Dabar pasaulyje.  
01:00 Panorama (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 Džiunglių ryklys  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 Atgal į gamtą  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 1917  N-14.
00:15 Kartą Venecijoje  
N-14 (kart.).
02:00 Drugelis  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 Gimę būti stipriais .  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
00.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
01.00 Teisingumo agentai  
N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Automobilis už 0 
eurų.
11:55 Kenoloto.
12:00 Krepšinis į trasą.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Krepšinio zona.
14:00 Orijaus kelionės. 
14:30 Orijaus kelionės. 
15:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
17:00 Skaičiai istorijoje.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
19:55 Eurojackpot. 
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Programa.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Programa.
23:15 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
02:40 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.

Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.
Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos…

Bronislavą ŽIoGELIEnę 
gražaus 70- ojo jubiliejaus proga 

sveikina krikšto dukra 
Edita su šeima.
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įvairūs

Atšaukiamas traktorių, savaeigių mašinų, žemės ūkio mašinų 
ir jų priekabų valstybinės techninės apžiūros grafikas Anykščių rajone
Informuojame, kad 2022 m. birželį skelbtas traktorių, savaeigių mašinų, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės apžiūros grafikas 

Anykščių rajone atšaukiamas. Naujas apžiūrų grafikas bus skelbiamas šių metų spalio mėnesį. 

Gyventojus, kuriems reikalingi neatidėliotini sprendimai dėl žemės ūkio technikos, kviečiame kreiptis į artimiausių savivaldybių Žemės ūkio 
skyriaus specialistus.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. Nr. 736

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 66350
ToMAS

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

Atlieka statybos darbus, den-
gia stogus, skardinimo darbai, 
montuoja lietaus sistemą, kala 
dailylentes, stato įvairius pas-
tatus. 

Tel. (8-627) 12299.

Dažo namus bei  įvairius sto-
gus,  skardina vėjalentes, krai-
gus, kaminus. 

Tel. (8-695) 11366.

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

Tel. (8-617) 00616.

Dažymas, glaistymas, vidaus 
ir lauko dailylenčių montavi-
mas, gipso sukimas, plytelių kli-
javimas ir kiti statybos darbai.

Tel. (8-638) 29636.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Neužmiršti ir šviesaus atmi-
nimo Viešintų klojimo teatro 
vadovai Vytautas ir Galina Ger-
manavičiai. Kraštotyrininkas 
pasakoja, kaip nusipelniusių 
kultūrai žmonių gyvenimo ke-
lias nutrūko, kaip buvo įam-
žintas jų atminimas. Prisimin-
tas ir P. Jurkšto gyvenimas 
bei įvykiai po jo mirties, kaip 
buvo sprendžiamas jo surinktų 
senienų saugojimo klausimas  
bei muziejaus kūrimas. Kny-
gos skaitytojai susipažins su 
Viešintų seniūnijos gyventojų 
sudėtimi.  Autorius tikisi, kad 

besidomintiems Viešintų krašto 
žmonėmis bus įdomu perskai-
tyti interviu su Viešintų krašto 
ūkininku Arvydu Pasmokiu, 
auginančiu veislinius arklius. 
Gal kam bus smalsu sužinoti, 
kokiomis nuotaikomis gyvena 
Viešintų senjorai dabar ir kodėl 
nuliūdo jauni tėvai dėl artėjan-
čio mokyklos uždarymo.  

   Knygos sudarytojas pasida-
lijo mintimis, ko reikia žmogui, 
kad jį laimė lydėtų, o kad būtų 
smagiau skaityti, į  savo  naują-
ją knygą net įdėjo sovietmečio 
ir dabarties meto šmaikščių fel-
jetonų bei anekdotų.

Knygos autorius pats fotogra-
fuoja. Knygoje rasite gražių  fo-
topeizažų ir ne tik... Skaitytojai 
ras , kur ir kaip įsikūrė Viešintų 
seniūnijos naujakuriai. Knygo-
je pasakojama, ką, kur ir kaip 
gamina UAB ,,Granulita“. Jau-
najai kartai gal bus įdomu su-
žinoti, kokie atlyginimai ir pre-
kių kainos buvo sovietmečiu. 
Eilių mėgėjai perskaitys keletą 
jautrių Panevėžio viešintiškės 
Eugenijos Žalytės-Apanavičie-
nės sukurtų eilėraščių. Knygos 
skaitytojai sužinos ir apie tai, 
kad prie Viešintų Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčios sienos 2017 

m. pritvirtintos trys meniškos 
atminimo lentos iš akmens, ku-
riose įamžintos Viešintų krašto 
knygnešių, Vyčio kryžiaus ka-
valierių ir savanorių pavardės.

Priminsime, kad pirmąją 
knygos dalį, 2010 m. išleistą 
prisiminimų rinkinį „Iš širdies 
– viešintiškiai“, knygos sudary-
tojas skyrė Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 20-mečiui 
ir Žalgirio mūšio 600-osioms 
metinėms. Minėtoje knygoje  
spausdinami Viešintų mieste-
lio, Laičių, Maldeikių, Žliobiš-
kių, Laitelių ir Pūsčių kaimų 
žmonių pasakojimai apie pra-

Mažais žingsneliais - po viešintiškių gyvenimus eitį, papročius, šventes, amatus, 
senojo kolūkinio ir dabarties 
kaimo buitį. 

Viešintų metraštininkas, at-
sidavęs kraštotyrininkas, kny-
gų leidybai apie gimtąjį kraštą 
paaukojęs už paveldėtą žemę 
gautas pajamas, paklaustas, kas 
skatina jį tai daryti, sako: „Mes, 
praėjusio šimtmečio vaikai, 
gimtajam kraštui turime atiduo-
ti dvasinę skolą. Trokštame, 
kad nors maža Viešintų krašto 
kaimų bei atskirų šeimų istorijų 
dalis taptų gimtinės atminimo 
ženklu ateities kartoms.“ 

Danguolė MATUliENė
VB Krašto dokumentų ir kraš-

totyros skyriaus 
bibliotekininkė
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perka

Jeigu asmeniname skelbime tik vienas žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 7 eurai, 

šeštadienio – 8 eurai.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-381) 59458.

parduoda

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

Perka sklypą vaizdingoje vietoje 
(gali būti ir su namu) 

Anykščių mieste ar rajone.
Pageidautina su pakrante, mainais 

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

el. p.: zmkorporacija@gmail.com

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIoGIAI PERKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

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.

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.

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.

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą Anykščių rajone, gali 
būti vienkiemis. 

Tel. (8-607) 49133.      

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 21 d. (sekmadienį) pre-

kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno vakci-
nuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibo-
mis, juodomis, baltomis dėsliosiomis viš-
taitėmis bei kiaušinius pradėjusiomis 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.

nekilnojamasis turtas

3-jų kambarių butą miesto 
centre.

Tel. (8-699) 65526.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-611) 01110. 

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

Tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Medžio pjuvenų granules 6 
mm, medžio pjuvenų briketus, 
po 1t.  Atveža. 

Tel. (8-656) 30184.

Kita

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

Tel. (8-698) 06480.

Kita

130 vnt. skardinių tvorlen-
čių (1,20 m x 0,15 m, tamsiai 
ruda). Kaina 1,90 Eur/vnt.

Tel. (8-604) 19351.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
rugpjūčio 20 - 22 d.d. - delčia.

Linda, Pijus, Gaudvydas, 
Joana, Kazimiera, Medeinė.

Bernardas, Tolvinas, Neringa, 
Nemunas.

šiandien

rugpjūčio 21 d.

vardadieniai

oras

+16

+26

rugpjūčio 22 d.
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas.

Piešė Kęstutis PABijUTAS, 
rašė Antonas FEljETONAS 

kas skanaus? 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

Vaikinas klube kalba su 
mergina. Mergina jam sako:

- Jeigu numestum keletą ki-
logramų, nusiskustum barzdą 
ir pasidarytum šukuoseną, at-
rodytum visai gerai.

Vaikinas:
- Jeigu aš taip padaryčiau, 

šnekėčiau ne su tavimi, o su 
tavo draugėm.

***
Atbėga Petriukas į degalinę 

ir prašo pardavėjos:
– Man benzino, tik greitai.
– Ko taip skubi, kas dega?
– Mokykla dega, bet baigia 

užgesti.

***
Pirmokėlį tempia į moky-

klą. Tas vis spyriojasi ir šau-
kia:

- Dvylikai metų! Už ką?!

***
Ateina ūkininkas pas kitą 

ūkininką:
- Klausyk, kaip sugebi iš-

melžti tiek daug pieno?
- Įtikinėjimu. Ateinu ryte į 

tvartą ir švelniai klausiu: 
- Na, kas šiandien pietums - 

pienas ar jautiena?

***
Mano žmona vakar iš bru-

netės pavirto į blondinę ir iš 
karto iškėlė skandalą, nes ant 
pagalvės rado juodų plaukų.

***
Petriukas sako mamai:
- Nori, kad pasakyčiau nau-

jieną?
- Gal 10 gavai?
- Sakiau - naujieną, o ne 

stebuklą!

Amiliutė, vadovaudamasi ,,Perlas energija“ pavyzdžiu, 
ruošiasi tapti nepriklausoma elektros energijos tiekėja

Be idėjų globalių
išgyventi negaliu. 
Tačiau impulsų kai reikia,
Vyriausybė mums suteikia.

Šitaip mąsto Amiliutė
Atsivertusi knygutę.
Kainas ji kai apskaičiuoja,
Tuoj kryželį pabučiuoja. 

Nesisuksi - negyvensi.
Tik it kurmis tamsoj sensi.
Bus elektros ji tiekėja -
Kompensacijų gavėja.

,,Amiliutės elektra“
Bus kaip ,,Perlo“ perkama. 
ji namelį užstatys -
Įmonę atidarys. 

informuos ir Šimonytę
Apie pramonę mažytę:
Taip! Sėdės ji po laidais,
Apsikrovus sąrašais.

Registruokitės visi -
ir ratuoti, ir basi!
Bus šviesu kaip ant kapų
Nuo visų tų pažadų.

Vasaros stalo karalienė – cukinija Sigita PiVORiENė
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių rajono Neįgaliųjų draugijos vadovė Aldona Šerėnienė – natūralaus maisto ger-
bėja. Moteris stengiasi maitintis sveikai, valgyti savo pačios užaugintas daržoves, o labiau-
siai mėgsta patiekalus iš cukinijos, tad su „Anykštos“ skaitytojais pasidalijo net keliais savo 
mėgstamiausiais receptais, pagal kuriuos gamina patiekalus iš šių daržovių. 

„Man labai patinka cukinijos, 
ypatingai skanios yra keptos. 
Cukiniją supjaustau riekelėmis, 
pabarstau prieskoniais, dedu 
česnako, pavilgau kiaušinių pla-
kiniu, pavolioju džiūvėsėliuose 
ir kepu. Šiuo metu toks patie-
kalas - populiariausias mano 
valgis. Cukinijos tinka ir pusry-
čiams – jos griežinėlius, įmai-
šiusi varškės ir obuolių, kepu 
orkaitėje.

Cukinijų visuomet turiu ir jo-
mis dar pasidaliju. Bent iki Nau-
jųjų metų jų mano namuose vi-
sada yra. Labai mėgstu cukinijas 
su raudonosiomis ar geltonosio-

mis mažomis slyvutėmis – toks 
asorti man labai patinka. Gami-
nu ir su želatina arba marinatu 
– tuomet cukinijos, supjaustytos 
kubeliais, nuo slyvučių įgauna 
primenantį ananasus skonį.

Mėgstu valgyti natūralų mais-
tą – dabar daug daržovių. Man 
svarbu ir sezoniškumas, ir svei-
kata, ir sveikas, natūralus mais-
tas. Jei turi nors kokią eželę, 
gali viską užsiauginti pats. Toks 
maistas tinka viskam ir visais 
metų laikais – ir vasarą, ir žie-
mą. 

Virtuvėje eksperimentuoti 
nemėgstu, man patinka natūra-

lūs produktai, tokie patiekalai, 
kuriuos gamindavo tėvukai, ku-
riuos pats pasigamini, apsieida-
mas be įvairiausių užsienietiškų 
prieskonių. Man labiausiai pa-
tinka savi - česnakai, pipirmėtės 
ir kiti darže augantys priesko-
niai. Net ir picą kepdama viską 
darau pati ir gaminu ją natūralią. 
Daugiau, manau, jaunimas eks-
perimentuoja, o aš ir sausainu-
kus kepu pagal senovinį recep-
tą – į miltus įmaišau majonezo, 
dedu kiaušinį, grietinės, ir išeina 
trapūs sausainukai. 

Man svarbu sveika mityba, 
nes kai žmogus turi tam tikrų 

ligų, sveikas maistas tikrai yra 
būtinas. Reikia save juo lepinti, 
jei tik įmanoma, viską savo už-
siauginti“, – sakė A. Šerėnienė.

Anykščių rajono Neįgaliųjų 
draugijos vadovei Aldonai 
Šerėnienei svarbu maisto 
produktų sezoniškumas, jų 
poveikis sveikatai, sveiki, na-
tūralios sudėties patiekalai.


