
4 psl.

5 psl.

74-ieji leidimo metai 2022 m. rugpjūčio 27 d., šeštadienis

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 66/9656

   

http://www.anyksta.lt

2 psl. 2 psl.

3 psl.

DIRBSIME nuo 
rugpjūčio 28 dienos

Adresas: Ažuožerių km. po kaire puse, sename vaismedžių sandėlyje 

Viešoji įstaiga „sveikatos oazė“ 
atsidūrė ties finansine bedugne Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savival-
dybė liepą ir rugpjūtį gavo 
du viešosios įstaigos „svei-
katos oazė“ direktorės sona-
tos Veršelienės pasirašytus 
raštus, kuriais savivaldybė 
informuota apie sudėtingą 
baseiną „Bangenis“ valdan-
čios įstaigos finansinę situa-
ciją. 

savivaldybė perspėta, kad 
jai pavaldi viešoji įstaiga 
artimiausiu metu gali tapti 
nemoki.

Dėl COVID-19 pandemijos baseinas „Bangenis“ neteko apie 300 tūkst. eurų pajamų.

Ministrė Anykščiuose pažymėjo priedangą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Ketvirtadienį, rugpjūčio 

25-ąją, Anykščiuose viešė-
jo Vidaus reikalų ministrė 
Agnė Bilotaitė. 

Ministrė atidarė pirmąją 
priedangą, susitiko su  po-
licijos pareigūnais ir ugnia-
gesiais gelbėtojais, dalyvavo 
regioninės politikos forume.  

A. Baranausko mokyklos rūsys tapo pirmąja oficialia laikinąja slėptuve karo atveju. 

Ministrė  ir Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė ant 
įėjimo į A.Baranausko pagrin-
dinės mokyklos rūsį užklijavo 
lipduką „Priedanga“. 

KonCerTAs. Šiandien, 
šeštadienį, 18.00 val. Ange-
lų muziejuje-Sakralinio meno 
centre (Vilniaus g. 11) vyks 
festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ koncertas. Bro-
lio ir sesers duetas  „TWENTY 
FINGERS DUO“ kviečia į elek-
troakustinės muzikos koncertą 
„DUALITAS+“. Koncertinėje 
programoje skambės ir anykš-
tėno kompozitoriaus Juliaus 
Aglinsko kūrinys „Tarp tylos“. 
Bilieto kaina 4 Eur.

etatai. Anykščių menų cen-
tras prašo didinti etatų skaičių.
„Pagal valomų patalpų plotą 
bei atliekamą darbą reikia 1,25 
darbininko etato (yra 0,75). Taip 
pat labai trūksta ūkvedžio, kuris 
prižiūrėtų inventorių, transportą, 
šilumos, elektros ir vandens ūkį 
(0,5 etato)“, – rašoma Anykščių 
rajono tarybai pateiktame spren-
dimo projekte. 

nuoma. Baigiantis Kavarske 
esančių patalpų nuomos termi-
nui, Lietuvos paštas kreipėsi į 
Anykščių rajono savivaldybę 
nuomą pratęsti dar aštuoniems 
mėnesiams. Šiuo metu Lietu-
vos paštas už patalpų nuomą per 
mėnesį savivaldybei moka be-
veik 26 Eur už visą nuomojamą 
plotą, tačiau Anykščių rajono ta-
rybai pasiūlyta nuomos mokestį 
didinti iki 61 Eur ir 58 ct.

Įranga. Anykščių rajono sa-
vivaldybė kiek daugiau nei už 
25 tūkst.700 Eur įsigijo nešio-
jamųjų kompiuterių. Skelbiama, 
kad tai yra didesnio našumo 
kompiuteriai. 30 nešiojamųjų 
kompiuterių savivaldybė pirko 
iš UAB „Inida“.

uniformos. Artėjant nau-
jiems mokslo metams, prasidėjo 
mokyklinių uniformų paieškos. 
Antano Vienuolio progimna-
zijos tinklapyje pasirodė skel-
bimų, kuriuose skelbiama apie 
parduodamas ar dovanojamas 
dėvėtas uniformas.

gyventojams 
apkarto 
sukarintos vaikų 
stovyklos 
kaimynystė

ukrainiečiams 
reikia daržovių

Asbesto turinčių 
atliekų bus 
galima 
atsikratyti 
nemokamai
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spektras

temidės svarstyklės
Mirtis. Rugpjūčio 25 die-

ną  apie 14.00 val.Kurklių se-
niūnijoje  rastas mirusio vyro 
(g. 1974 m.) kūnas be išorinių 
smurto žymių. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

netektis. Rugpjūčio 26 dieną  
apie 4.30 val. Anykščiuose, Sta-

tybininkų g., rastas vyro (g. 1955 
m.) kūnas be išorinių smurto žy-
mių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Chuliganai. Rugpjūčio 25 die-
ną apie 20.45 val. Anykščiuose, 
Vilniaus g., viešoje vietoje, iš 
chuliganiškų paskatų du vyrai su-
mušė vyriškį (g. 2003 m.). Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Vienas iš 
chuliganų sulaikytas ir uždarytas 

į Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato areštinę.

gaisras. Rugpjūčio 25 die-
ną, ketvirtadienį, Anykščiuose, 
K.Sirvydo gatvėje, degė medis. 
Pranešimą apie degantį medį 
ugniagesiai gavo apie 19.30 val. 
ir medį užgesino.

grasinimas. Rugpjūčio 22 
dieną  gautas vyro (g. 1947 m.) 
pareiškimas, kad Anykščiuose 

vienas vyras grasina jam ir jo 
šeimai. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Kliūtis. Rugpjūčio 22 dieną, 
pirmadienį, ugniagesiai buvo 
iškviesti į Anykščių seniūnijos 
Inkūnų kaimą. Pranešama, kad 
ant kelio buvo nuvirtęs medis. 
Grandininiu pjūklu ugniagesiai 
medį  supjaustė ir pašalino nuo 
kelio.

smurtas. Smurto prieš vaikus 
atvejų lyginant šių ir praėjusių 
metų pirmuosius pusmečius iš-
augo 14 proc. arba beveik 200 
atvejų visoje Lietuvoje, dažniau 
mušami berniukai, ketvirtadienį 
pranešė Valstybinė vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. 
Pasak tarnybos direktorės Il-
mos Skuodienės, smurto prieš 
vaikus atvejų daugėjimui įtakos 
turėjo pastarųjų keleto metų 
globalūs įvykiai pasaulyje, vi-
suomenėje kėlę nerimą, nepasi-
tenkinimą, neapibrėžtumą.

prašymas. Generalinė pro-
kuratūra penktadienį pranešė, 
kad kreipėsi į teismą su pra-
šymu likviduoti už šnipinėji-
mą nuteisto Algirdo Paleckio 
asociaciją „Tarptautinis geros 
kaimynystės forumas“ kaip 
neteisėtai įsteigtą. Anot proku-
ratūros, asociacijos veikla yra 
priešinga Konstitucijai, kenkia 
valstybei. Už viešojo intereso 
gynimą atsakingi prokurorai 
tyrimą dėl asociacijos steigimo 
aplinkybių ir veiklos pradė-
jo liepos viduryje. Prokurorai 
konstatavo, kad „Tarptautinio 
geros kaimynystės forumo“ 
tikslai įstatuose nurodyti for-
maliai, nesiekiant ginti jos na-
rių interesų tam tikroje srityje.

Kaliniai. Nuteistų ir suimtų 
asmenų skaičius šalies įkalini-
mo įstaigose šiuo metu mažiau-
sias per visą nepriklausomybės 
laikotarpį, pranešė Kalėjimų 
departamentas. Jo duomenimis, 
dabar laisvės atėmimo vietose 
yra 4999 įkalintieji. Kalėjimų 
departamento duomenimis, 
2015 metų pabaigoje Lietuvos 
kalėjimuose buvo 7355 nuteis-
tieji ir suimtieji, 2018 metų 
pabaigoje – 6485, 2020-aisiais 
jų skaičius sumažėjo iki 5320. 
Praėjusių metų pabaigoje įka-
linimo įstaigose buvo 5086 
nuteisti ir suimti asmenys, o 
šių metų rugpjūčio 25 dieną ka-
linamųjų skaičius nebesiekė 5 
tūkstančių.

Įtaka. Lietuvos ekspertai 
įtakingiausiais popkultūros 
žmonėmis Lietuvoje laiko dai-
nininkus Andrių Mamontovą, 
Marijoną Mikutavičių ir pro-
diuserį, laidų vedėją Arūną Va-
linską, rodo naujienų portalo 
„Delfi“ skelbiami apklausos 
rezultatai. Kasmet sudaroma-
me reitinge toliau rikiuojasi 
televizijos laidų kūrėjas Harol-
das Mackevičius, reperis Ga-
brielius Liaudanskas-Svaras. 
Į įtakingiausiųjų dešimtuką, 
anot ekspertų, taip pat paten-
ka publicistas Andrius Užkal-
nis, atlikėjas Vidas Bareikis, 
dainininkės Monika Liu, Justė 
Arlauskaitė-Jazzu, žurnalistas 
Ramūnas Zilnys. 

-Bns

ukrainiečiams reikia daržovių
Anykščių krašto garbės ambasadorius ukrainoje Virgi-

nijus strolia demonstruoja, kad šis titulas nėra tik tušti žo-
džiai. dėl karo ukrainoje į gimtąjį Anykščių kraštą grįžęs 
V.strolia kaip įmanydamas stengiasi padėti pabėgėliams iš 
šios šalies. Kijeve V.strolia turi knygų leidybos verslą, ta-
čiau, kaip pats sako, per karą knyga nėra pati būtiniausia 
prekė.

Anykščiuose šiuo metu gyve-
na apie 300 ukrainiečių. Dau-
giausiai pabėgėlių, per 80, yra 
įsikūrę buvusiame proftechni-
nės mokyklos bendrabutyje. 
Praktiškai visi bendrabučio gy-
ventojai -  moterys su vaikais. 
Daugumos jų vyrai kariauja.

Daugelis moterų susirado 
darbus, tačiau nė viena iš jų ne-
turi didelių pajamų. O išlaidos, 
ypač prieš Rugsėjo 1-ąją, kai 
reikia vaikus suruošti į  moky-
klą, yra didelės. V.Strolia prašo 
anykštėnų, kad pabėgėlius iš 
Ukrainos paremtų daržovėmis, 

-  juk ruduo, gal kai kas sulaukė 
didesnio derliaus nei patys gali 
suvalgyti.

Ukrainiečiams reikėtų bul-
vių, morkų, svogūnų, kopūstų, 
cukinijų, agurkų, pomidorų ir 
miltų. Bendrabutyje gyvenan-
tiems trūksta ir paprasčiausių 
įrankių (plaktuko, pjūklelio, vi-
nių), pirmosios pagalbos vaisti-
nėlės, taip pat reikia ir šiek tiek 
virtuvės rakandų: puodų, kep-
tuvių, kiaurasamčių, dubenėlių, 
šaukštų, šakučių.   

V.Strolia „Anykštai“ sakė, 
kad pageidautina, jog parama 
bulvėmis ir miltais būtų dides-

nė, - juk 80 žmonių ir kelis mai-
šus bulvių greitai suvalgys. 

Buvusio Anykščių profesinės 
mokyklos bendrabučio adresas 
-  Ažupiečių g. 2b. Nuo 8 iki 16 
val. dirba budėtoja Nijolė ( tel. 
8 673 82282), nuo 16 iki 23 val. 
- Katerina (tel.8 673 70372).    

V.Strolia sako, kad jeigu si-
tuacija nesikeis bei ukrainietės 
ir kitais metais gyvens Anykš-
čiuose, jis bandys su rajono va-
dovais ar ūkininkais tartis, kad 
pabėgėliams būtų skirtas žemės 
sklypas ir kitam sezonui jie pa-
tys daržovių galėtų užsiauginti. 

-AnYkŠTA

Asbesto turinčių atliekų bus galima 
atsikratyti nemokamai
Anykščių rajono savivaldybė šiemet iš gyventojų planuoja  

nemokamai surinkti ir į utenos regiono atliekų sąvartyną 
išvežti maždaug 30 tonų asbesto turinčių gaminių atliekų.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Simas Aš-
trauskas „Anykštai“ sakė, kad 
savivaldybė šį pavasarį vykdė 
gyventojams priklausančių as-
besto gaminių atliekų surinki-
mo ir sutvarkymo paslaugos 
viešąjį pirkimą. 

Su šio viešojo pirkimo lai-
mėtoju savivaldybė pasirašys 5 
tūkst. Eur vertės sutartį, kurioje 
numatyta, kad  asbesto turinčių 
gaminių atliekos iš gyventojų 
bus išvežamos pagal nustatytą 
poreikį.

Bendrojo ir ūkio skyriaus ve-
dėjo pavaduotojas S.Aštrauskas 
sakė, kad iš gyventojo nemo-
kamai paimamų ir į sąvartyną 
išvežamų asbesto turinčių ga-
minių atliekų kiekis nebus ribo-
jamas – jis galės siekti ir kelis 
kilogramus, ir kelias tonas.

Pasidomėjus, kaip bus pasi-
renkama, iš kurio gyventojo as-
besto turinčių gaminių atliekos 
bus išvežamos, o kuriam tokią 
paslaugą suteikti jau gali nebe-
užtekti lėšų, S.Aštrauskas sakė: 
„Gyventojai savivaldybei teiks 
prašymus ir pagal pirmumo eilę 

mes juos peržiūrėsime.“
Kiek gyventojų nemokamai 

galės gauti  tokią paslaugą, 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedė-
jo pavaduotojas S.Aštrauskas 
atsakyti negalėjo.

Asbesto turinčių gaminių 
atliekas į Utenos regiono atlie-
kų sąvartyną gyventojai gali 
pristatyti ir patys, tačiau nemo-
kamai per metus tokių atliekų 
priimama tik 200 kilogramų. 
Už didesnį tokių atliekų kiekį 
prašoma susimokėti iki kelių 
šimtų eurų.

Lietuvoje naudoti asbestą ar 
jo turinčius gaminius yra už-
drausta nuo 2005 metų, tačiau 
jo vis dar galima rasti senesnės 
statybos namų stogų dangose.

Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras skelbia, kad, 
kol asbesto turintys statiniai, 
konstrukcijos ar gaminiai ne-
liečiami, ši medžiaga didesnio 
pavojaus nekelia. Pavojus svei-
katai atsiranda asbesto turinčius 
statinius, konstrukcijas ir gami-
nius laužant, ardant ar apdoro-
jant, nes aplinkoje pasklinda 
labai smulkios, akimi nemato-
mos asbesto skaidulos. Žmogui 
įkvėpus asbesto skaidulų, jos 
lyg adatėlės susminga į kvė-
pavimo takų audinį ir tampa 
įvairių nepagydomų vėžinių su-
sirgimų bei asbestozės (plaučių 
audinio randėjimo) priežastimi. 
Asbestas riziką susirgti plaučių 
vėžiu padidina apie 5 kartus.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.ltMiesto parko tvenkinius tvarkys žiemą

Anykščių rajono savivaldybė šiemet planuoja sutvarkyti 
Anykščių miesto parko tvenkinius. darbus numatoma at-
likti žiemą.

Anykščių miesto parko tvenki-
niams sutvarkyti lėšos Anykščių 
rajono savivaldybės aplinkos ap-
saugos rėmimo specialiojoje pro-
gramoje Anykščių rajono tarybos 
sprendimu buvo paskirtos dar šių 
metų pradžioje. Tuomet Anykš-
čių miesto ir Viešintų miestelio 
tvenkiniams tvarkyti buvo nu-
matyta 20 tūkst. Eur. Tiesa, liepą 
posėdžiavusi Anykščių rajono ta-
ryba tvenkiniams tvarkyti numa-
tytas lėšas sumažino iki 5 tūkst. 
Eur.

Anykščių rajono savivaldybės 

Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Simas Aštrauskas 
„Anykštai“ sakė, kad Anykščių 
miesto parko tvenkinius  buvo 
planuojama sutvarkyti šiltuoju 
metų laiku, tačiau tokio sumany-
mo atsisakyta.

„Pasikonsultavome su tais, ku-
rie atlieka tvenkinių tvarkymo 
darbus, tai jie, kadangi miesto 
parkas yra durpingoje vietoje,  ir 
dėl to, kad nesklistų nemalonūs 
kvapai, rekomendavo tvenkinius 
tvarkyti žiemos metu“, - sakė 
S.Aštrauskas.

Pasak S.Aštrausko, iš miesto 
parko tvenkinių numatyta paša-
linti dalį nendrių.

„Aišku, nendrių paliksime an-
tytėms, kad turėtų perėjimo vie-
tų“, - sakė jis.

Taip pat iš tvenkinių dugno nu-
matyta pašalinti dumblą.

„Tai elinis tvenkinių tvarky-
mas. Nei jų plečiame, nei gilina-
me,  tiesiog juos išvalome. Ma-
tėte, kad jie gana baisiai atrodo“, 
- komentavo S.Aštrauskas.

Pasidomėjus, ar tvenkiniams  
tvarkyti bus naudojama amfibi-
ja, kurią už 75 tūkst. Eur nupir-
ko nušalintojo Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio komanda, 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo 

pavaduotojas S.Aštrauskas sakė: 
„Ne, ne, ne. Su kaušais turėtų 
būti dirbama.“

Bendrojo ir ūkio skyriaus ve-
dėjo pavaduotojas  S.Aštrauskas 
patikino, kad lėšų tiek Anykščių 
miesto parko, tiek ir Viešintų 
miestelio tvenkiniams sutvarkyti 
užteks.

„Pasilikome 5 tūkstančius, kad 
galėtume rangovams kažkiek su-
mokėti, o likusią sumą sumokė-
sime kitais metais“, - sakė jis.

Pagrindiniai Anykščių miesto 
šventės renginiai šią vasarą vyko 
miesto parke ir žmonės buvo ne-
maloniai nustebinti, kaip atrodo 
jame telkšantys tvenkiniai. Žmo-
nės juos vadino tiesiog pelke.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Kokios mintys 
jums kyla 
pirmiausia, kai 
Anykščiuose 
pamatote siaurojo 
geležinekelio 
tiltą per 
Šventosios upę?

indrė TunKeVičienĖ:
Tiltas tragiškos būklės. Pe-

rėjus į kitą upės pusę per tiltą, 
susiduri su dar vienu iššūkiu - 
laiptais, kurie yra siaubingai sta-
tūs, nutrupėję, be turėklų. Tilto 
tarpai tarp „turėklų“ dideli, ten 
vaikšto suaugę su mažais vai-
kais, nes šioje Anykščių miesto 
pusėje nėra pėsčiųjų tilto. Ar rei-
kia laukti nelaimės, kol pradės 
kažkas kažką daryti?

Asta griMŽienĖ:
Niekuo nepasikeitęs per 50 

metų. Kiek atsimenu, vis vieno-
dai baisus, aptrupėjęs, o laipteliai 
tai ... niekam išviso neįdomūs... 
Nei sovietai tvarkė, nei laisva 
Lietuva. Kiek valdžių pasikeitė, 
o jis stovi vienodas.

jūratė KYMAnTAiTĖ-
TALeiŠienĖ:
Nuo geležinkelio stoties pusės 

patekti į maudyklą kitame kran-
te sudėtinga.

daiva:
Kai atsitiks kokia nelaimė, 

neduok Dieve, tada gal, kam 
reikia, sulėks stebėtis, matuoti, 
taisyti ir reorganizuoti... .Matyt, 
žurnalistas nori užbėgti bet ko-
kiems įvykiams į priekį ...

Ministrė Anykščiuose 
pažymėjo priedangą 

(Atkelta iš 1 psl.)

Mokyklos rūsys tapo pirmąja 
oficialia anykštėnų slėptuve karo 
atveju. Anykščiuose  iš viso bus 
8 priedangos, jose vienu metu 
galės slėptis per 30 proc. anykš-
tėnų. Ministrė sakė, kad pagal šį 
procentą Anykščiai yra vienas iš 
Lietuvos lyderių.

Priedangos  skirtos tam, kad 
žmonės galėtų jose praleisti ke-
lias kritines valandas, sąlygos il-
giau apsistoti ir gyventi jose ne-
sudarytos. Tiesa, A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos adminis-
tracija pasirūpino, kad iki rūsio, 
kuriame galės slėptis anykštė-
nai, būtų nutiestas vandentiekio 
vamzdis.  

Anykščių menų inkubatoriu-
je ketvirtadienį vyko regioninės 
politikos forumas, kuriame da-
lyvavo vidaus reikalų ministrė 
A.Bilotaitė, viceministras Arnol-
das Abramavičius bei daugelio 
šalies savivaldybių vadovai. 

Šalies Vyriausybės vadovė In-
grida Šimonytė forumo dalyvius 
sveikino nuotoliniu būdu, o mi-
nistrė A.Bilotaitė kreipėsi gyvai. 

„Krizės parodė, koks svarbus 
savivaldybių ir vietos bendruo-
menių vaidmuo. Jos atėjo į pa-
galbą, kai ieškojome, kur apgy-
vendinti neteisėtus migrantus, 
kaip suvaldyti pandemijos au-
drą, galiausiai – kaip pasirūpinti 
šešiasdešimt dviem tūkstančiais 
nuo karo bėgančių ukrainiečių. 

Nors buvo sunku, išmokome 
dirbti išvien, bendradarbiauti, 
susitarti. Beveik trys dešimtme-
čiai ramaus gyvenimo neišmokė 
tiek, kiek pastarieji dveji metai“, 
- Anykščiuose kalbėjo vidaus 
reikalų ministrė A.Bilotaitė.

Ministrė Anykščiuose sakė, 

Į Anykščių menų inkubatorių atvykstančius svečius pasitiko istorinių šokių studijos „Baltoji Pava-
na“ šokėjai. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
pozavo su šokėjais.   

jog birželį Vyriausybė patvirtino 
2022–2030 m. Regionų plėtros 
programą, kurioje nustatytos 
pagrindinės regioninės politikos 
gairės ir finansai – daugiau kaip 
1,6 mlrd. eurų Europos Sąjungos 
lėšų. 

Forume diskutuota trimis 
kryptimis: 1. Į ką investuosime 
artimiausią dešimtmetį; 2.  Stra-
tegija Lietuva - 2050:regionų 
vieta ir vaidmuo; 3. Sidabrinė 
ekonomika: Kaip problemas pa-
versti galimybėmis.

Regionų plėtros programų 
priemones pristatęs Vidaus rei-
kalų viceministras, buvęs Zarasų 
rajono meras Arnoldas Abrama-
vičius kalbėjo, kad „reikalingi 
nauji įgalinimai spręsti iš apa-
čios ir per 15 metų žingsnis po 
žingsnio prie to priėjome.“  Jis 
apžvelgė regionų plėtros progra-
mos lėšas pagal regionus ir pagal 
ministerijas. Didžiausias lėšas 
valdys keturios ministerijos - 
Ekonomikos ir inovacijų, Aplin-
kos, Sveikatos bei Socialinės 
apsaugos ir darbo. Šios ministe-
rijos disponuos didesnėmis nei 
800 mln. eurų sumomis. Vienam 
Tauragės apskrities gyventojui 

teks  1178 eurai Regionų plėtros 
programos lėšų. Utenos apskri-
ties vienam gyventojui - 1087 
eurai, Telšių apskrities - 997 eu-
rai. Mažiausiai minimos progra-
mos lėšų teks vienam Vilniaus 
regiono gyventojui (259 eurai).

Šiaulių miesto savivaldybės 
meras Artūras Visockas sakė: 
„Aišku, kad procesus tvarko 
arba jiems trukdo žmonės. Ir tai 
yra demokratija. Demokratija 
leidžia patiems save sunaikinti.“

„Seimas priėmė regioninės 
plėtros įstatymą, ten yra parašy-
ta - ne mažiau kaip 30 proc.lėšų 
turi keliauti  į regionus. Ir sveiki 
atvykę, Vyriausybė, kurioje yra 
ir Seimo narių, priima plėtros 
planą, iš kurio dingsta 200 mili-
jonų. Nesilaikoma įstatymo. Kas 
vyksta? Pradėkime nuo pradžių. 
Ką darytų žydai? Žydai grįžtų į 
pradžią. Radę klaidą, sutvarkytų 
ir tik tada eitų toliau. Ką darome 
mes?“ - apie tai, kad teorija ski-
riasi nuo praktikos, aiškino Šiau-
lių miesto meras.

Anykščių rajono savivaldybė 
apie Vidaus reikalų ministrės 
vizitą žiniasklaidai jokių prane-
šimų nepateikė.

Konferencijoje dalyvavo daugelio šalies savivaldybių vadovai.

Tikrai ne šventieji!

Audrius VAsiLčiKAs, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos statybos 
skyriaus vedėjas, apie savo 
darbo pareigas:

 „Reikės ir čia po truputį įsi-
važiuoti. Juk ne šventieji puo-
dus lipdo.“

ir artimųjų kapus ne 
kasdien lankome...

juozas rATAuTAs, anykš-
tėnas, apie anykštėnų dėmesį 
„Laimės žiburiui“:

 „Deja, kartais atrodo, jog 
Jonas Biliūnas brangesnis turis-
tams, o ne mums.“ 

Žiemą ne tik kvapai, bet 
ir žmonės mažiau sklaidosi!

simas AŠTrAusKAs, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vedėjo pa-
vaduotojas, apie tvenkinio, 
esančio miesto parke, tvarky-
mą: 

„Kadangi miesto parkas yra 
durpingoje vietoje, ir dėl to, kad 
nesklistų nemalonūs kvapai, re-
komendavo tvenkinius tvarkyti 
žiemos metu.“

Ar viename iš žodžių 
nepraleista raidė?

simas AŠTrAusKAs, pa-
klaustas, ar ne su amfibija va-
lys tvenkinį: 

„Ne, ne, ne. Su kaušais turėtų  
būti dirbama.“  

Vienas Zingeris visų seimo 
problemų neišspręs...

Artūras VisoCKAs, Šiau-
lių miesto meras, apie šalies 
valdžios daromas klaidas:

 „Nesilaikoma įstatymo. Kas 
vyksta? Pradėkime nuo pra-
džių. Ką darytų žydai? Žydai 
grįžtų į pradžią.“

pavadinime tik geografija 
ir architektūra. Trūko 
gamtos motyvo. 

romaldas giŽinsKAs, 
anykštėnas, apie atmestą idė-
ją:

 „Prieš dešimt metų siūliau 
Anykščių jaunimui kurti roko 
operą „Ant aukšto kalno pa-
sirodė stebuklingas žiburys“. 
Bet mano pasiūlymas nepatiko 
Anykščių rajono merui.“

-AnYkŠTA
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Yra toks rusiškas posakis 
„chot krov s nosu“ („nors ir 
kraujas iš nosies“). Posakis 
apibūdina Ramūną karbaus-
kį. Arba tiesiog Ramūną. 
Arba net Ramą. Šiaip jau, 
net eilinių „valstiečių“ 
R.Karbauskio familiarini-
mas yra švelniai pižoniškas 
ir net juokingas. Jums jis ne 
Ramūnas, o juo labiau - ne 
Ramas. 

Kas geriau  - Ostapas 
Suleimanas Berta Mari-
ja Bender Bėjus ar kysa? 
Kam jums politika, Kysa, 
jeigu neturite fantazijos? 
R.Karbauskis turi ir fan-
tazijos, ir proto, ir dar yra 
velniškai darbštus. Pažiū-
rėkit, kaip jis išsivartė iš  
pirmojo sužlugdyto naisių 
festivalio. surengė antrąjį ir 
neabejotinai išėjo su pliusu, 
vėl sutelkė į save dėmesį, 
įsitvirtino kaip nesisteminis 
visų i.Šimonytės, landsber-
gių, A.Valinsko ir A.Tapino 

skriaudžiamųjų gynėjas.  
svėdasiškių „Facebook“-o 

grupėje prieš kelias dienas 
atsirado buvusio Anykščių 
rajono mero, būsimo „vals-
tiečių“ kandidato į merus 
kęstučio Tubio kvietimas 
autobusu vykti į naisius. 
Per tris dienas atsirado tiek 
norinčių pasivėžinti, jog re-
gistraciją teko nutraukti. Au-
tobusų, žinia, būna įvairaus 
dydžio, bet jeigu iš svėdasų 
į naisius išvyks 60 kelei-
vių vežantis „neoplanas“, 
miestelyje išsilavinusių žmo-
nių pastebimai padaugės. 
Švieskime vaikus, o ypač 
suaugusius! kuo žmogus 
mažiau apsišvietęs, tuo jis 
greičiau nušvinta. kelių 
valandų kelionė iš svėdasų į 
Šiaulių rajone esančius nai-
sius  ir grįžimas atgal turėtų 
būti skirta būtent švietimui. 
Manau, jog po kiekvienos 
akademinės valandos pas-
kaitos dera daryti pertrauką, 
kažką  papjaustyti, arbatos 
papilstyti. Kukliai, tiek, kad 
keliautojai prisimintų ne tik 
Velžio kelią, bet ir pačius 
naisius. 

Autobuse rinkimų įstaty-
mo pažeidimo neužfiksuosi. 
Autobusas kaip ambasada. 
VRk pirmininkė laura 
Matjošaitytė į jį gali patekti, 
tik iš Sauliaus Skvernelio 
nugvelbusi paradinę polici-
jos generolo uniformą. Bet ir 
k.Tubis - beveik generolas, 

pastaraisiais metais ypač 
aktyviai užsiėmęs teisėsau-
gos ir teisės analize. Apsi-
gins.

kelionės į naisius ne 
k.Tubio išmislas. Tuntai 
piligrimų iš visos šalies  
mindys piliakalnį. ne su 
kysa ar su  Ramu reikalą 
turit! O ir k.Tubis -  gal ne 
Ostapas Suleimanas Berta 
Marija Bender Bėjus, bet ir 
ne kęstas. 

ir be iš svėdasų startuo-
jančio naisių festivalio 
after party, k.Tubis kol kas 
yra daugiausia iš būsimųjų 
kandidatų į Anykščių rajono 
merus judantis politikas. Tik 
grybaudamas aš jo nesu-
tinku. ir tai, įtariu, tik kol 
kas. iki tol, kol Šimongirėje 
nepradėjo dygti baravykai ir 
rinkėjai. 

Demokratų partijos „Var-
dan lietuvos“ kandidatė 
sonata Veršelienė taip pat 
dabar daug vaikšto. Esu 
tame amžiaus tarpsnyje, kai 
labai gerai pastebiu jaunes-
nes moteris. Gražių suknelių 
turit, Sonata. Suprantu, 
kad kelionės autobusu 
s.Veršelienė nesuorgani-
zuos, nors, tikėtina, nemažai 
svėdasiškių norėtų savo 
akimis pamatyti S.Skvernelio 
keliuką. Bet... vien gražiomis 
suknelėmis rinkėjų nepaimsi. 
ne visi rinkėjai yra mano 
metų. nori nenori, teks 
kandidatei savo nuomonę ir 

poziciją viešai dėstyti.
Dėl konservatoriaus, mero 

sigučio Obelevičiaus ir 
vicemero, socialdemokrato 
Dainiaus Žiogelio rinkimi-
nių kampanijų lyg ir viskas 
aišku. jie valdžioje. Geri jų 
darbai kalba patys už save. 
na, čia jie taip mano, kad jų 
darbai geri. Ir kad tie dar-
bai kalba. Paprastai būna 
atvirkščiai - nutiesk trijų 
juostų magistralę ir joje pa-
lik vieną duobę. Magistralė 
niekam bus neįdomi, o apie 
duobę nuomonę pareikš ir 
tie, kurie neturi nei vairuo-
tojo pažymėjimo, nei auto-
mobilio. 

Bet s.Obelevičius Anykš-
čių rajono meru buvo 
išrinktas jau tris kartus. 
niekam kitam to padaryti 
Anykščiuose nepavyko. O jo 
rinkiminių kampanijų lyg ir 
nebuvo. Partizaninis politi-
nis marketingas, gebėjimas 
nuslysti, neužaštrinti pro-
blemų... Žodžiu, švogeriu aš 
pasitikiu. 

Vicemerui yra kebliau. 
jam kažkaip reikia pa-
sisavinti autostradą, bet 
atsiriboti nuo duobės. Gali, 
aišku, jis pats tą duobę 
užlyginti, bet tai netinka-
mas sprendimas.  Š... čia 
ne nuopelnas. Pamanykit, 
duobę užlygino. Rinkėjams 
reikia pateikti, kad duobė 
yra s.Obelevičiaus ir, jeigu 
jis liks meru, tai duobės aps-

kritai taps rajono prekiniu 
ženklu. O štai D.Žiogelis 
yra visų duobių siaubas. jį 
pamačiusios, duobės pačios 
užsilygina arba bėga slėptis 
į krūmus. kaip viceme-
rui save pademonstruoti, 
nežinau, ir pats D.Žiogelis, 
tikėtina, to nežino. Pusiau 
meras, pusiau valdžioje, 
pusiau atsakingas, pusiau 
nėščias... 

Liberalai delsia paskelbti, 
jog jų kandidatu į Anykščių 
rajono merus bus Min-
daugas sargūnas.  Matyt, 
siurprizą ruošia. nors gal 
nereikia šaipytis, gal tikrai 
jie kitą kandidatą į merus 
kels. Pvz., Venetą Veršulytę 
ar luką Pakeltį. Tokiu atveju 
žaidimas bus kitoks.

Bet kol kas turiu dvi aiš-
kias pusfinalininkų, kovo-
jančių dėl patekimo į antrąjį 
turą, poras - s.Veršelienė/k.
Tubis bei s.Obelevičius/D.
Žiogelis. Manau, kad mero 
ir vicemero vieninga apa-
tija naudingesnė merui, o  
s.Veršelienės/k.Tubio poroje 
į priekį veržiasi pastarasis. 
naisių ekspresas iš esmės 
yra smulkmena, detalė. 
esminės įtakos rinkimų re-
zultatams vienas autobusas 
nepadarys.  Tačiau ši detalė 
iliustruoja, kad „valstiečiai“ 
varys, jau varo, „chot krov 
s nosu“. Vien suknelėmis jų 
nepaimsi. Ir R.Karbauskis 
jums -  ne Ramas. 

Viešoji įstaiga „sveikatos oazė“ atsidūrė ties 
finansine bedugne

(Atkelta iš 1 psl.)

Šių  metų liepą Anykščių ra-
jono savivaldybė gavo viešo-
sios įstaigos „Sveikatos oazė“ 
direktorės Sonatos Veršelienės 
raštą, kuriuo ji informavo, kad 
dėl cOVID-19 pandemijos per 
pastaruosius dvejus metus įstaiga 
neteko 70 proc.pajamų (apie 300 
tūkst. Eur), todėl neturėjo gali-
mybės sukaupti finansinių resur-
sų šių metų vasaros laikotarpio 
išlaidoms. Įstaigos finansiniams 
rodikliams taip pat įtakos turėjo 
ir ženkliai išaugusios elektros bei 
dujų kainos.

S.Veršelienė taip pat nurodė, 
kad birželio – gruodžio mėnesiais 
prognozuojamos viešosios įstaigos 
„Sveikatos oazė“ pajamos sieks 
218 tūkst.571 Eur, tačiau būtiniau-
sios išlaidos – 340 tūkst. Eur.

„Akivaizdu, kad 2022 
m.birželio – gruodžio mėn. pa-
jamų/išlaidų balansas yra neigia-
mas (- 121,428,6 Eur). Taip pat 
yra akivaizdu, kad jau nuo  2022 
birželio mėnesio įstaigos pajamos 
yra mažesnės už įstaigos išlaidas, 

o tai reiškia, kad įstaiga tinkamai 
ir visa apimtimi nebegali vykdyti 
savo turtinių prievolių ir yra dide-
lė įstaigos nemokumo tikimybė, 
nes yra realiai tikėtina, kad įmo-
nė taps nemoki per artimiausius 
tris mėnesius“, - savivaldybei 
adresuotame rašte rašo viešosios 
įstaigos „Sveikatos oazė“ direk-
torė S.Veršelienė.

Rugpjūtį Anykščių rajono sa-
vivaldybė gavo dar vieną viešo-
sios įstaigos „Sveikatos oazė“ 
direktorės S.Veršelienės raštą, 
kuriuo patikslinta, kad kartu su 
papildomu finansavimu (viešųjų 
darbų programa, NVŠ progra-
ma) įstaigos pajamos birželio 
– gruodžio mėnesiais sieks 230 
tūkst.700 Eur.

„Š.m.liepos 31 dienai įstaigos 
įsiskolinimai ir su darbo santy-
kiais susiję įsipareigojimai siekia 
57 tūkst.315 Eur, rugpjūčio 31 
dieną įsipareigojimai tiekėjams 
sieks 88 tūkst.815 Eur. Atidėti 
mokesčiai (pagal paskolos su-
tartis) liepos 31 dieną siekia 44 
355,26 Eur. Įstaigai užtikrinti 
veiklos tęstinumą, įvykdyti įsi-

pareigojimus su atidėtais mokes-
čiais pagal paskolos sutartį reikia 
133 170,26 Eur“, - savivaldybei 
adresuotame rašte rašo viešosios 
įstaigos „Sveikatos oazė“ direk-
torė S.Veršelienė.

S.Veršelienė taip pat informa-
vo, kad viešoji įstaiga „Sveikatos 
oazė“ yra skolinga Valstybinei 
mokesčių inspekcijai ir „Sodrai“ 
– atitinkamai 10 tūkst.350 Eur ir 
34 tūkst. Eur.

Dėl susidariusios situacijos, kai 
viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“ 
gali tapti nemoki, Anykščių ra-
jono savivaldybės, kuri yra šios 
įstaigos dalininkė, S.Veršelienė 
prašo priimti sprendimą dėl da-
lininko kapitalo didinimo savi-
valdybės papildomais piniginiais 
įnašais, investicijomis, kurios 
siektų 133 tūkst.170 Eur.

Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus potvarkiu Anykš-
čių rajono tarybai bus siūloma 
savivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnybai nurodyti atlikti šių metų 
veiklos plane nenumatytą  viešo-
sios įstaigos „Sveikatos oazė“, 
kuri administruoja baseiną „Ban-

genis“, išorės finansinį auditą už 
2020, 2021 metus  ir pirmąjį šių 
metų pusmetį. Šiuo auditu nori-
ma  išsiaiškinti suprastėjusią fi-
nansinę viešosios įstaigos „Svei-
katos oazė“ situaciją.

Praėjusių metų veiklos ataskai-
toje viešosios įstaigos „Sveikatos 
oazė“ direktorė S.Veršelienė nu-
rodė, kad 2021 metais baseino 
„Bangenis“ lankytojų skaičius, 
palyginti su paskutinių dve-
jų metų vidurkiu, sumažėjo 39 

proc. – tai siejama su cOVID-19 
pandemija, taikytais įstaigos vei-
klos apribojimais.

Pernai baseine „Bangenis“ ap-
silankė 35 tūkst.363 lankytojai, 
įstaiga gavo 210 tūkst.23 Eur pa-
jamų. Palyginimui - 2019 metais 
baseine „Bangenis“ apsilankė 75 
tūkst.64 lankytojai, pajamos sie-
kė 405 tūkst.325 Eur.

Viešojoje įstaigoje „Sveikatos 
oazė“ yra patvirtintos 24 parei-
gybės, užimta 20,25 etato. 

Viešosios įstaigos„Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė 
prašo Anykščių rajono savivaldybės didinti dalininko įnašą pini-
giniais įnašais bei investicijomis.
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gyventojams apkarto sukarintos vaikų 
stovyklos kaimynystė Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šį mėnesį 15 asmenų  pasirašė Anykščių rajono savivaldybei ir utenos apskrities vy-
riausiajam policijos komisariatui skirtą skundą dėl debeikių seniūnijos Mickūnų kaime 
veikiančios sukarintos vaikų vasaros stovyklos „geležinis vilkas“ veiklos. 

gyventojai skundžiasi, kad stovyklautojai ramybės valandomis triukšmauja, o į gyven-
tojų privačias valdas leidžia raketas, kurios gali sukelti gaisrus.

skundžiasi dėl 
trikdomos ramybės

„Š.m. rugpjūčio 1 d., 3 d., be 
to, ir praeitą mėnesį Mickūnų 
kaime įsikūrusios vaikų stovy-
klos, pasivadinusios „Geležinis 
vilkas“, vadovai ir jų prižiū-
rimi vaikai visiškai nesilaikė 
Lietuvoje galiojančių ramybė-
mis valandomis nustatytų nor-
mų ir taisyklių. Šios stovyklos 
vadovai organizuoja naktines 
eisenas, kurios vyksta su gar-
siausiais šūksniais, triukšmu, 
įvairių sprogdinimų ir signali-
nių raketų leidimais, kažkokių 
dūminių granatų mėtymais.

Visa tai vykdavo ir anksčiau, 
tačiau kuo toliau, tuo nachališ-
kiau ir akiplėšiškiau elgiasi šios 
stovyklos savininkai ir vadovai.
Visiškai ignoruojama kaimuose 
gyvenančių žmonių ramybė, 
jų privati nuosavybė, kadangi 
savo „karo“ žaidimus jie vyk-
do privačiose valdose, šalia 
gyvenamųjų namų, sodybų, ša-
lia naminių ir laukinių gyvūnų 
aptvarų. Gyvūnai jau yra tiek 
apturėję streso, kad iš tolo jaus-
dami ir girdėdami šį triukšmą 
bėga slėptis.

Prašome nubausti pagal ga-
liojančius LR įstatymus šios 
stovyklos atsakingus darbuoto-
jus, šią įstaigą ir užtikrinti, kad 
nebūtų pažeidžiamos žmonių 
privačios nuosavybės teisės ir 
ramybė, nustatytomis įstaty-
mais valandomis.

Prašome, kad ši įstaiga įsi-
rengtų tokiems naktiniams ir 
dieniniams renginiams specia-
lų poligoną pagal atitinkamus 
reikalavimus, kur nėra aplink 
nei žmonių, nei naminių gy-
vūnų, kad niekas nenukentėtų 
nuo sprogdinimų ir triukšmo“, 
- rašoma  rugpjūčio 4 dieną 

surašytame ir Anykščių rajono 
merui bei Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
viršininkui adresuotame skun-
de, kurį jo autoriai atsiuntė ir  
„Anykštos“ redakcijai.

Tarp šį skundą pasirašiusių-
jų – Debeikių seniūnijos Le-
liūnų kaimo seniūnaitis Tadas 
Ražanskas, Ragaiškų kaime 
veikiančios kaimo turizmo so-
dybos „Tarp liepų“ savininkas 
Rimantas Sabaliauskas ir kiti 
asmenys.

Baiminasi, kad gali 
sukelti gaisrus

„Anykštai“ atsiųstame elek-
troniniame laiške kaimo tu-
rizmo sodybos „Tarp liepų“ 
savininkas R.Sabaliauskas taip 
pat pridėjo nuotraukų, kurio-
se, kaip jis teigia, užfiksuotos 
„Geležinio vilko“ stovyklauto-
jų paleistos ir  į privačią valdą 
nusileidusios smilkstančios ra-
ketos.

„Gerai, kad nenupūtė vėjas jas 
ant kokių šiaudų ar sauso šieno, 
ant pastatų ir nesukėlė gaisro“, 
- komentavo R.Sabaliauskas.

Tyrimas - ne savivaldybės 
kompertencija

„Anykšta“ kreipėsi į Anykš-
čių rajono savivaldybę ir pasi-
domėjo, kokių veiksmų savi-
valdybė ėmėsi dėl gyventojų 
skunde išdėstytų faktų apie su-
karintos vaikų vasaros stovy-
klos „Geležinis vilkas“ veiklą.

„Informuojame, kad Anykš-
čių rajono savivaldybė neiš-
duoda leidimų renginiams (sto-
vykloms ir t. t.),  vykstantiems 
privačiose erdvėse ar teritorijo-
se. Šiuo atveju skunde minimos 
aplinkybės ir jų tyrimas yra ne 

savivaldybės kompetencijo-
je“, - informavo Anykščių ra-
jono savivaldybės specialistė 
ryšiams su visuomene Silvija 
Sakevičiūtė.

policija atlieka tyrimą

 „Anykšta“ taip pat elektro-
niniu paštu kreipėsi į Utenos 
apskrities vyriausiąjį policijos 
komisariatą ir teiravosi, kokių 
veiksmų dėl skunde apie su-
karintą vaikų vasaros stovyklą 
„Geležinis vilkas“  išdėstytų 
faktų imsis policija.

„Utenos apskrities vyriau-
siasis policijos komisariatas 
2022-08-08 yra gavęs asmens 
skundą dėl Anykščių rajone 
veikiančios sukarintos vasa-
ros stovyklos „Geležinis vil-
kas" veiklos.

Utenos aps. VPK Anykščių 
rajono policijos komisariate 
po informacijos patikslinimo, 
2022-08-10 pradėjo adminis-
tracinio nusižengimo teiseną 
pagal Lietuvos Respublikos 
administracinių nusižengimų 
kodekso 488 straipsnį. (Vie-
šosios rimties trikdymas). 

Šiuo metu vykdomas admi-
nistracinio nusižengimo ty-
rimas“, - informavo Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Komunikacijos 
poskyrio vedėja Asta Šuminie-
nė.

nemato, dėl ko reikėtų 
skųstis

Mažosios bendrijos „Poligo-
nas“, kuriai priklauso Mickūnų 
kaime veikianti sukarinta vaikų 
vasaros stovykla „Geležinis vil-
kas“, direktorė Laura Fetingytė, 
iš „Anykštos“ išgirdusi, kad ap-
linkiniai gyventojai skundžiasi 

Vienoje iš skundo autorių atsiųstoje nuotraukoje matyti, kaip po „karinių žaidimų“ laukuose tvyro 
dūmų uždanga.

O čia, kaip teigiama, radinys, atskriejęs iš sukarintos vaikų va-
saros stovyklos „Geležinis vilkas“.

Anykščių rajono savivaldybei ir 
policijai dėl stovyklos veiklos, 
pastebėjo, kad skundai juos lydi 
nuo pat veiklos pradžios.

„Mus tikrino ir policija, ir 
Valstybinė maisto ir veterina-
rijos tarnyba. Turime kaimy-
nų, kurie pastoviai dėl mūsų 
skundžiasi – tai kaimų turizmo 
sodybų „Tarp liepų“ ir „Senoji 
sodyba“ savininkai“, - kalbėjo 
L.Fetingytė.

Ji sakė nematanti nieko blo-
go, jei „Geležinio vilko“ sto-
vyklautojai praeina Ragaišių 
kaimo žvyrkeliu, vedančiu link 
Inkūnų kaimo.

„Tas kelias nėra kažkieno pri-
vati nuosavybė. O ir susprog-
dinama viena kita petarda, tai 
tikrai dėl to nematau būtinybės 
skųstis savivaldybei ar policijai. 
Supraskite, kad mūsų sukarinta 
stovykla yra skirta vaikams ir 
niekas pavojų keliančių spro-
gmenų nenaudoja“, - aiškino ji.

Beje, L.Fetingytė tikino, kad 
dėl Anykščių rajono savival-
dybei ir policijai nusiųstame 
skunde išvardytų dalykų niekas 
į ją asmeniškai nesikreipė.

„Nesuprantu, kam iš karto 
reikia rašyti skundus. Juk apie 
tai galima pasikalbėti tarpusa-

vyje, tačiau į mane asmeniškai 
dėl to niekas nesikreipė“, - tęsė 
L.Fetingytė.

Teigia, kad ne mažiau 
triukšmauja ir kaimo 
turizmo sodybos

Viena iš sukarintos  vaikų 
vasaros stovyklos „Geležinis 
vilkas“ savininkių L.Fetingytė 
dėstė, kad ne mažesnį triukš-
mą ramybės valandomis kelia 
ir šiose apylinkėse veikiančios 
kai kurios kaimo turizmo sody-
bos.

„Visu garsu vakarais  ply-
šauja muzika, į dangų šaudomi 
fejerverkai“, - pastebėjo pašne-
kovė.

Sukarintos vaikų vasaros sto-
vyklos „Geležinis vilkas“ viena 
iš vadovių L.Fetingytė kalbėjo, 
kad žmonės turėtų didžiuotis, 
kad tokio pobūdžio stovykla 
veikia būtent Anykščių rajone.

„Per vasarą mūsų stovyklo-
je stovyklauja iki 1 tūkst. vai-
kų. Esame sukūrę darbo vietas 
žmonėms, kurie prižiūri tuos 
vaikus“, - kalbėjo ji, pabrėžda-
ma, kad stovykla ypač aukštai 
vertinama Lietuvos įmonių ka-
taloge rekvizitai.lt 

uAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
rugsėjo mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 12,00 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 13,32 ct/kWh
Karšto vandens kaina su pridėtinės 
vertės mokesčiu:
 gyventojams – 11,07 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 12,29 Eur/m3
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(Tęsinys- specialiai iš kijevo. Reportažų pradžia „Anykšta“ nr. 24, 
2022-03-26).

Eladoradas BuTRiMAs

ramybė ukrainos sostinėje Kijeve apgaulinga

Tai, kokį Kijevą, ukrainos sostinę, regėjau pirmąjį karo 
mėnesį, kaip diena ir naktis skiriasi nuo to, kokį šį miestą 
išvydau sugrįžęs baigiantis penktam karo mėnesiui.

Kijeve gyvena 2,9milijono gyventojų, t.y. daugiau nei vi-
soje Lietuvoje, todėl užgesusio miesto vaizdas atrodė labai 
neįprastas, net vaiduokliškas: gatvės be praeivių ir mašinų, 
užsidariusios parduotuvės bei kavinės, neveikiantis viešasis 
transportas, metro stotyse miegantys išsigandę žmonės...

Kijevas tada buvo sėte nusėtas 
barikadų: jį pervažiuoti visą net 
taksi buvo neįmanoma. Mat pro 
kai kurias barikadas buvo pra-
leidžiamos tik karinės, policijos 
ir greitosios pagalbos mašinos. 

Smėlio maišais buvo apdėti ne 
tik metro stočių bei valstybinių 
įstaigų, bet ir bažnyčių įėjimai, 
o daugybė pirmo aukšto lan-
gų buvo apkalti apsauginėmis 
plokštėmis. Pirmą karo mėnesį 
į Kijevą traukiniai vyko pus-
tuščiai, o iš jo - perpildyti, nes 
daugybė gyventojų veržėsi iš 
sostinės pabėgti.

Nors Maskvos pažadas Ukrai-
ną užimti per keturias dienas 
subliuško, tačiau užvirę mūšiai  
sukėlė neregėtą paniką, tad bė-
glių srautas į vakarinius šalies 
regionus bei užsienį buvo mil-
žiniškas. Kariškiai įtarė, kad 
Kremlius siunčia specialiai ap-
mokytus agentus, kad  nužudytų 
prezidentą Volodymyrą Zelens-
kį bei rengtų provokacijas Ki-
jeve, todėl kiekvienas atvykėlis 

geležinkelio stotyje buvo akylai 
tikrinamas.

Buvo smulkmeniškai apžiūri-
mas ne tik pasas ir bagažas, bet 
ir telefono įrašai, nuotraukos fo-
toaparate. Susirasti nakvynę tuo 
metu Kijeve irgi nebuvo lengva, 
nes dauguma viešbučių užsidarė, 
o veikiančiuose policininkai kas 
rytą tikrindavo klientų dokumen-
tus, telefonų įrašus, nuotraukas.

Vaikščioti po Kijevą buvo ne-
jauku, reti praeiviai buvo nešne-
kūs ir įtarūs, o ore tvyrojo baimė 
ir laukimas kažko šiurpaus. Su-
temus dėl bombardavimų grės-
mės šviesos užgesdavo visuose 
namuose, o tai, kad esi ne gū-
džiame kaime, o daugiaaukščių 
apsuptyje, galėjai pamatyti  tik 
mėnuliui išlindus iš už debesų.

Dieną centre veikė vos kelios 
vaistinės ir parduotuvės, kurios 
dirbo trumpai dėl įvestos ko-
mendanto valandos. Pastaroji 
galiojo nuo šeštos valandos va-
karo iki šeštos valandos ryto, 
tačiau kartais buvo įvedama 

kelioms paroms ir prie negausių 
dirbančių parduotuvių susida-
rydavo didžiulės eilės norinčių 
apsirūpinti maistu.

Į centrinę geležinkelio stotį 
atėję žmonės automatiškai tap-
davo pabėgėliais, mat stotyje 
neveikė nei kavinės, nei parduo-
tuvės, visi gaudavo nemokamus 
maisto davinius. Dėl baimės, 
kad priešas gali susprogdin-
ti stotį, šviesa degdavo tik prie 
kasų bei patalpose be langų, tad 
traukinio parą ar dvi tekdavo 
laukti tamsoje.

Naktį traukiniai irgi važiuo-
davo išjungtomis šviesomis bei 
aklinai užtrauktomis užuolaido-
mis baiminantis, kad okupan-
tai nesugalvotų jų apšaudyti. 
Šviesos nedegdavo net pakelės 
stotyse ir, traukiniui sustojus, 
keleiviai į jį lipdavo tamsoje, 
pasišviesdami telefonų žibintu-
vėliais, o tai kėlė įspūdį, jog vis-
kas vyksta savotiškame siaubo 
filme, o ne tikrovėje.

Buvusį košmarą Kijevo stotyje 
dabar primena meninė instaliaci-
ja, sudaryta iš lagaminų ir barika-
dinių trikojų, bei čia naktis leidu-
sių vaikų piešinių paroda.

Dabar, penktą karo mėne-
sį, traukiniai į Kijevą atvyksta 
punktualiai, o patikrinimai sto-
tyje vyksta greitai ir moderniai, 
taip, kaip aerouostuose - kelei-
viai eina pro vartus su įrengtais 
metalo detektoriais, o bagažas 
peršviečiamas kamerose. 

Ukrainos sostinėje ir toliau 
budi daug ginkluotų teritorinės 
apsaugos karių, tačiau mies-
tas atvykėlius jau pasitinka di-
dmiesčio šurmuliu. Dauguma 
barikadų pašalintos, atsidarė 
teatrai, kinas ir koncertų salės, 
lauko kavinėse žmonės vakarie-
niauja ir linksmai šnekučiuojasi, 
parkuose bučiuojasi porelės.

Netoli Kijevo merijos esanti 
Nepriklausomybės, arba Mai-
dano, aikštė, kurią neatsargiai 
fotografuodamas karo pradžioje 
buvau suimtas, dabar vėl yra vi-
siems atvira. Iš supjaustytų trau-
kinio bėgių suvirintos trikampės 
piramidės, turėjusios sutrukdyti 
tankų įsiveržimui, dabar yra nu-
stumtos į šaligatvius.

Maidano aikštėje vykstan-
čio karo neleidžia pamiršti su-
smaigstytos į veją šimtai mažų 
Ukrainos vėliavėlių su žuvusių 
kovotojų vardais. Praeiviai su-
stoja jų apžiūrėti, deda gėlių.

Kitoje gatvės pusėje pasigirsta 
garsi muzika - muzikantų grupė 
ima dainuoti religines dainas. Pri-
ėjęs pamatau, kad dainininkams 
pritarti sustojo keliolika kariūnų.

Šie dainuoja labai įsijautę, kai 
kurie - net užsimerkę. Tai su-
prantama: kariškiai suvokia, jog 
jų likimą fronte nulems Dievo 
ranka, o šio pagalbos tikriausiai 
yra prašoma, prisimenant ir ko-

vojančius giminaičius, draugus.
Maidano aikštė su joje esan-

čiais patriotiniais paminklais 
ir simboliais yra susikaupimo 
bei apmąstymų vieta. Už keleto 
šimtų metrų, tolėliau, veikian-
čiose kavinėse bei brangiose 
rūbų parduotuvėse, žmonės nori 
nuo karo pabėgti, užsimiršti.

Už puskilometrio esančiame 
Taraso Ševčenkos parke prie 
specialių staliukų vyrai žaidžia 
šachmatais, ant suoliukų šneku-
čiuojasi moterys, šalia žaidžia 
vaikai, o gretimai įsikūrusios 
kavinės terasoje miestiečiai mė-
gaujasi kava ir pyragaičiais. 

Dar kiek tolėliau, šalia uni-
versiteto esančiame Botanikos 
sode, aptinku grupę porelių, 
šokančių Lotynų Amerikos šo-
kius. Jos čia, pasirodo, rinkda-
vosi kiekvieną penktadienį prieš 
karą, tad neseniai nusprendė at-
gaivinti tradiciją ir kvietė prisi-
jungti visus norinčius.

Botanikos sodas yra viena 
pačių mėgstamiausių kijeviečių 
pasivaikščiojimo vietų. Netoli 
įėjimo į jį stovi kančioje sustin-
gusio jaunuolio skulptūra - tai 
paminklas, skirtas Antrajame 
pasauliniame kare žuvusiems 
studentams bei dėstytojams.

Užkalbinu šalia paminklo sė-
dinčias dvi moteris, netoliese 
esančio geležinkelių skaičiavi-
mo centro darbuotojas Larisą 
Kononenko ir Leną Peregon.

Moterys patvirtina, kad Kijeve 
neliko karo pradžioje buvusios 
panikos ir išgąsčio, jog miestas 
atsigauna. „Mes bijojome tada 
išeiti į gatvę, pro langus matėme 
sprogimus Antonovo oro uoste, 
bijojome, kad raketos atskries ir 
iki mūsų namo, tad išsinešėme 
čiužinius į laiptinės koridorių ir 
ten kartu su kaimynais miegojo-
me, dalijomės maistu, naujieno-
mis“, - pasakojo L.Kononenko.

Iš to namo aukšto, kur gyvena 
ši moteris,  keturios iš šešių šei-
mų jau pirmąją karo dieną sku-
biai pabėgo. Dvi šeimos ir toliau 
gyvena užsienyje, o dvi sugrįžo, 
tačiau niekas iš kaimynų jau ne-
bemiega laiptinės koridoriuje, 
nebesidalija maistu.

L.Peregon tokių Kijevo išgy-
venimų nepatyrė, nes su sūnumi 
ir mama išbėgo pas gimines į 
chmelnickio miestą, o į sostinę 
grįžo okupantams pasitraukus. 
„Kijeve tvyrantis džiaugsmas ir  
ramybė yra apgaulingas: mieste 
daug pabėgėlių, daug žmonių, 
netekusių darbo arba gaunančių 
gerokai sumažėjusią algą, be to, 
pavojaus sirenos vis vien beveik 
kasdien užkaukia, o priešo ra-
ketos sostinėje ir toliau kartais 
sprogsta, žmonės žūsta“, - sakė 
L.Peregon.

„Mes stengiamės šypsotis, 
gyventi normalų gyvenimą, bet 
tai nėra lengva, kai girdi pra-
nešimus apie žūstančius fronte 
ir žinai, jog ten kovoja tavo gi-
minaičiai ar bičiuliai, bendra-
darbių šeimos nariai“, - kalbėjo 
L.Konononeko.

Į šios moters draugės namą 
Černigovo mieste pataikė bom-
ba, ištiškusio vaikiško vežimėlio 
vaizdai persekioja L.Kononenko 
sapnų košmaruose, o L.Peregon 
sukrėtė žinia, jog Severodonecke 
kovojusiam giminaičiui spro-
gmuo nutraukė ranką.

L.Kononenka prasidėjus karui 
labai išgyveno dėl savo dukros, 
kurią, gyvenančią kitame Kijevo 
mikrorajone, ištiko panikos prie-
puoliai. Mergina sėdėjo vonios 
kambaryje ir visą laiką iš baimės 
raudojo, ji atsigavo tik po savaitės, 
kai per Slovakiją nuvyko į Airiją. 
Iš ten ji neseniai grįžo pareiškusi, 
kad tik Kijeve jaučiasi laiminga.

L.Kononenko ir L.Peregon teigia, jog ramybė Kijeve yra apgaulinga. 

Botanikos sode penktadienio popietę vėl renkasi lotynų šokių 
gerbėjai. 

Hostelio „Petrani“ adminis-
tratorė A.Petrenko planuoja 
išvykti iš Ukrainos, nes neri-
mauja dėl savo gyvybės.

T.Ševčenkos parke renkasi šachmatų entuziastai.



  
2022 m. rugpjūčio 27 d.SVEIKATOS ABc

patiriu smurtą – kur kreiptis pagalbos?
smurtas nėra vien fizinis 

kito žmogaus sužalojimas – 
jis gali pasireikšti įvairiomis 
formomis: fiziniu, psicholo-
giniu, ekonominiu ar seksu-
aliniu kenkimu. 

nors smurtas gali būti ne-
matomas ar pateisinamas 
aukos ir visuomenės, o smur-
to žymės – slepiamos nuo 
aplinkos, svarbu suprasti, 
kad padariniai tiek fizinei, 
tiek psichinei sveikatai yra 
milžiniški. 

specializuotame kom-
pleksiniame pagalbos centre 
(sKpC) dirbanti Moterų in-
formacijos centro programų 
vadovė rugilė Butkevičiū-
tė pažymi šiemet jaučiamą 
smurto atvejų padidėjimą. 
Anot jos, 2022 metų pirmąjį 
ketvirtį sKpC apie tai gavo 
7303 pranešimus, o 2021 
metų pirmąjį ketvirtį – 6191. 

Fizinis smurtas – 
lengviausiai pastebimas
Nors žmonės dažniausiai geba 

įvardinti skirtingas smurto for-
mas, tik maža dalis gali detaliau 
papasakoti, kaip jas atpažinti ir 
kas po jomis slepiasi. 

Fizinis smurtas – lengviausiai 
atpažįstama bei pripažįstama 
kenkimo forma. 

R. Butkevičiūtė pažymi tai, 
kad kiekvienas asmuo smurtą su-
pranta skirtingai ir jį vertina pri-
klausomai nuo buvusių patirčių: 
„Vieni patraukimą už rankos ver-
tina kaip fizinio smurto išraišką, 

o kiti fiziniu smurtu laiko spardy-
mą, smaugimą, daiktų mėtymą.“ 

Ji pažymi – svarbu suprasti, 
kad fizinis smurtas yra bet kokio 
fizinio skausmo sukėlimas ar ne-
žymus sveikatos sutrikdymas.

„Turime nemažai atvejų, kuo-
met smurtautojas arba smurtau-
toja mėto įvairius daiktus: vazas, 
lėkštes, knygas, telefonus. Žino-
me situacijų, kai karantino metu 
smurtautojai savo antrą pusę už-
rakindavo kambaryje ir neišleis-
davo. Visa tai – irgi fizinis smur-
tas“, – atkreipia dėmesį SKPc 
teisininkė. 

psichologinis smurtas: 
kaip atpažinti? 
R. Butkevičiūtė akcentuoja, 

kad tobulų santykių nebūna, todėl 
itin svarbu gebėti atskirti konflik-
tą nuo psichologinio smurto.

„Pyktis yra viena iš mūsų emo-
cijų ir ją būtina išreikšti. Taigi, jei 
mes nesutariame dėl neišplautų 
indų, atostogų vietos ir laiko ar 
konfliktuojame dėl to, kiek ga-
lime išleisti pinigų vaiko būre-
liams, – viskas yra normalu ir 
priimtina, jei tokiame konflikte 
abu asmenys yra lygūs, vienas 
kito nebijo. Tačiau, konfliktuojant 
dėl tų pačių dalykų psichologinio 
smurto akivaizdoje, egzistuoja 
nelygios galios pozicijos – vienas 
inicijuoja pyktį, o kitas bijo kažką 
daryti, kad nesukeltų papildomų 
grėsmių“, – aiškina specialistė. 

Anot jos, jeigu jus menkina, že-
mina, verčia jausti kaltę, išjuokia 
jūsų įsitikinimus, neleidžia ben-
drauti su draugais ar pramogauti 
atskirai nuo antrosios pusės – tai 
taip pat yra psichologinis smurtas. 

Šiandienos grėsmė – 
ekonominis smurtas
Šie sudėtingi laikai, kuomet 

kasdien kinta ekonominiai šalies 
rodikliai ir situacija yra apgaubta 
daugeliu nežinomųjų, yra puiki 
terpė ekonominiams smurtauto-
jams. Jie kontroliuoja savo auką, 
liepdami atsiskaityti už išleis-
tus pinigus, tikrindami čekius 
ir klausdami, kodėl buvo pirkta 
viena ar kita prekė.

Neretai antrosioms pusėms yra 
neleidžiama dirbti ir sakoma, kad 
šeima bus pasirūpinta.  

R. Butkevičiūtės teigimu, pi-
nigai visuomet buvo jautri tema, 

apie kurią dažniausiai nekalbama 
nei su tėvais, nei su draugais, todėl 
smurtautojui pakankamai lengva 
kontroliuoti savo antrąją pusę.

„Nuo mažens vyrai yra moko-
mi uždirbti pinigus, o moterys – 
uždirbti ne daugiau už savo vyrą. 
Kai vaikai paauga ir vyras nori 
skirtis, tai tampa problema, nes 
moterys nebesugeba savęs išlai-
kyti. Todėl raginu visas moteris 
galvoti apie save, kad ir kokie 
tvirti jūsų santykiai būtų. Hipo-
tetiškai pagalvokite apie tai: jei 
rytoj reiktų išeiti iš namų – ar 
galėsite išgyventi pačios ir išlai-
kyti ne tik save, bet ir vaikus?“ 
– klausia SKPc teisininkė.

seksualinis smurtas 
egzistuoja ir santuokoje
R. Butkevičiūtė teigia: nepai-

sant to, kad seksas yra svarbi 
santykių dalis, ji privalo būti ma-
loni abiem partneriams ir vykti 
tik tada, kai abu to nori. 

„Egzistuoja tokios šalys kaip In-
dija ar Afrika, kuriose tiesiog ne-
gali būti išprievartavimo santuo-
koje. Lietuvoje situacija yra kiek 
kitokia – nors LR Baudžiamajame 
kodekse nėra atskiro straipsnio 
apie santuokinį išprievartavimą, 
turime numatytas atsakomybes 
už išžaginimą ir seksualinį smurtą 
artimoje aplinkoje.“ 

Prie seksualinio smurto veiks-
mų priskiriamas priverstinis 
neleidimas naudotis kontracep-
tikais, vertimas santykiauti ar 
stebėti pornografinius veiksmus, 
grasinimas palikti antrąją pusę ir 
išeiti pas kitą dėl to, kad asmuo 
nenori mylėtis. 

Pagrindinis specialistės pata-
rimas – kalbėti ir stengtis išsi-
aiškinti priežastis, kodėl antroji 
pusė nenori mylėtis. R. Butkevi-
čiūtės teigimu, didelė tikimybė, 
kad išsiaiškinsite, jog partneris ar 

partnerė neturi jėgų, nes visą die-
ną tvarkėsi ar pavargo darbe, yra 
neišsimiegojusi, nes naktį prižiū-
rėjo besiblaškantį kūdikį, ar, pa-
prasčiausiai, žmogaus nejaudina 
tai, ką daro jo antroji pusė. 

„Kalbantis galima pagerinti 
seksualinius santykius ir mėgau-
tis kokybišku gyvenimu“, – pri-
duria specialistė. 

Kreiptis pagalbos – būtina 
Smurtas artimoje aplinkoje – 

labai sudėtinga nusikalstama vei-
ka, kurią sistemiškai vykdo pats 
artimiausias žmogus. 

„Kad ir kokias smurto formas 
patiria asmuo, jis nuolat gyvena 
jausdamas stresą, įtampą. Jam 
yra sunku priimti sprendimus, ne-
aišku, kaip tai nutraukti. Neretai 
atrodo, kad tai niekada nesibaigs, 
todėl palaipsniui ateina „susitaiky-
mo“ būsena ir dingsta kovingumo 
dvasia“, – sako SKPc teisininkė. 
Pasak jos, specialistai, dirbantys 
su smurtą patiriančiais asmeni-
mis, turi patirties su skirtingomis 
situacijomis, tad puikiai žino visą 
smurto dinamiką, mato tam tikrus 
dėsningumus ir gali atliepti bei pa-
neigti smurtautojo grasinimus. 

„Nors draugai ir pažįstami yra 
labai svarbi parama, neturint 
specializuotų žinių, bus sunku 
išsiaiškinti, kas jų artimąjį laiko 
nesaugiuose ir nelaiminguose 
santykiuose“, – tvirtina R. Butke-
vičiūtė. Ji priduria: „Gyvename 
visuomenėje, kuri socialiniuose 
tinkluose rodo tobulą gyvenimą 
ir gėdijasi artimiesiems pasako-
ti apie tai, kas vyksta už uždarų 
namų durų. Todėl specialistas yra 
puiki išeitis, norint gauti pagalbą 
ir niekam už tai „neatsiskaityti“, 
– jūs galite paskambinti šiandien, 
gauti atsakymą į jus kamuojantį 
klausimą ir vėliau skambinti tik 
po metų ar kelerių. Nėra jokio 

įsipareigojimo iškart skirtis – ga-
lite nemokamai pasikonsultuoti 
ir išsiaiškinti, „kas būtų, jeigu 
būtų.“ 

Pasak jos, dabartiniais laikais 
labai populiaru kalbėti apie meilę 
sau ir laiką sau, tačiau negali būti 
didesnės meilės sau, nei gyventi 
saugioje aplinkoje. 

nemokamos pagalbos 
galimybės 
R. Butkevičiūtė sako – dažniau-

siai praeina labai daug laiko, kol 
vykstantis smurtas yra pripažįsta-
mas smurtu. Deja, visuomenėje vis 
dar egzistuoja stigma, kad išsisky-
rusi moteris yra ne tokia vertinga, 
moterys bijo likti vienos, todėl ver-
čiau pasilieka su smurtautoju. 

„Mes gyvename tik vieną kartą, 
todėl neaukokime savo gyvenimo 
kokybės, fizinės ar psichinės svei-
katos, asmeninio tobulėjimo. Di-
džiausia smurto rizika – sumokėti 
didžiausia kaina – savo gyvybe.“ 

Ji pabrėžia prieinamos nemo-
kamos pagalbos šalyje galimy-
bes ir ragina nesigėdyti kreiptis 
į Specializuotos kompleksinės 
pagalbos centro specialistus: 
„Jeigu mes mokame mokesčius 
ir sakome, kiek daug atiduodame 
valstybei, pasinaudokime šiomis 
nemokamomis galimybėmis, už-
duokime teisininkams, psicholo-
gams mums rūpinčius klausimus 
ir gaukime atsakymus, kurie gali 
pakeisti mūsų gyvenimą.“ 

užsak. nr. 571 

R. Butkevičiūtė sako: „Nu-
žudykite viltį, kad tai baigsis, 
kol ši viltis nenužudė jūsų.“

nuotr. nerijaus kuzmicko

Freepik.com nuotr.

Kreiptis nemokamos pagal-
bos galima SKPc bendruoju 
pagalbos numeriu 8 700 55 
516 (pirmadienis–penktadie-
nis, 8.00–20.00), taip pat per 
puslapyje www.specializuo-
tospagalboscentras.lt esantį 
livechat (pirmadienis–penk-
tadienis nuo 8.00–18.00).

Aktualią informaciją apie 
krizines situacijas bei smurtą 
artimoje aplinkoje rasite naci-
onalinėje psichikos sveikatos 
svetainėje www.pagalbasau.lt

Jei smurtas artimoje aplinko-
je kelia grėsmę Jūsų sveikatai 
ar gyvybei, skambinkite 112.

ramybė ukrainos sostinėje Kijeve apgaulinga
(Atkelta iš 6 psl.)

Abi pašnekovės išsidavė, 
jog labai išgyvena dėl to, 
kad karas užsitęs ir į frontą 
teks eiti jų sūnums, kurių turi 
tik po vieną. Tiek 24 metų 
L.Kononenkos sūnus, tiek 
L.Peregon aštuoniolikmetis 
pareiškė, jog niekur nesi-
trauks iš Kijevo ir eis sava-
noriais jį ginti.

„Mano viena pažįstama ne-

seniai grįžo gyventi į char-
kivą, nes nori būti arčiau sū-
naus, kuris ten kovoja fronte; 
jei mano sūnus kovos Kijeve, 
aš iš čia irgi nesitrauksiu net 
per didžiausius bombardavi-
mus, esu mama, liksiu su sū-
numi“, - sakė L.Peregon. 

„Aš irgi liksiu, būsiu kuo 
arčiau sūnaus“, -  raudodama 
tvirtino ir L.Kononenko. 

Moteris paprašė nefoto-
grafuoti jos verkiančios, ne-

trukus susivaldė, o atsisvei-
kindama paprašė padėkoti 
lietuviams už paramą Ukrai-
nai.

Tai, jog situacija Kijeve yra 
apgaulinga, patvirtino ir hos-
telio „Petrani“, kuriame apsi-
stojau, administratorė Jevge-
nija Zaharčenko. 

Ši 21-erių metų mergina 
prieš kelias savaites universi-
tete įgijo teisininkės specia-
lybę, tačiau  nežino, ką daryti 

- likti čia, ar vykti į užsienį.
„Labai bijau bombardavi-

mų, bijau žūti, kilus karui su 
mama ir močiute išbėgom pas 
gimines, gyvenančius už šim-
to kilometrų nuo Kijevo, bet 
vėliau grįžome, tik sutarėme, 
jog jei dar kartą maskoliai 
puls Kijevą, bėgsim kartu į 
užsienį“, - pasakojo mergina. 
J.Zaharčenko norėtų bėgti į 
Vakarų valstybes, tačiau an-
glų kalbos nemokanti mama 

ir močiutė pageidauja į La-
tviją, kurioje gyvena tolimi 
giminaičiai.

„Bomba sugriovė privatų 
dviaukštį namą, esantį vos 
už dviejų minučių atstumo 
pėsčiomis nuo mūsų namo, 
man tie vaizdai neduoda ra-
mybės, tad nesijaučiu čia vi-
siškai saugi ir esu pasiryžusi 
bet kurią akimirką skubiai 
sprukti iš Kijevo“, -  pareiškė 
J.Zaharčenko.

iš pirmų lūpų
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Į dabužius veda ne tik geras 
kelias, bet ir žmonės

dabužiuose stovi Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia: nors 
parapijiečių lieka vis mažiau, norinčiųjų pasimelsti atsiranda. 

Buvusio dabužių parapijos administratorius kan. stanislovo 
Krumpliausko dėka, bažnyčia ir jos šventorius buvo sutvarky-
ti, išvalyti, pastatytas naujas paminklas kraštiečio, vieno rašti-
jos pradininkų, Konstantino sirvydo garbei.

Būdavo daug krikštynų 
ir tuoktuvių

Buvęs Anykščių savivaldybės 
mero pavaduotojas, buvęs Tarybos 
narys, visuomenininkas Valentinas 
Patumsis taip pat buvo ir Dabužių 
Kristaus Žengimo į dangų bažny-
čios pastoracinės tarybos pirminin-
kas, vaikystėje lankęs šią bažnyčią. 

„Esu gimęs Dabužių „pasieny-
je“ – tarp anuometinių Kavarsko 
ir Anykščių rajonų. Tais laikais 
Dabužiuose susidūrė praktiškai 
trys rajonai: Anykščių, Kavarsko 
ir Troškūnų, o mes priklausėme 
Dabužių parapijai. Šiuo metu jau 
retokai apsilankau Dabužių baž-
nyčioje – turbūt porą kartų per 
mėnesį. Situacija bažnyčioje, kurią 
šiuo metu matau, yra apverktina… 
Kartais bažnyčioje būna aštuoni 
žmonės, jei su choristais – dešimt. 
Labai retai kada ateina apie dvide-
šimt žmonių – tuomet sakau, kad 
susirinko gausiai. Bažnyčioje lan-
kosi tik senukai ir moterys… Da-
bužiečiai, nežinau kodėl, bet nėra 
labai uolūs bažnyčios lankytojai. 
Žinoma, daugelio jų ir nebėra. 
Atsimenu, jaunystėje parapijiečių 
buvo gal per 600, o dabar, man 
atrodo, ir dviejų šimtų nebėra. Da-
bužių parapijai priklauso Pirmieji 
bei Antrieji Dabužiai, Margiai, 
Pukeniai, Vaivadiškis, Pagiriai – 
nemažai kaimelių, tik jie jau labai 
ištuštėję. Bet bažnyčioje gieda vie-
tiniai dabužiečiai“, – apie Dabužių 
parapiją pasakojo V. Patumsis.

Pašnekovas sakė, kad ryškiau-
sia dabužiečių bažnytinė šventė 
– tai tituliniai Kristaus Žengimo į 
dangų atlaidai: „Taip pat aktyviai 
švenčiam ir Žolinę. Per atlaidus, 

Traupio klebonas Gintautas Gudas, 
tačiau jam atsisakius kunigystės, 
Panevėžio Vyskupas J. Preikšas 
Dabužių parapiją paskyrė aptarnau-
ti Anykščių parapijos kunigams. 

Prieš Vyskupo vizitaciją darėme 
didelę parapijiečių talką: nušveitė-
me tvorą, nulupome samanų lui-
tus, kuriais buvo apaugusi, iššvei-
tėme takelius, išdažėme grindis. 
Atvažiavęs vyskupas net nustebo: 
šventovė atrodė neatpažįstama. 

Visada džiaugiausi Dabužiais, ne 
vien tik todėl, kad į juos vedė ge-
ras kelias, bet ir gerais, nuoširdžiais 
žmonėmis. Susipažinę su parapijie-
čiais, įsteigėme pastoracinę tarybą, 
kuri daug talkino ir visada buvo 
svarbi bažnyčios reikaluose. Vargo-
nininkas  Rimvydas Griauzdė greit 
subūrė chorą. Didžiausias darbas 
tuo metu atrodė surasti meistrus, ga-
linčius ištiesinti pasvirusį bažnyčios 
bokšto kryžių. Iš tiesų, bažnyčioje 
padarėme kapitalinį remontą: nu-
dažytas stogas ir vidus, sutvarkytas 
šventorius ir rūpestingai tvarkomas 
kunigo S. Žvinio kapas.  

1999 m. šv. Mišiomis ir minėjimu 
Dabužiuose pažymėtos Konstantino 
Sirvydo, jėzuito, profesoriaus, vieno 
iš lietuvių raštijos pradininkų, 420-
tosios gimimo metinės. Menininkas 
Jonas Žukas – K. Sirvydui skirto 
paminklo, pastatyto 1988 metais 
Sirvydų kaime, autorius – išskirti-
nė asmenybė: įdomus pašnekovas, 
nuoširdus, meniškos sielos žmogus. 
Tarėmės, kaip atnaujinti paminklą. 
Suorganizavus talką ir sutvarkius 
aplinką, tarp laukų stovintis pamin-
klas nebeatrodė saugiai, todėl 2009 
metais iš Sirvydų kaimo paminklas 
buvo ne tik perkeltas į Dabužius, 
bet ir restauruotas. K. Sirvydo, žy-
maus žmogaus, atminimui saugoti 
parinktas bažnyčios šventorius, 
kaip garbinga vieta. 

Dabužių kaimo bendruomenė 
įkurta 2009 metais, buvau jos pir-
mininkas. Labai džiaugiuosi, kad 
darbai nenuėjo veltui.

Buvusi klebonija, kaip ir visur, 
Dabužiuose buvo nacionalizuota 
– paversta kolūkio kontora, kuri 
klaikiai atrodė, buvo labai jau 
apleista. Rašant projektus, atsi-
vėrė galimybės gauti finansinę 
paramą. Džiaugiausi, kad šalia 

visada buvo profesionalūs spe-
cialistai, pvz., Daiva Gasiūnienė, 
Anykščių rajono savivaldybės 
vyr. architektė. Tvarkant projek-
tus daug padėjo Ilona Dagytė. 

Dėkingas esu Patumsių, Peldžių 
šeimoms, energingai mokyklos di-
rektorei Aušrai Sapkauskienei bei ki-
tiems parapijiečiams ir choristams. 

Projektas buvo patvirtintas ir 
įvykdytas: senosios klebonijos 
vietoje pastatyta nauja, vadinama 
Parapijos – Bendruomenės namais 
(įrengta koplyčia, salė, sutvar-
kytas vandentiekis, kanalizacija, 
antrajame pastato aukšte įkur-
dinta tremtinio, politinio kalinio 
Vaclovo Tučinsko (1914-1992) 
darbų kolekcija). 2012 m., prieš 
išvykdamas tarnystės į Dusetas, 
pašventinau ir įteikiau Linai, baž-
nyčios prižiūrėtojai, raktą. Džiugu 
ir keista, kad tiek laiko praėjus, ne-
retai sulaukiu telefono skambučių 
ir pranešimų, kuriais kreipiamasi 
į mane, kaip į bendruomenės pir-
mininką. Visiems aiškinu, kad jau 
dešimtmetis, kai klebonauju kitose 
parapijose, tačiau žmonės nustem-
ba ir aiškina, jog mano numerį ran-
da internete. 

Neretai susitinku anykštėnus, 
skaitau žiniasklaidoje, matau ir 
„Facebook‘e“, kad Dabužių ben-
druomenė gražiai tvarkosi. Miela 
žinoti ir girdėti. Žinau, kad jau daug 
kas pasikeitė – nebeliko ir senųjų 
gyventojų, tačiau šiems dėsniams 
mes nesame pavaldūs“, – rašė ku-
nigas kan. S. Krumpliauskas. 

 
Kunigavo ir žymūs šventikai

Dabužiuose pirmieji Dievo na-
mai atsirado apie 1800-uosius 
metus: kaime buvo pastatyta me-

dinė koplyčia. Daug vėliau, 1916 
metais, į Dabužių koplyčią atvyko 
ir pirmasis kunigas – iš Rokiškio 
rajono kilęs garsus knygnešys Jo-
nas Baltušis, kuris tuomet buvo 
Anykščių parapijos kunigas. Kuni-
gaudamas Dabužiuose jis gyveno 
Mažųjų Dabužių dvare, prie ko-
plyčios pristatė zakristiją. J. Baltu-
šis Dabužiuose kunigavo ketverius 
metus, vėliau, 1922-aisiais, buvo 
pastatyta nauja klebonija, o kuni-
gas Mykolas Ruseckas pastatė pa-
rapijos ūkio pastatus, įkūrė plytinę 
bažnyčiai statyti, įsteigė kapines. 

1929 metais kunigo Ignoto 
Bernotavičiaus iniciatyva pradėta 
statyti dabartinė mūrinė bažnyčia. 
Pablogėjus sveikatai, I. Bernatavi-
čius nebaigė statybų ir 1934 metais 
perdavė Dabužių parapiją kunigui 
Bronislovui Masiokui. Tais pačiais 
metais naująją Kristaus Žengi-
mo į dangų bažnyčią pašventino 
Anykščių dekanas, kanauninkas 
Juozapas Norvila. Dabužių baž-
nyčia 1940-aisiais konsekruota, iš 
Pienionių dvaro koplyčios gavo 
liturginio inventoriaus. 

Dabužių bažnyčios pastatas yra 
mūrinis, netinkuotas, turi neogoti-
kos bruožų. Jis yra vieno bokšto, 
stačiakampio plano, vidus 3 navų, 
yra 3 altoriai, kuriuos įrengė šiau-
lietis meistras Antanas Leviška. 

Dabužių bažnyčios Šventorius 
yra aptvertas metaline tvorele. 
Jame yra medinis kryžius, kuris 
dedikuotas Atgimstančiai Lietu-
vai (1989 m.) bei kunigo Serafi-
no Žvinio kapas. 

2009 m. į šventorių iš Sirvy-
dų kaimo perkeltas restauruotas 
paminklas iš Dabužių apylinkių 
kilusiam lietuvių raštijos pradi-
ninkui, pirmojo lietuvių kalbos 
žodyno autoriui vienuoliui jėzui-
tui Konstantinui Sirvydui (skulp-
torius Jonas Žukas).

didžiausia šventė – atlaidai

Ilgiausiai Dabužių parapijo-
je kunigavo kunigas Serafinas 
Žvinys (1958-1985 m.), kuris po 
mirties buvo palaidotas šios baž-
nyčios šventoriuje. 1985–1990 m. 
Dabužių bažnyčios klebonu buvo 
Henrikas Bernotavičius, jam išvy-
kus, parapiją administravo kunigas 
kanauninkas Stanislovas Krum-
pliauskas  (1995–2012 m.), dabar 
– kunigas Petras Baniulis.

Didžiausi Dabužių parapijos at-
laidai – tituliniai Šeštinių, Kristaus 
Žengimo į dangų, švenčiami šeštą-
jį sekmadienį po Velykų. Parapijo-
je taip pat švenčiama Žolinė, rug-
pjūčio 15 dieną ir Šv. evangelisto 
Luko atlaidai po spalio 18 dienos.

Dabužių Kristaus Žengimo į 
dangų bažnyčia turi neogo-
tikos bruožų, pastatas mūri-
nis, netinkuotas.    

Iš Sirvydų kaimo į bažnyčios 
šventorių prieš 13 metų buvo 
perkeltas restauruotas pamin-
klas iš Dabužių apylinkių ki-
lusiam Konstantinui Sirvydui. 

didžiąsias šventes, be jokios abe-
jonės, daug išvykusių dabužiečių 
susirenka, kaimas atgyja.“

V. Patumsis atsimena, kaip vai-
kystėje šioje bažnyčioje patarnau-
davo Mišioms: „Būdavo, jei eini 
Komunijos, tai iš vakaro nevalgai, 
jau vos ne siūbuoji ryte (juokiasi). 
Dabar viskas paprasčiau, laisviau. 
Nors ir sovietiniais laikais, bet tu-
rėjom savo kleboną Serapiną Žvinį, 
kuris ir gyveno vietoje. Mišios bū-
davo praktiškai kiekvieną rytą net ir 
šiokiom dienom. Anksčiau kai kas 
buvo ypatinga – labai daug būdavo 
krikštynų, jungtuvių. Matyt, žmo-
nės tais laikais negalėjo miestuose 
labai afišuotis, todėl slėpdavosi, o 
Dabužiai kaip tik ir yra nuošaliau. 
Dabar, man atrodo, praėjusiais me-
tais nebuvo čia nė vienų krikštynų, 
jau nekalbu apie jungtuves“. 

„Dar iš vaikystės įstrigę (aš Da-
bužių mokyklos nelankiau, ėjau į 
Ažuožerius), seserys pasakodavo, 
kad prie bažnyčios stovėdavo tokia 
aktyvi mokyklos direktorė ir „re-
gistruodavo“, kas eina į bažnyčią, 
ir po to mokykloje juos „šokdin-
davo“, – apie vaikystę Dabužiuose 
pasakojo V. Patumsis. 

džiaugiasi širdis

Buvęs Dabužių parapijos admi-
nistratorius kan. Stanislovas Krum-
pliauskas „Anykštos“ redakcijai 
atsiuntė laišką, kuriame papasako-
jo apie bažnyčioje atliktą remontą, 
džiaugėsi parapijiečiais.

„Dabužių Kristaus Žengimo į 
dangų parapiją iš pradžių aptarna-
vo Troškūnų, vėliau – Anykščių 
kunigai. Kurį laiką dar aptarnavo 

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Buvusio Dabužių Kristaus 
Žengimo į dangų bažnyčios 
administratoriaus kan. Sta-
nislovo Krumpliausko inici-
atyva šventovė buvo atnau-
jinta, sutvarkyta.

Valentinas Patumsis, buvęs 
Dabužių bažnyčios pastora-
cijos pirmininkas, prisimena, 
kad šioje bažnyčioje vykdavo 
daug tuoktuvių.

Dabužiuose lankėsi vyskupas emeritas Juozas Preikšas.
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Anykščiai pretenduoja tapti visos 
Lietuvos ukrainiečių kultūros centru

rugpjūčio 24-ąją Anykščiuose minėta ukrainos nepri-
klausomybės diena. Anykščių kultūros centro mažojoje 
salėje atidaryta ikonų paroda, o didysis šventinis renginys 
vyko prie Laisvės paminklo.

Prie Laisvės paminklo susi-
rinko minia anykštėnų. Žmonių, 
dalyvavusių renginyje, skaičius 
buvo maždaug toks pat, kiek jų 
ateina ir į Lietuvos valstybinėms 
datoms skirtus renginius. Ukrai-
nos Nepriklausomybės dienos 
minėjime pagrindiniai dalyviai 
buvo patys Anykščiuose gyve-
nantys ukrainiečiai. Mokytojos 
Olenos Gorinovos vadovauja-
mi mokiniai surengė koncertą, 
į šventę susirinkę žmonės buvo 
vaišinami ukrainietiškais barš-
čiais ir pampuškomis - mažy-
tėmis bandelytėmis, užpiltomis 

česnakiniu padažu, taip pat 
ukrainietiškais lašinukais, kom-
potu. 

A.Baranausko pagrindinėje 
mokykloje dirbanti O.Gorinova 
į anykštėnus kreipėsi lietuviškai. 
Mokytoja dėkojo už ukrainiečių 
priėmimą ir suteiktą gyvenamąjį 
plotą.

Praėjusių mokslo metų pa-
baigoje A.Baranausko pagrin-
dinėje mokykloje mokėsi apie 
60 ukrainiečių. Per vasarą vieni 
vaikai su tėveliais išvyko į kitas 
Europos šalis ar į kitus Lietuvos 
miestus, tačiau į Anykščius at-

Praėjusių mokslo metų pabaigoje Anykščių A.Barnausko pagrindinę mokyklą lankė apie 60 ukrai-
niečių vaikų. 

Mokytoja Olena Gorinova į anykštėnus prie Laisvės paminklo 
kreipėsi lietuviškai. Anykščių krašto garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus 

Strolia (kairėje) rūpinasi daugiatūkstantinės namų ikonų kolek-
cijos pervežimu į Anykščius iš Rodomyslio. Kol kas Anykščiuo-
se atidaryta pirmųjų į mūsų miestą atkeliavusių ikonų paroda. 
Viduryje - Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, dešinėje 
- V.Strolios žmona Rūta Teresė Malikėnaitė.   

Ikonos Anykščių kultūros centro mažojoje salėje eksponuojamos tik iki šiandien, bet jų ekspoziciją 
ketinama nuolat keisti.  

vyko kitos ukrainiečių šeimos. 
Nemažai ukrainiečių vaikų va-
sarą mokėsi lietuvių kalbos - už-
siėmimai vyko A.Baranausko 
pagrindinėje mokykloje.   

Ikonų parodos atidaryme 
nuotoliniu būdu į anykštėnus 
kreipėsi Rodomyslio Ukrainos 
namų ikonų ir senienų muzie-
jaus „Ukrainos dvasia“ direkto-
rius Jurijus Rudnickis, kalbėjo 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, Anykščių krašto 
garbės ambasadorius Ukraino-
je Virginijus Strolia. Pastarojo 
rūpesčiu į Anykščius atkeliavo 
13 ikonų.  Muziejus „Ukrainos 
dvasia“ yra istorijos ir kultūros 
komplekso „Radomyslio pilis“, 
veikiančio nuo 2011 m., dalis. 
Jo įkūrėja – garsi Ukrainos gy-
dytoja ir visuomenės veikėja 
Olga Bogomolec. Anykščiuose 
eksponuojamos ikonos sukur-
tos nuo ХVIII а. iki XX а. pra-
džios, jas kūrė ir profesionalūs 
menininkai, ir mėgėjai, kuriems 
ikonų tapyba nebuvo pagrindi-
nė profesija. O.Bogomolec yra 

medicinos ir filosofijos mokslų 
daktarė, profesorė, savo giminės 
šaknis siejanti su LDK didikais.

Po renginio V.Strolia „Anykš-
tai“ sakė, kad  Rodomyslio 

namų ikonų muziejuje yra apie 
10 tūkst. eksponatų - didžiausia 
Rytų Europoje namų ikonų ko-
lekcija. 

(Nukelta į 14 psl.)

Ukrainos nepriklausomybės dieną prie paminklo Laisvei kon-
certavo Ukrainos vaikai.
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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.
12:55 Tolimųjų Rytų gamtos 
kontrastai.
13:55 Mis Marpl. Karibų pa-
slaptis.
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 Tobula žmona  N-14.
23:35 Froidas  N-14 (kart.).
01:50 Stok! Arba mano mama 
šaus  N-7 (kart.).

06:35 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:05 Bunikula.
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.

08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:35 Ogis ir tarakonai.
09:55 Vabaliukų istorijos.
11:40 Kempiniukas 
Plačiakelnis 2.  
13:25 Mažius   N-7.  
15:10 Sutrikęs gangsteris  
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios. 
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Žalioji širšė   N-7.  
21:50 Gelbėtojai   N-14.  
00:10 9/11   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 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
08:30 Simpsonai   N-7.
09:00 Ogliai.
10:40 Gražuolė ir 
Sebastianas. Nuotykiai tęsiasi 
N-7.
12:40 Gyvenimas  N-7.
13:50 Lobių medžiotojas. 
Gintaro kambario paieškos  
N-7.
16:05 Adelainos amžius  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Pi gyvenimas  N-7.
22:05 Išgyventi naktį  N-14.
23:50 Deadpool 2.  N-14 
(kart.)
02:15 Indianapolis. 
Nepaprasta drąsa   N-14 
(kart.)

06:25 Pričiupom!  (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato finalas. Prienai (k).   
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Galiūnai. Lietuvos rink-
tinė prieš Latvijos rinktinę.   
10:05 Rotnesto sala – kvokų 
karalystė.
11:20 Kova už būvį.
12:30 Paranormalūs reiškiniai  
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 Greitojo reagavimo 
būrys  N-7.  
21:30 Juodasis sąrašas   N-7.  
22:30 Dvigubas smūgis  N-7.  
00:40 Gyvi numirėliai  N-14.  
01:40 Įkalinti laike (k) N-7. 

06:20 Istorija gyvai.  
06:55 Sodininkų pasaulis (k).
08:15 Alpių gelbėtojai  (k) 
N-7.  
10:15 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.   
12:30 Dešimčia metų jaunes-
ni   N-7.  
13:00 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai   
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Ragana  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  

21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N-14.  
23:00 Kūdikis  N-14.  
01:15 Džema Boveri (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 Mokslo sriuba.  
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys.  
14:10 Bebė ir Tina. Beviltiškai 
užkerėti.
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Marinos Abramovič 
paskaita „Performansas. 
Praeitis. Dabartis. Ateitis“.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Kultūros diena  (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Richard Strauss. Opera 
„Rožės kavalierius“. 
00:25 Panorama.
00:47 Sportas. Orai (kart.).
00:55 Tobula žmona  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 Laukinis Tailandas  N-7.
12:35 Pavojingiausia Žemės 
vieta  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 FA Šiauliai – Kauno 
Žalgiris.
20:00 Atgal į gamtą   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Apgaulinga ramybė 
N-14.
00:10 1917  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. 
LKL - krepšinis Lietuvoje vėl!.  
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.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Investavimo akademija.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Egzotiniai keliai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
16:00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
17:00 Skaičiai istorijoje.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Orijaus kelionės. 
19:00 Automobilis už 0 Eur.
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Dėl visko kaltas seksas. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Dėl visko kaltas sek-
sas. 
23:10 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
00:15 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
01:20 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
02:25 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 Kas ir kodėl?  
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
12:30 (Ne)emigrantai.  
13:30 Mūsų gyvūnai.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 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.  
11:00 Keičiu žmoną   N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Lemties paslaptys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Noriu likti Lietuvoje.  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Užpuolikai  N-14.  
00:40 Juodasis sąrašas   N-7. 
01:40 Gelbėtojai (k)  N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis N-7.
07:30 Madagaskaro pingvinai.
08:00 Maisto kelias. Lietuva  
(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 sportas. Orai.  
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 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. 2022.
22:30 Sučiupus nužudyti  N-14
00:40 Naktinė pamaina N-14.
01:40 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.
12:35 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 Tamsos baikeris   N-14.  
23:15 Greitojo reagavimo bū-
rys  (k) N-7.
01:15 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 melodra-
mos.
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 žmogžu-
dystė. Žmogžudystės Jura (k) 
N-14. 
01:15 Laukinis miestas  N-7.  
02:15 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?  
(kart.).
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 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 4  
N-7.  
19:00 Pasivaikščiojimai  (kart.).
19:30 „Kraftwerk“.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Muzikinė dokumentika.  
22:30 Davidas Beckhamas – iš 
meilės futbolui.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 Svieto lygintojai (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Aš – ralistas  (kart.)
08:50 Gazas dugnas  (kart.)
09:20 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 Vakarienė   N-14
23:30 Derlinga žemė S.
01:20 Bibliotekininkai  N-7.
02:10 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas. Laida apie 
pirties malonumus. 2022. N-7
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Šarūnas Marčiulionis. 
LKL - krepšinis Lietuvoje vėl!  
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Kelias turtų link.
11.10 Pėdsakas  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 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 ži-
nios  „UKRAINA 24“.
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
08:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
09:00 Kasdienybės herojai. 
10:00 Šiandien kimba. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Egzotiniai keliai.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Krepšinio zona.
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 bai-
dare su A. Valujavičiumi.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare 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.
22:33 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 ži-
nios  „UKRAINA 24“.

pirmadienis 2022 08 29

sekmadienis 2022 08 28
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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 Kas ir kodėl?  
12:00 7 Kauno dienos.  
12:30 Kitą kartą Afrikoje.  
13:30 Veranda  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Draugiška Lietuva.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Komanda  N-14.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo N-14.  
23:45 31-oji nuovada  N-7 
(kart.).
00:30 7 Kauno dienos  (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) 
N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės   
N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (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 Noriu likti Lietuvoje.  
20:30 Turtuolė varguolė   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Džiu-džitsu   N-14.  
00:35 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:35 Užpuolikai (k)  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 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 Gamtos jėga  N-14.
00:45 Naktinė pamaina  N-14.
01:45 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.  
12:35 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 2012   N-7.  
00:10 Tamsos baikeris (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 Mirtys prie ežero  N-14.  
22:55 Užjūrio detektyvai (k) 
N-14.  
01:05 Laukinis miestas  N-7.  
02:05 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 Talaka. Aleksandra 
Zvereva.  
08:20 Marinos Abramovič pas-
kaita „Performansas. Praeitis. 
Dabartis. Ateitis“ (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 „Kraftwerk“. 
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 Paveldas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:20 Vytautas Mačernis. 
Etapai.  
22:30 Kultūros diena.
23:00 Stilius.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:40 Svieto lygintojai (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 E– gazas dugnas  (kart.)
09:20 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.
17:00 Svieto lygintojai  N-7.
17:55 Atsargiai - šeima!  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Domino  N-14.
22:50 Pajėgos  N-14.
23:45 Bibliotekininkai  N-7.
00:40 Gerasis daktaras  N-14.
01:35 CSI kriminalistai  (kart.) 
N-7.

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 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Slaptas Hitlerio seksuali-
nis gyvenimas  N-7.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 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.
08:00 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 Kasdienybės herojai. 
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 Kas ir kodėl?  
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Tai kur toliau?  
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Komanda  N-14.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo  N-14.  
23:45 31-oji nuovada  N-7 (kart.).
00:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys  (k)  
N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso 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.
19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. Infošou.  
20:00 Noriu likti Lietuvoje.  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Sutramdyti žirgai   N-14.  
00:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:30 Džiu-džitsu (k) 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.
13:00 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 Gelbėtojai išgelbėtojai  
N-7.
21:00 Gelbėtojai išgelbėtojai  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai..
22:30 Pabrolių nuoma  N-14.
00:40 Naktinė pamaina  N-14.
01:40 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.  
12:35 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 Nuostabioji   N-14.  
23:30 2012 (k)  N-7.  
02:30 Akloji zona (k) N-7.  

06:30 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero  N-14. 
00:50 Laukinis miestas  N-7.  
01:50 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Draugiška Lietuva.  
07:00 Artūras ir minimukai (kart.).

07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Gigantozauras (kart.).
07:50 Nežinomi žmonės.  
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 Paveldas  (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 Tarptautinis karinių or-
kestrų festivalis „Military Tattoo 
Lithuania 2022“. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuvos valstybinio sim-
foninio orkestro 33-ojo sezono 
pabaigos koncertas. 
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:40 Svieto lygintojai  (kart.) 
N-7.
06:30 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 Mergvakaris N-14.
23:00 Pajėgos  N-14.
23:55 Bibliotekininkai  N-7.
00:55 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 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
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 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas  N-7.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Pėdsakas   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.

23.30 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas.  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

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

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 08 30

trečiadienis 2022 08 31



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. rugpjūčio 27 d.

ketvirtadienis 2022 09 01

penktadienis 2022 09 02

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 Kas ir kodėl?  
12:00 Mūšio laukas.  
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.  
13:30 Čia mano sodas  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys 
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Pasaulio puodai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Komanda  N-14.  
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo  N-14.  
00:25 31-oji nuovada  N-7 
(kart.).
01:10 Pasaulio puodai (kart.).

06:00 Lemties paslaptys  (k) 
N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
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.
19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Noriu likti Lietuvoje.  
20:30 Turtuolė varguolė   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Paieška  N-14.  
00:30 Juodasis sąrašas   N-7.  
01:30 Sutramdyti žirgai (k)  
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Triukšmingi namai.
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.
18:15 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Slovėnija – 
Lietuva.
20:15 TV3 žinios.  
21:20 TV3 sportas.Orai.
21:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Prancūzija – 
Vokietija.
23:30 Greičio įkaitai  N-7.
01:25 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.  
12:35 FTB. Ieškomiausi   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 Surasti ir sunaikinti  N-14.  
22:45 Nuostabioji (k)  N-14.  
01:10 Tie, kurie žudo  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.  
23:10 Mirtys prie ežero (k) 
N-14.  
01:05 Laukinis miestas  N-7.  
02:05 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 Kelias į namus.  
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:30 Pirmasis (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mes iš Ukrainos (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Pirmasis (kart.).
13:45 Marinos Abramovič pas-
kaita „Performansas. Praeitis. 
Dabartis. Ateitis“ (kart.).
14:45 Paveldas.
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 Menų pašaukti. Nauja 
pradžia.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lemtinga pagunda  N-14.  
23:05 Čia – kinas  (kart.).
23:35 Anykščių kraštas. 
Dailininkas Šarūnas Miškinis 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Veranda  (kart.).

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 Jūrų pėstininkas  N-14.
22:55 Pajėgos  N-14.
23:50 Bibliotekininkai N-7.
00:55 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 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
11.10 Pėdsakas  N-7.
12.15 Tiek žinių.  
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 Slaptas Hitlerio seksuali-
nis gyvenimas  N-7.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Pokalbiai prie jūros.  
19.00 Reali mistika   N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Pėdsakas   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Pokalbiai prie jūros.  
23.30 Slaptas Hitlerio seksuali-
nis gyvenimas   N-7.
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.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Gyvenimas inkile.
21:30 Krepšinis į trasą.
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 Kas ir kodėl?  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Gimę tą pačią dieną.  
13:30 Euromaxx.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bendrom jėgom.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:45 Daktaras Ne  N-7.
00:35 Tesėsiu, kol norėsiu  
N-14.  
02:20 Istorijos detektyvai  
(kart.).

06:00 Lemties paslaptys (k) 
N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris   N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės   
N-7.  
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.

19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Super Džonis   N-7.  
22:45 Ypatinga užduotis  N-14.  
00:40 Paieška (k)  N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Triukšmingi namai.
07:30 Madagaskaro pingvinai.
08:00 Sveiki atvykę  (kart.).
08:30 Mano meilė karantinas   
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 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 Ponas Kūdikis  N-7.
21:20 Nepriklausomybės diena. 
Atgimimas  N-7.
23:50 Žmogus žmogui – vilkas   
S.
01:40 Pabrolių nuoma  N-14 
(kart.).

06:00 FTB. Ieškomiausi  (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.  
12:35 FTB. Ieškomiausi  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 Mes mirštam jauni  N-14.  
23:20 Surasti ir sunaikinti (k) 
N-14.  
01:05 Tie, kurie žudo  N-7.  

06:30 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k)  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar   N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  N-14.  
22:55 Rivjera  N-7.  
01:05 Juodieji smėlynai (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Pasaulio puodai.  
07:00 Artūras ir minimukai 
(kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas  
(kart.).

07:35 Gigantozauras (kart.).
07:50 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. 
Dailininkas Šarūnas Miškinis 
(kart.).
12:50 Marinos Abramovič pas-
kaita „Performansas. Praeitis. 
Dabartis. Ateitis“ (kart.).
13:50 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“.  
14:45 Paveldas.
15:35 Vytautas Mačernis. 
Etapai (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 Fokusas.  
20:00 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Teisėjas  N-14.  
23:05 Euromaxx  (kart.).
23:30 Kelias į namus  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Lemtinga pagunda   
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 Valentinas vienas  N-14.
00:05 Jūrų pėstininkas   N-14 
(kart.).
01:45 Vakarienė   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   N-7.
10.05 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
11.10 Pėdsakas  N-7.
12.15 Tiek žinių.  
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 Slaptas Hitlerio seksuali-
nis gyvenimas   N-7
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Klausimėlis.  

19.00 Reali mistika   N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Klausimėlis.  
23.30 Slaptas Hitlerio seksuali-
nis gyvenimas  N-7
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 Alfas vienas namuose.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Egzotiniai keliai. 
12:30 Egzotiniai keliai.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Gimę ne Lietuvoje.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
17:00 Egzotiniai keliai.
17:30 Egzotiniai keliai.
17:55 Kenoloto.
18:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
20:00 Orijaus kelionių archyvai.
20:30 Orijaus kelionių archyvai.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Klausyk širdies.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Klausyk širdies.
00:15 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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šeštadienis 2022 09 03

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 rugsėjo 30 d.)

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

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

Liepos 30-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Svajonė“ teisingas at-
sakymas -  „MANO VILTIS“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 42 skaityto-
jai. Tai anykštėnai  A.R.Vilimas, R.Kavoliūnienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
D.Varnienė, E.Tamulėnienė, A.Tamulienė, R.Venclovienė, B.Šližienė, R.Budrienė, 
A.Skaržauskienė, O.Arienė, J.Mieželienė, J.Pranckevičienė, E.Zlatkutė, 
V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, A.Lunevičius, B.Augulienė ir R.Šulnienė; 
E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; R.Puolis, E.Kiškienė ir 
D.Sudeikienė iš Kavarsko; G.Radzevičienė, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šove-
nių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; R.O.Deveikienė ir B.Raščiuvienė iš Sur-
degio; D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių; A.Lisauskienė iš Mickūnų; A.Kuolienė 
iš Kunigiškių; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus; 
L.Dobrodiejienė iš Utenos; T.Patumsienė iš Vikonių; B.Aukštakalnienė iš Kur-
klių ir R.Vaiginytė iš Aknystų.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „svajonė“ prizas - i.judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, dariaus ir girėno 3-2) įsteigta „Livsane“ dovana atiteks 
p.doLMAnTui iš Viešintų prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti 
čekio.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 7 Kauno dienos (kart.).
06:30 Daiktų istorijos (kart.).
07:30 Bendrom jėgom (kart.).
08:30 Mano pasas meluoja. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Meistrystė.
12:40 Užburianti Australija.
13:40 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Beatos virtuvė.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Svajonių duetai.  
22:30 Baris Sylas – Amerikos 
sukčius  N-14.
00:25 Teisėjas  N-14 (kart.).
02:00 Daktaras Ne  N-7 (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 Varlių karalystė 2. 
Nuotykiai užšalusiame ežere.
11:15 Tomas ir Džeris svečiuo-
se pas Ozo šalies burtininką. 
12:20 Dora ir dingęs aukso 
miestas.
14:20 Aleks ir aš.
16:05 Nuotakų karai  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga

19:20 Sportas.Orai.
19:30 Šrekas Trečiasis .
21:15 Slaptas kazino  N-14.  
23:00 Griaustinis tropikuose  
N-14.  
01:05 Super Džonis (k)  N-7.  

06:00 Triukšmingi namai 
(kart.).
06:30 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Barbė. Princesės nuo-
tykis.
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:00 Sveiki atvykę.  
11:30 Pandų mažyliai  N-7.
12:40 Gyvenimas   N-7.
13:50 Tūkstančiai mylių iki 
tavęs N-7.
16:10 Pabėgusi nuotaka   N-7.
18:45 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Lietuva – 
Prancūzija.
20:45 TV3 žinios.  
21:20 TV3 sportas.Orai.
21:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vengrija – 
Slovėnija.
23:30 Babilonas  N-14.
01:40 Nepriklausomybės die-
na. Atgimimas  N-7. (kart.).

06:00 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai. Revizija (k).
07:00 Kova už būvį  (k).
08:00 Pričiupom! (k).

09:00 Neįtikėtini gyvūnai.
10:10 Rotnesto sala – kvokų 
karalystė.
11:20 Kova už būvį.
12:30 Paranormalūs reiškiniai.  
13:50 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai. Revizija.
15:00 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:25 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Miestas   N-14.  
00:30 Mes mirštam jauni (k) 
N-14.  

06:25 Laisvės karžygiai.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
08:20 Alpių gelbėtojai   (k) N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų  N-7.  
13:30 Gaminame namie su 
Reičele Alen.
14:30 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. Drumsti vandenys  
N-14.  
22:55 Nepasirinkti keliai  N-14.  
00:40 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje. Pažadas 
(k) N-14. 
02:30 Rivjera (k) N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:15 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas.  
07:30 Keliai. Mašinos.  
08:00 Čia mano sodas.  
08:30 Mano geriausias drau-
gas  (kart.).
09:00 Pradėk nuo savęs.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Mes iš Ukrainos.  
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Širdyje lietuvis.  
13:30 Mokslo sriuba.  
14:00 Kalbos anatomija.  
14:30 Atspindžiai.  
15:00 Dėmesio! Ieškome 
meno.  
15:30 Perspektyva. 
Fotografijos menas ir kasdie-
nybė.  
16:00 Euromaxx.  
16:30 Veranda.  
17:00 Bauhauzo pasaulis.
18:00 Juozas Miltinis. 
Nežinomas interviu.  
18:45 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas (kart.).
19:00 Teatro biografijos.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų 
retrospektyva. Mažylis.
22:00 Asaf Avidan ir grupės 
koncertas Vilniuje.
23:35 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos. 
23:45 Mokslo sriuba  (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Tesėsiu, kol norėsiu  
N-14 (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:35 Laukinė Lotynų Amerika.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai   N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Aš – ralistas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo  N-7.
11:30 Australijos salos   N-7.
12:35 Laukinė Naujoji 
Zelandija  N-7.
13:50 Išlikimas  N-7.
14:55 Geriausi vilkikų vairuo-
tojai  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 Brėkštanti aušra. 1 dalis  
N-14.
23:20 Valentinas vienas  N-14 
(kart.).
01:15 X Faktorius.  

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 Mano vieta.
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 Mes – pasaulis 2022. 
1 d.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Aikštė.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išlikę. Tremtinių istorijos.
11:55 Kenoloto.
12:00 Krepšinis į trasą.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Krepšinio zona.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Orijaus kelionės. 
15:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
17:00 Skaičiai istorijoje.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Nesiaukite Live - Pauld 
De Miko.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live - Pauld 
De Miko.
23:15 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
02:40 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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įvairūs Nekilnojamojo turto 
operacijos:

pirkimas; pardavimas, 
tarpininkavimas;

paskolos;
vertinimas.

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

AnYKŠčiŲ rAjono sAViVALdYBĖs gYVenTojŲ dĖMesiui!
Rugsėjo 6 d. iš Anykščių rajono savivaldybės gyventojų bus nemokamai renkamos šios susikaupusios ir aplinkai pavojingos atlie-

kos: automobilių akumuliatoriai, automobilių amortizatoriai, automobilių kuro, tepalo ir oro filtrai, panaudota alyva, bate-
rijos (galvaniniai elementai), lengvųjų automobilių padangos (vienas gyventojas (transporto priemonės valdytojas) galės atiduoti ne 
daugiau kaip 4 naudotas padangas, todėl būtina su savimi turėti transporto priemonės registracijos pažymėjimą).

Atliekos priimamos tik iš fizinių asmenų ir tik lentelėje nurodytu laiku surinkimo vietoje perduodant jas 
uAB „Žalvaris“ vairuotojui. palikti atliekas surinkimo vietoje griežtai draudžiama.

Įmonėms, ūkininkams informacija apie tinkamą alyvų ir apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą teikiama tel. 8 687 95 159 
arba el. paštu info@agia.lt.

rugsėjo 6 d. (antradienis)

Atliekų surinkimą organizuoja  Atliekų surinkimą vykdo 

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.

KAMINŲ VALYMAS;
Krosnių valymas;
Pečių valymas;

Dūmų ir smalkių detektorių 
montavimas;

Lietvamzdžių valymas;
Smulkūs remonto darbai.

+370 677 66350
ToMAS

iškalame raides.
Liejame pamatus. 
gaminame paminklus. 
Tel. (8-648) 81663.

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB (toliau – Bendrovė)  pa-
kartotinai viešina informaciją dėl Lietuvos Respublikos susisie-
kimo ministerijos ministro 2022 birželio 30 dienos įsakymu Nr. 
3 -343 patvirtinto plano „Telia tinklo apsaugos zonos planas 
Anykščių rajono savivaldybėje“. Sklypų savininkai, kuriems 
nepavyko įteikti registruoto laiško, su plano sprendiniais gali 
susipažinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sve-
tainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-pla-
nai-zemelapiai-ir-ar-schemos. Informuojame, kad turite teisę 
kreiptis į Bendrovę dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatyme numatytų sąlygų įgyvendinimo, įskaitant, bet neapsiri-
bojant 11 str., 13 str., 141 str., ir k.t .

Jeigu turėtumėte klausimų dėl apsaugos zonų nustatymo, 
maloniai prašome apsilankyti Bendrovės interneto svetainės 
skiltyje https://www.telia.lt/apsaugos-zonos

Paslaugos

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

Tel. (8-656) 24531.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-685) 68182. 

Dažo namus, stogus (skar-
dinius, šiferinius). Dengia 
stogus, lydo ruloninę dangą. 
Montuoja lietvamzdžius. Dirba 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-658) 37897.

Fasadų šiltinimas, apdai-
la. Atlieka fasadų šiltinimą. 
Tinkuoja, deda dekoratyvi-
nį tinką. Ilgametė patirtis. 
Suteikiame garantiją. 

Tel. (8-676) 52289.

Fasadinių pastolių nuoma. 
Fasadinių pastolių „Layher“ 
nuoma. 

Tel. (8-676) 52289.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

MB „Versmena“ šiuo metu atlieka žemės sklypo kad. Nr. 3440/0002:124, priklausiančio H. A. 
ir D. A., esančio Piliakalnio vs.1, Skiemonių sen., Anykščių raj., kadastrinius (geodezinius) ma-
tavimus. Kviečiame gretimo sklypo  (Kad. Nr. 3440/0002:165) bendrasavininkės D. K. pavel-
dėtojus ar įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į Anykščius, 
Dariaus ir Girėno g. 8, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-688) 91408.

dovanoja 
Viengulę kušetę. Pasiimti pa-

tiems.
Tel. (8-600) 07359.

Anykščiai pretenduoja tapti visos Lietuvos ukrainiečių kultūros centru

Ukrainos Nepriklausomybės dienos minėjimo dalyviai buvo vaišinami ukrainietiškais valgiais.          jono juneViČiAus nuotr.

Per pirmąją karo Ukrainoje 
stadiją frontas buvo vos už 5 ki-
lometrų nuo Rodomyslio. 

Muziejaus administratoriai iki 
šiol baiminasi, kad Ukrainoje 
tebevykstant karui gali būti su-
naikinta vertinga ikonų, tautinių 
drabužių, rankšluosčių kolekcija. 
„Didžiąją dalį muziejaus ekspo-
natų ketinama perkelti į Anykš-
čius. Jie pas mus bus ir saugomi, 
ir eksponuojami“, - „Anykštai“ 
sakė Anykščių krašto garbės 
ambasadorius Ukrainoje.     

Pasak V.Strolios, Anykščiai 
turi potencialo tapti visos Lietu-
vos ukrainiečių kultūros centru. 
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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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 28 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.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-611) 01110. 

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

Tel. (8-608) 44340.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIeSIoGIAI PerKA 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
gražiavietės kadastrinėse 

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

„KAGro GrUPė“ 
perka 

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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-600) 22488.

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.  

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 
NAMUS !

Prekiaujame M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žasliai) 
jaunomis vakcinuotomis 5 mėn. 
įvairių spalvų (rudomis, juodo-
mis, raibomis, pilkomis, mar-
gomis, baltomis) DOMINANTE 
veislės ir baltomis Leghornų 
veislės dedeklėmis vištaitėmis. 

Pristatome į namus. 
PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 

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

Kuras 

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

Tel. (8-656) 30184.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą. Įvairi statybinė mediena.

Tel. (8-600) 22488.

Kita

Sėklą: žieminių kvietrugių 
Meloman ir kviečių Fenomen 
(veislė su akuotais). Galima 
beicuoti. 

Tel. (8-645) 65391.

Bulves. Atveža nemokamai. 
Tel. (8-626) 30192.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža nemokamai. 

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

MTZ-80 variklius (D-243, 
D-245, D-240), savivartę prie-
kabą, ZIL-130 (dyzelis), prika-
binamas lėkštes (4 m plotis). 
Kaina sutartinė. 

Tel. (8-641) 57036.

Amonio, kalcio amonio sa-
lietrą, kompleksines trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.
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anekdotas

mėnulis
rugpjūčio 27-29 d.d. - jaunatis.

Augustina, Tarvilas, steigvilė.

Monika, Tolvydas, Aušrinė, 
Cezarijus.

šiandien

rugpjūčio 28 d.

vardadieniai

oras

+17

+30

rugpjūčio 29 d.
Adolfas, sabina, Barvydas, 
gaudvydė, Beatričė.

Piešė kęstutis PABijuTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

kas skanaus? 

Anno domini MMXXii

Piešė  Albinas GVOZDAs

Šeimyninis skandalas. Vyras 
neviltyje ir nemato gyveni-
mo prasmės. Stovi ant balko-
no krašto 15 aukšte ir ruošiasi 
nušokti. Į kambarį įeina žmo-
na, greitai įvertina situaciją ir 
sako:

- Nors šiukšles paimtum.

***
Du policininkai patruliuoja 

gatvėje. Prie jų prieina užsie-
nietis ir ima klausinėti, turbūt 
kaip kur nors nueiti. Klausia 
angliškai, vokiškai, itališkai 
- policininkai nieko nesupran-
ta. Galų gale žmogelis numoja 
ranka ir nueina. Vienas polici-
ninkas taria:

- Oho, koks protingas, kiek 
kalbų moka...

- Na, ir kas jam iš to? - pa-
prieštarauja kitas.

***
Įsiutęs šefas savo darbuoto-

jams:
- Tai, kad jūs darbe miegat, aš 

žinau. Bet apsivilkt pižamą - to 
jau per daug!!!

***
Pasodina senelį į kalėjimą. 

Kameroje kaliniai jo ir klausia:
- Už ką sėdi, tėvai?
- Na, matot, mėgau kitiems 

pokštus daryt...
- Parodyk!
- Ne, paskui primušit mane...
- Nebijok, nemušim!
Senelis pamirko šluotą „š” 

kibire ir, pabeldęs į duris, iš-
kviečia prižiūrėtojus. Kai tik 
atsidaro kameros langelis, jis 
su šluota tiesiai jiems į veidą. 
Langelis greit užsidaro, po ke-
lių sekundžių į kamerą įvirsta 
būrys prižiūrėtojų ir taria:

- Na, tėvai, pasitrauk į šoną.

Amiliutė stebisi, kad Mažojoje šalies kultūros 
sostinėje Kavarske vakarais nedega joks žibintas

Virš kavarso tik mėnulis,
nes šviesos čia - lygiai nulis. 
Vaistinės tik atspindžiai
skatina žengt atidžiai. 

Vienuolikėj taip tamsu,
Kad išeit laukan baisu.
nors ir sostinė kultūros, -
Tamsuma kavarsko mūruos...

„kad jau saulė nusileido,
Tu nekišk kavarskan veido -
Mobiliaku pasišvietęs,
Gausi plyta iš pavietės“,-

Šitaip jonas ją mokina
ir vaišina pienių vynu:
„Dieną aplankyk šaltinį,
kryžių, dar ir koldūnynį...“ 

Amiliutė galvą kraipo,
Mokymo ji neužskaito.
jeigu sostinėj tamsu,
Tai tokios šalies baisu.

svarbu, kad patiekalas būtų lengvai 
pagaminamas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

 ir kurdamas muziką, ir virtuvėje dainų autorius ir atli-
kėjas ramūnas Šiaučiulis vadovaujasi geru skoniu. papra-
šytas su „Anykštos” skaitytojais pasidalyti savo mėgstamo 
patiekalo receptu, muzikantas nedvejodamas pasiūlė išban-
dyti lašišos kepsnį su briuseliniais kopūstais ir grietinėlės 
padažu.

„Tai lengvai pagaminamas patiekalas. Be to, labai ska-
nus”, - intrigavo r.Šiaučiulis.

Lašišos kepsnys su briuse-
liniais kopūstais ir grietinė-
lės padažas

• 4 lašišų didkepsniai (gali 
būti ir upėtakio),

• 10 -12 briuselinių kopūstų,
• 100 g šparaginių pupelių 

(gali būti šaldytos),
• 1 stiklinė plakamosios 

grietinėlės,
• ¼ stiklinės brendžio,
• 0,5 stiklinės tarkuoto kie-

tojo sūrio (aš naudoju „Džiu-
go“ sūrį),

• 1 šaukštelis česnakų mil-
telių,

• druskos, pipirų (po žiups-
nelį),

• 2 šaukštai sviesto.

paruošimas:

Įkaitinti orkaitę iki 220°c
Į dubų kepimo indą supilti 

grietinėlę, brendį, suberti sūrį, 
česnakų miltelius, druską, pi-
pirus. Viską išmaišyti.

Lašišos didkepsnius pabars-
tyti druska, pipirais ir sudėti į 
padažą. Šalia į tarpelius pridė-
ti briuselinių kopūstų (jei di-
deli, galima perpjauti pusiau), 
šparaginių pupelių (jei naudo-
site šaldytas, prieš tai jas rei-
kia atitirpinti).

Pašauti indą į orkaitę, kepti 
30-35 min.

Per tą laiką 1-2 kartus viską 
apšlakstyti padažu.

skanaus!

Ramūnas Šiaučiulis, dainų 
autorius ir atlikėjas, mėgsta 
patiekalus iš lašišų.


