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Baseinui „Bangenis“ prognozuojamas 
net bankrotas
Rugpjūčio 30 dieną, antradienį, į 45-ąjį posėdį susirinko Anykščių rajono taryba. Vienas 

svarbiausių klausimų buvo sudėtinga Anykščių baseiną valdančios VšĮ „Sveikatos oazė“ 
finansinė būklė. 

Kaip informuota Taryba, dėl COVID-19 pandemijos bei brangstančių energijos resursų basei-
no „Bangenis“ balansas birželio-gruodžio mėnesiais bus neigiamas (-121,428 Eur).

Kaip gelbėjimosi ratą Anykščių rajono taryba posėdyje nusprendė baseinui skirti 70 tūkst. Eur 
piniginį įnašą, kadangi savivaldybė yra VšĮ „Sveikatos oazė“ dalininkė.

Viešosios įstaigos „Sveika-
tos oazė“ direktorė Sonata 
Veršelienė sakė, kad sudė-
tingu laikotarpiu baseinas 
„Bangenis“ nesulaukė jokio 
Anykščių rajono savivaldy-
bės dėmesio.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sveikatos oazės“ direktorė Sonata Veršelienė posėdyje sakė, kad baseinas birželio ir liepos mėne-
siais už dujas ir elektrą gavo 7-9 tūkstančių eurų sąskaitas, kai ansčiau už šias paslaugas mokėda-
movo po 2-3 tūkstančius. 

Anykščiuose viešėjo Pirmoji 
šalies ponia

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pirmoji ponia kartu su J.Biliūno gimnazijos mokytojais ir mokiniais dalyvavo šventinėje eisenoje
 „Laimės žiburio“ link. Paminklo J.Biliūnui papėdėje Diana Nausėdienė sveikino Jono Biliūno 
gimnazijos bendruomenę su Rugsėjo 1-ąja ir žavėjosi unikalia mokyklos tradicija naujuosius moks-
lo metus pradėti rašytojo gyvenimo kelią ir kūrybos idėjas simbolizuojančioje aplinkoje. 

Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija Rugsėjo 1-ąją 
sulaukė išskirtinio dėmesio 
- kartu su mokyklos kolek-
tyvu iki „Laimės žiburio“ 
ėjo ir Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos 
žmona Diana Nausėdienė. 

Anykščiusoe viešėju-
siai pirmajai šalies poniai 
Anykščių menų centre buvo 
pristatyta ir fotografijų par-
oda „Semeniškių idilės“, 
skirta poeto, kino kūrėjo 
Jono Meko šimtmečiui. 

Kinas. Rugsėjo 1 dieną 
Anykščių kultūros centre bei 
Vyskupo skvere buvo rodomas 
kinas. Už penkių kino filmų 
parodymą iš Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto viešajai 
įstaigai „Avakademija“ sumo-
kėti 1 tūkst.181 Eur. Žiūrovai 
išvydo lietuvišką nuotykių fil-
mą vaikams „Lobis“, kuriame 
vaidina Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos moks-
leivė Bernadeta Mikutaitė, bei 
kitas kino juostas.

Pastatai. Anykščių rajono sa-
vivaldybė nusprendė nugriauti 
Kurklių seniūnijos Užunvėžių 
kaime esantį 1940 metais staty-
tą mūrinį ūkio pastatą ir  mūrinį 
ūkio pastatą Skiemonių seniū-
nijos Mačionių kaime.

Medžioklė. Aplinkos mi-
nistro įsakymu 2022-2023 
metų medžioklės sezono metu  
Anykščių rajone leista sume-
džioti 178 briedžius ir 600 tau-
riųjų elnių.

Dėl galimo nepil-
namečių tvirkini-
mo stovyklose 
prokuratūra 
pradėjo du 
ikiteisminius 
tyrimus

Kęstučio Tubio 
teismas tęsis dar 
ilgai

Brangstanti 
elektra gąsdina ir 
ūkininkus

Festivalis, 
kuriame skamba 
didingi 
instrumentų 
karaliaus garsai
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spektras

temidės svarstyklės

Tranzitas. „Lietuvos gele-
žinkeliai“ (LTG) turi apmokėtų 
Kaliningrado tranzito krovinių 
maždaug iki trijų savaičių. Tiek 
laiko LTG grupė veš leistinus 
Rusijos krovinius į Kaliningradą 
ir atgal, nes yra gavę iš ekspe-
ditorių išankstinių mokėjimų už 
2,5 mln. eurų, ketvirtadienį pa-
tvirtino įmonės vadovas Egidi-
jus Lazauskas. Anot jo, tolesnis 
šių krovinių vežimas priklausys 
nuo to, ar įmonės klientai ras 
sprendimus dėl apmokėjimų ir 
kokius sprendimus dėl to priims 
bankai. E. Lazauskas neatmeta, 
kad tranzitas gali nutrūkti ir kro-
vinių vežimo kvotos liks neiš-
naudotos, jei ekspeditoriai neras 
galimybių teisėtai atsiskaityti su 
LTG  – tai yra pervesti pinigus į 
kokį nors Lietuvos banką.

Uždarymas. Penktadienį ofi-
cialiai uždarytas Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos (VSAT) 
Medininkų užsieniečių regis-
tracijos centras. Ta proga Vil-
niaus rajone, Medininkuose, 
viešėjo vidaus reikalų ministrė 
Agnė Bilotaitė padėkojo centre 
dirbusiems pareigūnams ir ne-
vyriausybininkams. Medininkų 
užsieniečių registracijos centre 
migracijos krizės įkarštyje gy-
veno 900 žmonių. Paskutiniai 
neteisėti migrantai iš šio centro 
iškelti rugpjūčio viduryje. Jie ap-
gyventinti centruose Pabradėje 
bei Kybartuose. Penai migrantų 
stovyklos steigtos, siekiant ap-
gyvendinti neteisėtai į Lietuvą 
iš Baltarusijos plūstančius už-
sieniečius. Iš viso pernai jų į šalį 
pateko per 4,2 tūkstančio.

Sankcijos. Europos Sąjunga 
ketvirtadienį paskelbė sankcijas 
dar trims Rusijos parlamenta-
rams dėl jų vaidmens invazijo-
je į Ukrainą. Į „juodąjį“ sąrašą 
įtraukti žemųjų parlamento 
rūmų – Valstybės Dūmos – de-
putatai Ala Poliakova ir Antonas 
Tkačiovas, taip pat senatorius 
Valerijus Ponomariovas. Bau-
džiamosios priemonės, be kita 
ko, apima draudimą atvykti į 
ES. Į šį sąrašą jau įtraukta apie 
100 organizacijų ir daugiau kaip 
1 tūkst. asmenų, tarp jų – Rusijos 
politikai, žiniasklaidos atstovai 
ir stambių bendrovių vadovai.

Spaudimas. Tarptautinė ben-
druomenė turi didinti spaudimą 
Rusijai dėl Krymo aneksijos ir 
ten vykdomų žmogaus teisių 
pažeidimų, sako Lietuvos prezi-
dentas Gitanas Nausėda. Pasak 
jo, ypač nerimą kelia Rusijos 
vykdoma kolonistų perkėlimo 
į pusiasalį politika, nuolatiniai 
Krymo totorių persekiojimai, 
politiškai motyvuoti teismai, 
žiniasklaidos varžymai ir moky-
klų uždarymai.

-Bns

Netektis. Rugpjūčio 31 dieną 
apie 9.10 val. savo namų kieme 
Svėdasų seniūnijos Grikiapelių 
kaime rastas vyro (g. 1975 m.) 
kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyri-

mas mirties priežasčiai nustatyti.
Laužas. Rugpjūčio 31 dieną 

ugniagesiai iš neprisistačiusio 
asmens gavo pranešimą, kad 
Svėdasų seniūnijos Vikonių kai-
me mato juodus dūmus. Atvykus 
ugniagesiams nurodytu adresu, 

atviroje teritorijoje buvo degina-
mas laužas, jis buvo neprižiūri-
mas. Laužas buvo užgesintas.

Pagalba. Rugpjūčio 30 dieną 
ugniagesiai gavo pranešimą, kad 
Anykščiuose, Mindaugo g., bute, 
parkrito ir negali atsikelti 90 

metų moteris. Pranešėjas sakė, 
kad moteris kalba, atsiliepia į te-
lefono skambučius. Panaudojus 
ištraukiamas kopėčias, per pravi-
rą langą patekta į butą pirmame 
aukšte. Viduje rasta sąmoninga 
moteris, ji perduota medikams.

Dėl galimo nepilnamečių tvirkinimo stovyklose 
prokuratūra pradėjo du ikiteisminius tyrimus

„Dėl galimo vaikų tvirkinimo 
vasaros stovyklose Panevėžio 
prokuratūra pradėjo du ikiteis-
minius tyrimus.

Kaip penktadienį pranešė 
prokuratūra, šių veiksmų tei-
sėsauga ėmėsi reaguodama į 
socialiniuose tinkluose bei ži-
niasklaidoje paviešintus pasa-
kojimus apie vaikų vasaros sto-
vyklose galbūt patirtą nederamą 
seksualinio pobūdžio elgesį.

„Sprendimas pradėti ikiteis-
minius tyrimus priimtas reaguo-
jat į viešojoje erdvėje paskelbtus 
stovyklavusių vaikų tėvų teigi-
nius, kad iš stovyklų Aukštai-
tijos regione grįžę mažamečiai 
(vaikai iki 14 metų) ir nepilna-
mečiai pasakoja apie nederamą 
stovyklos darbuotojų seksuali-
nio pobūdžio elgesį ir kalbas“, 

– nurodoma pranešime.
Anot prokuratūros, viešai pa-

skelbtuose pasakojimuose mini-
mos konkrečios ir šią vasarą, ir 
prieš kelerius metus organizuo-
tos vaikų stovyklos, dalis pasa-
kojimų pateikti anonimiškai.

Iki dabar į teisėsaugos parei-
gūnus nė dėl vieno tokio atvejo 
niekas nesikreipė.

Pirminis šių viešai paskelbtų 
teiginių vertinimas, anot proku-
rorų, leidžia įtarti, kad šių ne-
pilnamečių atžvilgiu galėjo būti 
vykdyta nusikalstama veika.

„Tačiau ar tikrai tokia nusi-
kalstama veika įvykdyta, kas 
galėjo ją vykdyti ir ar yra tai 
įrodančių duomenų, bus galima 
nustatyti tik atlikus ikiteisminį 
tyrimą“, – teigiama pranešime.

Abiem ikiteisminiams tyri-

mams vadovauja Panevėžio 
apygardos prokuratūros Bau-
džiamojo persekiojimo skyriaus 
prokurorai, o tyrimus atlieka 
Panevėžio ir Utenos vyriausių-
jų policijos komisariatų tyrėjai.

Baudžiamasis kodeksas tam, 
kas atliko jaunesnio negu šešio-
likos metų asmens tvirkinimo 
veiksmus, numato laisvės ap-
ribojimo arba arešto, arba lais-
vės atėmimo iki penkerių metų 
bausmę“ - praneša BNS.

Savo ruožtu už garbės ir orumo 
įžeidimą stovyklos vadovė Aure-
lija Paunksnė Ignotė „Anykštai“ 
sakė nusprendusi kreiptis į teisi-
ninkus dėl anykštėniškų šaknų 
turinčio istoriko, profesoriaus 
Tomo Baranausko viešų pasisa-
kymų socialiniuose tinkluose. 

„Anykščių Vaikų Tvirkini-
mu įtariamos stovyklos vadovė 
(-as) Aurelija Paunksnė Ignotė 
ir jo (jos) vyras (žmona, sugy-
ventinis, sugyventinė) Dovilė 
Ignotė Paunksnė...

Nedidelis pasidomėjimas sto-
vyklų vadovų ir visokių „anglų 
kalbos žinovų“ vardais gali pa-
dėti išvengti mažų nesusiprati-
mų…“ - įkėlęs tiek A. Paunks-
nės Ignotės, tiek jos gyvenimo 
draugės profilių nuotraukas, 
rašė T. Baranauskas.

Tuo tarpu A. Paunksnė Ignotė 

Po buvusio Seimo nario Ligito Kernagio socialiniuose tin-
kluose pasidalyta žinia apie tai, kad šią vasarą anglų kalbos 
stovykloje, vykusioje prie Mušiejaus ežero, jo dukra ir du-
kros bendraklasė buvo šokiruotos stovyklos vadovų atviro 
pasakojimo apie jų homoseksualumą bei pasiūlymų mer-
gaitėms tapti pora, kilo skandalas. „Anykšta“ apie šią isto-
riją publikavo straipsnį (Sigita Pivorienė „Šalia Anykščių 
– anglų kalbos stovykla su homoseksualumo prieskoniu?“, 
2022-08-13).

Rugsėjo 2-ą dieną prokuratūra pranešė pradėjusi du iki-
teisminius tyrimus. 

„Anykštai“ yra sakiusi: „Įrašą 
mačiau, pirmą kartą gyvenime 
dėl to kreipiausi į teismą, nes 
tai palietė ir mane asmeniškai, 
ir mano šeimą: buvo publikuoti 
ir mūsų veidai, ir mūsų tinkla-
pis „tampomas“ po žiniasklai-
dą. T. Baranauskui buvo išsiųs-
tas oficialus raštas iš teisininko, 
nes į mano laišką išimti įrašą, 
kaip neatitinkantį realybės, jis 
sureagavo labai ironiškai, la-
bai išjuokiančiai. Todėl jis jau 
yra gavęs laišką iš teisininkų, 
žiūrėsime, kas bus, kaip surea-
guos. Nes aš tikrai kreipsiuosi į 
teismą dėl garbės ir orumo įžei-
dimo, tai yra virš visko“.

-AnYkŠTA

Kęstučio Tubio teismas tęsis dar ilgai
Vakar, rugsėjo 2 dieną, Panevėžio apygardos teismas, na-

grinėjantis Panevėžio apygardos prokuratūros apeliacinį 
skundą dėl buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio 
išteisinimo, priėmė sprendimą  teisme apklausti Specialių-
jų tyrimų tarnybos (STT) specialistą bei ekspertą, atlikusį 
STT padarytų įrašų autentiškumo tyrimą.

Priminsime, jog Utenos apy-
linkės teismo Molėtų rūmai 
K.Tubį visiškai išteisino, o 
prokuratūra išteisinamąjį nuos-
prendį apskundė. Praėjusį pir-
madienį, rugpjūčio 29-ąją, kai 
vyko pirmasis posėdis, kuriame 
nagrinėtas apeliacinis skundas, 
K.Tubio gynėjas, advokatas 
Giedrius Danėlius išdėstė pra-
šymus atlikti papildomus įro-
dymų tyrimus. Teismo prašyta  
išsireikalauti išslaptintus duo-
menis apie faktinį kriminalinės 
žvalgybos priemonių pagrindą 
prieš  K.Tubį  bei atlikti pakar-
totinę keturių dienų vaizdo ir 
garso įrašų ekspertizę.   

Apeliacinį skundą nagrinė-

janti Panevėžio apygardos teis-
mo teisėjų kolegija (teisėjai - 
Valdas Ciesiūnas  (pranešėjas), 
Donatas Jatužis ir Danutė Šviti-
nienė) nusprendė, jog teisinges-
nis kelias išklausyti specialistų 
vertinimus.  

„Reikia išsiaiškinti su spe-
cialistais garso ir vaizdo įrašų 
gaminimo aspektus, todėl kvie-
čiame ekspertus. O ne patiems 
aiškintis apie vandens ženklus, 
jeigu tokie egzistuoja, apie ko-
pijos ir originalo skirtumus ir ki-
tus techninius dalykus,  kuriems 
teisės žinios netinka“ , - teisme 
sakė teisėjas V.Ciesiūnas.

Taip pat nuspręsta Panevė-
žio apygardos teisme atlikti tų 

dienų vaizdo ir garso įrašų, dėl 
kurių autentiškumo K.Tubio 
šalis kelia klausimus, peržiūrą 
ir perklausą.

Valstybės kaltinimą palai-
kanti Panevėžio prokuratūros 
prokurorė Dalia Markauskienė 
teismo įpareigota surasti STT 
specialistą, kuris teisme galėtų 
paaiškinti vaizdo ir garso įrašų 
perkėlimo iš originalų į kopijas 
niuansus, o eksperto, atlikusio 
įrašų analizę, paieška pasirū-
pins pats teismas.  

Utenos apylinkės teismo 
Molėtų rūmų visiškai išteisintą 
K.Tubį prokuratūra antrosios 
instancijos teismą prašo bausti 
pagal visus tris bylos epizodus ir 
skirti jam anksčiau siūlytą baus-
mę -  59 tūkst. 900 eurų baudą, 
konfiskuoti 1 tūkst. eurų  bei 7- 
eriems metams atimti iš jo teisę 
dirbti valstybės tarnyboje.

Rugsėjo 2-ąją, pradėjus de-
rinti kitų teismo posėdžių datas, 
sunkiai sekėsi rasti laisvų dienų 

įtemptoje advokato G.Danėlio 
darbotvarkėje. Artimiausias 
posėdis paskirtas tik lapkričio 
16-ąją, o dar kitas - gruodžio 
19-ąją. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Mažai tikėtina, kad Kęstučio 
Tubio teismai iki ateinantį pa-
vasarį vyksiančių savivaldos 
rinkimų pasibaigs. K.Tubis 
planuoja būti kandidatu į 
Anykščių rajono merus. 

VšĮ „Anglų kalbos studija“ 
vadovė Aurelija Paunksnė 
Ignotė teigė per keturiolika 
darbo metų tokių kaltinimų 
sulaukusi pirmą kartą. Va-
dovė mano, kad įvyko ne vie-
nas nesusikalbėjimas. 

Asmeninio albumo nuotr.  
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savaitės citatosBaseinui „Bangenis“ 
prognozuojamas net bankrotas

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono tarybos posė-
dyje nuspręsta nurodyti Anykš-
čių rajono savivaldybės kontro-
lės ir audito tarnybai atlikti 2022 
metų veiklos plane nenumatytą 
VšĮ „Sveikatos oazė“ išorės fi-
nansinį auditą už 2020, 2021  ir 
2022 metų pirmąjį pusmetį. Įs-
taigai taip pat skirtas Anykščių 
rajono savivaldybės, kuri yra jos 
dalininkė, 70 tūkst. Eur pinigi-
nis įnašas. 

Viešosios įstaigos „Sveikatos 
oazė“ direktorė Sonata Veršelie-
nė posėdyje kalbėjo:„Dirbome 
taip, kaip mokėjome.Rekomen-
dacijų, kaip tvarkytis pandemi-
jos metu ar ištikus energetinių 
kainų šuoliui, iš savivaldybės 
mes negavome, kažkokių finan-
sinių įsikišimų mes negavome 
<…>. Jūsų teisė spręsti, kas su-
kėlė tokią situaciją, bet pasaky-
siu aiškiai – net mano valytojai 
aišku, kad buvo pandemija, iš-
augo energetinių resursų kainos, 
ir logiška, kad viskas padidėjo 
60 proc., atsirado nemokumas.“

S. Veršelienė informavo, kad 
viešoji įstaiga „Sveikatos oazė“, 
valdanti baseiną „Bangenis“, bir-
želio ir liepos mėnesiais už elektrą 
ir dujas gavo 7 - 9 tūkst. Eur dy-
džio sąskaitas, kai anksčiau mo-
kėdavo po 2-3 tūkst. Eur. Ji taip 
pat minėjo, kad viešosios įstaigos 
„Sveikatos oazė“ nemokumo pro-
blema atsirado ir dėl to, kad va-
saros sezonu baseino „Bangenis“ 
teikiamų komercinių paslaugų 
apimtys sumažėja 70 proc..

S.Veršelienė tikino, kad fi-
nansinio audito nebijanti, ta-
čiau jai vis dėlto pasirodė keis-
tas vienas dalykas.

„Keista, kad, kai viešosios įs-
taigos „Sveikatos oazė“ veiklos 
plane auditas yra numatytas 
trečiame-ketvirtame ketvirtyje, 
staiga, vos prasidedant baseino 
„Bangenis“ sezonui, mes turi-
me neplaninį finansinį auditą“, 
- kalbėjo ji.

S.Veršelienė posėdyje taip pat 
priekaištavo, kad Anykščių rajo-
no tarybai liepos 5 dieną nusiun-
tus raštą apie sudėtingą finansi-

Anykščių rajono meras, kon-
servatorius Sigutis Obelevičius 
prakalbo, kad baseinui „Ban-
genis“ gresia restruktūrizacija 
ar net bankrotas.

nę situaciją viešojoje įstaigoje 
„Sveikatos oazė“ net dvi savai-
tes nesulaukta jokios reakcijos.

„Gerbiama direktore, jūs ne-
mokinkite, kaip mums reikėtų 
elgtis. Ar prisimenate, koks ten 
buvo raštas? Ten buvo kažkas 
tai „vokrug da okola“, bet jokio 
konkretaus prašymo.Aš visiems 
tą raštą rodžiau ir klausiau, ką 
toliau su juo daryti“, - teisinosi 
meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono meras S. Obe-
levičius aiškino, kad finansinis 
auditas viešojoje įstaigoje „Svei-
katos oazė“ bus atliekamas ne 
dėl to, kad nepasitikima įstaigos 
direktore S.Veršeliene.

„Iš principo yra susidariusi ban-
kroto situacija. Situacija neeilinė 
ir be finansinio audito aš neįsi-
vaizduoju, ką toliau daryti“, - sakė 
meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos narys 
Kęstutis Tubis įžvelgė, kad nepla-
nuotas finansinis auditas viešojoje 
įstaigoje „Sveikatos oazė“ gali 
būti atliekamas ir dėl kitų priežas-
čių.

„Noriu paklausti, ar šitas išanks-
tinis auditas numatytas dėl to, kad 
konsignacijos pagrindais baseiną 
numatyta perduoti privačiam as-
meniui, ar dėl to, kad S.Veršelienė 
pasiskelbė kandidatuosianti į me-
rus?“ - klausė K.Tubis.

„Gal nepolitikuokime šiuo klau-
simu“, - į K.Tubio klausimus rea-
gavo viešosios įstaigos „Sveikatos 
oazė“ direktorė S.Veršelienė, kurią 
artėjančiuose savivaldybių merų 
rinkimuose kandidate į Anykščių 
rajono savivaldybės merus iškėlė 
Sauliaus Skvernelio demokratų 
sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Anykščių rajono taryba nu-
sprendė viešajai įstaigai per-

„Darbietis“ Ričardas Sargū-
nas dėl baseino siūlė kreiptis 
į Vyriausybę, nes skirtų 70 
tūkstančių eurų užteks vos 
dviem mėnesiams.

Buvęs Anykščių rajono me-
ras Kęstutis Tubis klausė, ar 
auditas baseine numatytas 
dėl to, kad S. Veršelienė kan-
didatuoja į merus?

Nieko nėra baisesnio, kaip artimo žmogaus liga ir netektis.
Pačius šilčiausius ir nuoširdžiausius padėkos žodžius už 

mūsų Mamytės gydymą ir priežiūrą skiriame Anykščių ra-
jono savivaldybės ligoninės Anesteziologijos-reanimacijos 
skyriaus, Vidaus ligų poskyrio, Slaugos ir palaikomojo gy-
dymo sektoriaus Gydytojams, Slaugytojoms, Pagalbiniam 
personalui. Esame nuoširdžiai dėkingi už Jūsų atsidavimą, 
nuolatinį bendravimą, žmogiškumą ir supratingumą. Jūsų 
atliktas darbas buvo didžiulis, labai tai vertiname. Stiprybės, 
ištvermės ir sėkmės Jūsų nelengvame kelyje. 

Zdanevičiai

duoti dalininko įnašą – 70 tūkst. 
Eur. Tiesa, per posėdį meras 
S.Obelevičius informavo, kad dėl 
to sulaukta Vyriausybės atstovo 
pastabų, jog viešoji įstaiga „Svei-
katos oazė“ savivaldybės skirtas 
lėšas turės grąžinti.

„Kalba eina apie tai, ar baseinas 
bankrutuos, ar nebankrutuos. Jei 
ši pinigų injekcija nepadės ir pini-
gus baseinui reiks grąžinti, tai vis-
kas: bus keli keliai – arba kažko-
kia restruktūrizacija, arba įstaigos 
pavertimas kažkokia biudžetine 
įstaiga, nes dabartiniai įstatymai 
neleidžia duoti pinigų iš biudžeto 
viešajai įstaigai „belekaip“. Gali-
ma duoti tik investicijoms“, - sakė 
meras S.Obelevičius.

Dėl sudėtingos finansinės situ-
acijos viešojoje įstaigoje „Sveika-
tos oazė“ Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius prisipažino jautęs  
susierzinimą bent keletą dienų.

„Man jau spaudimas 200 su 
viršum. Iš tikrųjų tai yra neeilinė 
situacija ir reikės neeilinių spren-
dimų. Tai pirmas toks atvejis 
mano gyvenime, kai reiks spręsti 
dėl įstaigos likimo“, - prisipažino 
meras S.Obelevičius.

„Darbietis“ Ričardas Sargū-
nas prognozavo, kad  viešajai 
įstaigai „Sveikatos oazė“ skirtų 
savivaldybės 70 tūkst. Eur pa-
kaks vos dviem mėnesiams.

„Sprendimas yra trumpa-
laikis.Reikia gesinti finansinį 
gaisrą, tačiau reikia sugalvoti 
planą, kaip gelbėti tą įstaigą. 
Reikia nesigėdyti, nesikuklin-
ti ir į tai pasitelkti Vyriausybę. 
Reikia sudaryti darbo grupę, 
nes, jei nespręsime, po dviejų 
mėnesių baseinas „Bangenis“ 
vėl prašys pinigų“, - kalbėjo 
R.Sargūnas.

Ar stebite Europos 
vyrų krepšinio 
čempionatą?

Vaidutis ZLATKUS, krepši-
nio treneris:

Be abejo, stebiu Europos vyrų 
krepšinio čempionatą. Stebime 
rungtynes namuose kartu su sūnu-
mi. Lietuvos vyrų krepšinio rink-
tinė daro per daug klaidų, daug 
kamuolių prarandama tokiose 
situacijose, kuriose jų nereikėtų 
prarasti. Rokas Jokubaitis daug 
klaidų daro perdavimuose, Ignas 
Brazdeikis atrodo „perdegęs“. Iš 
priekio daroma daug klaidų, perlai-
komas gal kamuolys. Ir gynyboje 
krepšininkai kartais nespėja greitų 
atakų metu. Manau, kad viskas bus 
gerai, turėtume būti prizininkais, 
pagal mane.

Juozas JUKNIUS, Anykščių 
rajono tarybos narys:

Labiau norisi pačiam žaisti nei 
rungtynes žiūrėti, bet pirmąsias 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
rungtynes Europos čempionate 
žiūrėjau. Man atrodo, kad rinkti-
nei dar trūksta susižaidimo. Svar-
biausia, kad gerai suveiktų Jono 
Valančiūno ir Domanto Sabonio 
duetas. Mūsų komanda stipri ir ga-
lima galvoti apie trečiąją vietą, bet 
ne daugiau, kadangi Europoje yra 
stiprių komandų.

Eugenijus PAJARSKAS, 
Anykščių seniūnijos seniūnas:

Taip, stebiu Europos vyrų krepši-
nio čempionatą namuose. Rinktinė 
palieka gerą įspūdį, tačiau pirmosio-
se rungtynėse, kaip sakoma, pritrū-
ko sportinės laimės. Aišku, tikiuosi, 
kad kitos rungtynės bus geresnės. 
Tikuosi, kad į geriausių komandų 
ketvertuką lietuviai pateks.

Rūta MELIŪNIENĖ, krepši-
nio trenerė:

Stebiu Europos vyrų krepšinio 
čempionatą. Gaila, kad komanda 
pralošė pirmąsias rungtynes Slovė-
nijai. Prognozuoti, kurią vietą čem-
pionate rinktinė užims, yra labai 
sunku, bet tikiuosi, kad likusiose 
rungtynėse lietuvius lydės sėkmė.

Stovint ant bankroto ribos, 
tereikia tvirto žingsnio 
į priekį!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, per 
rajono tarybos posėdį apie si-
tuaciją VšĮ „Sveikatos oazė“: 

„Iš principo yra susidariusi 
bankroto situacija. Situacija ne-
eilinė ir be finansinio audito aš 
neįsivaizduoju, ką toliau daryti.“

Bijot, kad konkurento 
nesunaikintų?

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, tarybos 
posėdyje svarstant klausimą 
dėl audito VšĮ „Sveikatos 
oazė“ atlikimo:

 „Noriu paklausti, ar šitas iš-
ankstinis auditas numatytas dėl 
to, kad konsignacijos pagrin-
dais baseiną numatyta perduoti 
privačiam asmeniui, ar dėl to, 
kad S.Veršelienė pasiskelbė 
kandidatuosianti į merus?“

Teks obuoliais vaišinti 
Seimą! 

Jonas JANIŠIUS, AB „Ažuo-
žerių sodai“  direktorius, apie 
elektros kainos įtaką verslui: 

„Jeigu elektra dar brangs, 
nebegalėsime obuolių laikyti 
saugojimo kamerose. Niekas 
nenorės mokėti už obuolius 
brangiai.“

Ir žibutės žiemą 
brangesnės...

Žilvinas AUGUSTINAVI-
ČIUS, Lietuvos ūkininkų są-
jungos Anykščių skyriaus pir-
mininkas, apie javų supirkimo 
kainas: 

„Prieš javapjūtę supirkimo kai-
nos buvo stipriai pakilusios, java-
pjūtės metu jos kiek nukrito, bet 
taip būna kiekvienais metais.“

Lyg aišku, ir ko į tualetą 
ėjo, ir ką ten veikė...

Darius LIUTIKAS, VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktorius, apie anykš-
tėną, besiskundusį, jog Surde-
gio geležinkelio stoties lauko 
tualetas yra netvarkingas:

 „Buvo atrakinta stotis, ten 
yra tualetai, ir jais reikėjo nau-
dotis. Ko žmogus ėjo į lauko 
tualetą ir ką jis ten nuveikė.“

Gal tikėtasi Bremeno 
muzikantų?

Žilvinas Pranas SMALS-
KAS, Anykščių „plėšikų“ lyde-
ris, apie anykštėno skundą, kad 
plėšikai garsiai šaudė ir išgąsdi-
no kūdikį: 

„Užsisako pramogą, skirtą su-
augusiems, ir  vežasi kūdikį. Te-
gul žiūri, kur kūdikį galima vežtis, 
kur negalima.“
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šiupinys

rievės

Sigita Pivorienė

rugsėjo pirmoji man kvepia 
ne kardeliais. ne rožėmis, ne 
gvazdikais ir net ne naujai nu-
teptų klasių dažais. Pagalvo-
jus apie šią dieną, iš atminties 
išplaukia turgaus kvapas. 

Į pirmą klasę iškeliavau 
1993-aisiais. Tada, kai dar 
nebuvo nei „Maximos“, nei 
„Akropolio“, nei interneto. 
Todėl puikiai pamenu, kaip 
prieš naujuosius mokslo metus 
tėvai mus, visus keturis, „suš-
tabeliuodavo“ į „Moskvičių“ 
ir traukdavome apsipirkti. 
Į turgų. Dažniausiai mama 
apipirkti vesdavosi mane su 
sese, tėtė – brolius. vyresnėse 
klasėse jau būdavome pasi-
taupę ir savo pinigėlių, todėl 
galėdavom nusipirkti nebūtinų 
dalykų – pavyzdžiui, suknelę 
ar batelius, kurių ne itin reikia, 
bet jie labai gražūs.

Toji išvyka būdavo džiaugs-
minga, o namo parsivežti 
daiktai turėjo ypatingą kvapą. 

Pats ypatingiausias, labiau-
siai įstrigęs atmintin – bo-
butės pirkta mėlyna suknelė, 
priekyje puošta blizgučiais. 
Per plati, todėl dailiai mamos 
pasiaurinta leido rugsėjo pir-
mosios šventėje pasijusti tikra 
dama! ją turiu iki šiol. 

Šiandien jokiu ypatingu 
kvapu nepasižymi tie perkami 
apdarai, ko gero, jo nejaučia 
nė vienas naujuosius mokslo 
metus pradedantis mokinukas. 
ir  nė kiek ne keista, nes tą 
naują drabužėlį gali įsigyti 
bet kur ir bet kuriuo metu. 

rugsėjo pirmoji ir mokinu-
kai, nešini už save didesniais 
kardeliais, kurį laiką kėlė 
būtent tokius nerūpestin-
gus prisiminimus, kurie po 
truputį, manau, taps kitokie, 
nes atsidūriau kitoje barikadų 
pusėje.

jau ketvirti metai ši šventė 
vėl „tiesiogiai“ grįžo į mano 
gyvenimą. Tik šįkart perkama 
nebe man, nes perku aš tiems, 
kuriuos išleidžiu į mokslus. 
kur kas paprasčiau, be jokios 
pompastikos ar ypatingo 
išsiruošimo į parduotuvę. 
Dažniausiai – tyliai ramiai, 
internetu. 

Mokykliniai pirkiniai man, 
kaip mamai, įgavo jau visai 
kitą prasmę (dažniausiai – 
galvos skausmo, kuris, rodos, 
jokio kvapo neturi):  jie neju-
čia virto galvosūkiu, ką, kada, 
ir kur nupirkti, kaip nepermo-

kėti. labai dažnai girdžiu, kad 
išleisti vaiką į mokyklą kai-
nuoja neapsakomai didelius 
pinigus. Ypač tai pabrėžiama 
įvairiuose žinių reportažuose, 
kai ima artėti naujieji mokslo 
metai. Teko girdėti, kad vieno 
vaiko krepšeliui išleidžiama 
po kelis šimtus eurų, o vienas 
iš tėvelių leptelėjo, kad vaiko 
išruošimas į mokyklą šeimai 
kainavo kone tūkstantį eurų! 

Būsiu nepopuliari ir ypatin-
gai nedejuosiu: ne, vaiką iš-
leisti į mokyklą man neprirei-
kia milijonų, nė tūkstančių, o 
dažnai – ir šimtų (žinoma, jei 
neperkate vaikui naujo kom-
piuterio ar neįrenginėjate viso 
biuro namų darbams ruošti). 
Apie artėjančius mokslo me-
tus galvoti kaip apie pragarą 
bei piniginės ištuštinimą iki 
perregimo dydžio, manau, ne-
prireiks, jei nevykdysime visų 
vaikų užgaidų ir neįsivelsime 
į varžybas „kas mandriau“. 
Yra pasirinkimas pirkti, 
sakykime, „nike“ sportinę 
aprangą ar „Adidas“avalynę, 
bet yra ir „no name“. Už tokį 
patį daiktą galime mokėti ir 
80 eurų, ir 15. 

Yra skirtingos žmonių 
galimybės ir pati plačiausia 
pasirinkimo laisvė. Puiku, 
jei be didelio skausmo tėvai 
gali vaikui nupirkti brangesnį 
daiktą, tačiau niekada nesu-
prasiu tų, kurie už paskuti-
nius centus perka mokyklinę 

kuprinę už šimtą eurų, lyg ji 
būtų stebuklinga... 

Šiandien tiek internetas, tiek 
ir galybė parduotuvių siūlo 
beprotiškai platų pasirinkimą:  
pradinukui sportinę aprangą 
parsisiunčiau už dvidešimt 
eurų ( galima rasti ir dar 
pigiau!), o nauja kuprinė at-
siėjo dar panašiai tiek. Beje, 
kuprinė, pirkta už 15 eurų 
viename iš prekybcentrių, 
mano vaikui tarnavo trejus 
metus – tai dar vienas būdas 
sutaupyti: nepirkti kasmet to, 
kas nėra būtina! ir, žinoma, 
stengtis pirkti po truputį, o 
ne viską iš karto – tokį puikų 
patarimą esu girdėjusi iš 
vienos mamos, kuri sakė, kad 
naujus sąsiuvinius ir reika-
lingiausius daiktus pradeda 
pirkti dar nė nepasibaigus 
seniesiems mokslo metams. 
Taip net nepastebinti atkelia-
vusio rugsėjo.

visiems mums, tėvams, 
palinkėčiau, kad vis dėlto 
rugsėjo 1-oji neštų kuo geres-
nes emocijas, atmieštas gal 
tik trupučiu rūpesčio. vaikams 
kiekviena nauja mokslo metų 
pradžia atneša kažką nauja ir 
tampa nauju laipteliu suaugu-
siojo gyvenimo link.

Tikiu, kad namuose šią 
dieną jausite pakilią nuotaiką, 
kurią sustiprins toks pažįs-
tamas, bet kaskart vis kitoks 
orkaitėje gelstančio obuolių 
pyrago kvapas.

Anykščiuose viešėjo Pirmoji šalies ponia

(Atkelta iš 1 psl.)

Prie „Laimės žiburio“ 
D.Nausėdienė sakė sveikinimo 
kalbą, po jos J.Biliūno gimna-
zijai perdavė Jo Ekscelencijos 
dovaną - vėliavą. 

„Nedaug Lietuvos mokyklų 
turi gilias, tęstines tradicijas. 
Jūs esate unikalūs, jūsų ėjimas 
į Laimės žiburį simbolinis. Se-
miatės visko, ką gražiausia gali 

padovanoti Anykščių gamta, 
unikalus Lietuvos kampelis. 
Jūs esate tų Lietuvos šviesuo-
lių, kurie žymėjo Lietuvos ke-
lią, perėmėjai, jūs geriate iš 
kultūros, mokslo, žinių šaltinio, 
iš savo gimtosios vietos. Ir jūs 
esate nepaprastai stiprūs tol, 
kol esate vieningi ir kol ieško-
te prasmės, ieškote draugystės, 
ieškote meilės, ieškote didelių 
ir taurių vertybių bei tikite, kad 

jūsų gyvenimas, žmogaus gy-
venimas skirtas ne egzistuoti, o 
nuveikti kažką ypatingai svar-
baus“, - prie „Laimės žiburio“ 
į gimnazistus kreipėsi Pirmoji 
šalies ponia. 

Vėliau Pirmoji ponia apsi-
lankė Jono Biliūno gimnazijos 
muziejuje ir sėdėdama seno-
viniame mokykliniame suole 
išklausė mokyklos bei krašto 
istorijos pamoką, kurią vedė 

gimnazijos istorijos mokytojas 
Gintaras Ražanskas.

Anykščių menų centre foto-
grafijų parodą D.Nausėdienei 
pristatė šios parodos kurato-
rius, buvęs Lietuvos kultūros 
atašė Kinijoje, iš Anykščių ki-
lęs Tomas Ivanauskas. Parodo-
je eksponuojamos 27 nuotrau-
kos, kuriose įamžintas pirmasis 
(1971 m.) ir antrasis (1976 m.) 
J.Meko sugrįžimas į Lietuvą. 

27 nuotraukos - simbolinis skai-
čius: tiek metų praėjo nuo J.Meko 
ir jo brolio Adolfo pasitraukimo iš 
Lietuvos ir pirmojo jų sugrįžimo. 

Parodą T.Ivanauskas rengė 
kartu su Lietuvos nacionali-
niu muziejumi. Yra atspausti 
nuotraukų komplektai, kurie 
keliauja per Lietuvą. Antrasis 
komplektas šiuo metu ekspo-
nuojamas Panevėžyje.

„1944 metais jie kartu su bro-
liu pabėgo. Pragyveno 5 metus 
Vokietijoje. 1949 metais jie iš-
plaukė į Niujorką. Jis labai no-
rėjo į Australiją, bet nebeužteko 
vietų laive. Norėjo į Izraelį, bet 
kadangi jie ne žydai, tai Izraelis 
nepriėmė. Jų kaimynai iš Biržų 
turėjo lietuviškos duonos ke-
pyklą Čikagoje ir jiems parašė 
raštą, pakvietimą. 

Pirmajai šalies poniai Dianai Nausėdienei fotografijų parodą, skirtą Jono Meko 100-mečiui, prista-
tė šios parodos kuratorius, iš Anykščių kilęs Tomas Ivanauskas.

Kortelės. Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvas laimėjo 
Anykščių rajono savivaldybės 
skelbtą viešąjį konkursą pa-
gaminti ir aptarnauti sociali-
nių mokėjimų korteles. Dvejų 
metų trukmės sutarties vertė – 
158 tūkst.400 Eur. Socialinės 
mokėjimo kortelės perkamos 
Anykščių miesto ir Anykščių 
seniūnijų gyventojams, gau-
nantiems socialinę paramą ne-
pinigine forma. Preliminarus 
jų kiekis - 40 vnt.. Pagal šias 
korteles gyventojai galės įsi-
gyti maisto produktų, pirmojo 
būtinumo buities prekių ir ap-
mokėti komunalines paslaugas. 
Visoms socialine kortele teikia-
moms prekėms bus taikoma 3 
proc.nuolaida. Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo adminis-
tracijos direktorė yra Anykščių 
rajono tarybos narė, konserva-
torė Rita Kripaitienė.

Melioracija. AB „Anykščių 
melioracija“ laimėjo Švenčio-
nių rajono savivaldybės pa-
skelbtą viešąjį pirkimą atlikti 
valstybės nuosavybės teise pri-
klausančių melioracijos statinių 
remontą ir priežiūrą. Rugpjūtį 
pasirašyta iki šių metų pabai-
gos galiosianti 88 tūkst.855 Eur 
vertės sutartis.AB „Anykščių 
melioracija“ gyvuoja jau beveik 
28-erius metus, bendrovėje šiuo 
metu dirba 63 darbuotojai.

Išmonė. Kairiajame Šven-
tosios upės take sutikta tako 
prižiūrėtoja sakė vos spėjanti 
šluoti krintančius medžių la-
pus. Tako prižiūrėtoja išradin-
ga: lapus ji šluoja važiuodama 
dviračiu. Šluotą jai atstoja prie 
dviračio bagažinės pririšta me-
džio šaka. 

Specialistai. Mokyklose 
daugės karjeros specialistų, su 
kurių pagalba nuo pirmos kla-
sės bus sistemiškai vykdomas 
profesinis vaikų orientavimas 
pranešė Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija.Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje pla-
nuojama įsteigti 1,1 karjeros 
specialisto etato, kuris aptar-
nautų visų savivaldybės mo-
kyklų 9–12 (gimnazijos I–IV) 
klasių mokinius, o Anykščių 
švietimo pagalbos tarnyboje – 
1,2 etato, kuris aptarnautų visų 
savivaldybėje esančių mokyklų 
1–8 klasių mokinius.

Prašymas. Anykščių rajono 
savivaldybė patenkino Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centro prašymą pagal 
panaudos sutartį perduoti  10 
metų laikotarpiui Tilto gatvės 
komplekso statinius. Perduo-
damų 11 statinių įsigijimo vertė 
siekia daugiau nei 920 tūkst. 
Eur.
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Brangstanti elektra gąsdina ir ūkininkus

Javapjūtė be lietaus – tarsi
išsipildęs svajonių projektas

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius „Anykštai“ 
sakė, kad tokie vasaros orai 
kaip pastarosiomis dienomis, 
kai kaitina saulė ir nelyja, java-
pjūtei yra labai geri.

„Apie tokią javapjūtę be 
lietaus galima tik pasvajoti.
Džiugina, kad bus mažesnės 
sąnaudos javams džiovinti tiek 
piniginiu, tiek ir ekologiniu 
atžvilgiu, nes dabar labai at-
sižvelgiama į tai, kad į aplin-
ką būtų išmetama kuo mažiau 
CO2 dujų. Su kuo pasikalbu, 
tai gal rekordų šiais metais ir 
neverta tikėtis, bet tikrai dejuoti 
ir aimanuoti priežasties nėra“, - 
kalbėjo Ž.Augustinavičius.

Nors Anykščių rajono laukuo-
se dar galima pamatyti dūzgian-
čius kombainus, Lietuvos ūkinin-
kų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas Ž.Augustinavičius 
sakė, kad jau yra ūkininkų, kurie 
javapjūtę užbaigė.

„Tų ūkininkų, kurių didžią-
ją plotų dalį sudarė žieminiai 
javai, javapjūtė jau daugmaž 
baigta. Jau yra prasidėjusi ir 
žieminių rapsų sėja“, - sakė 
Ž.Augustinavičius.

Supirkimo kainoms 
įtaką daro ne tik karas

Pasak Ž.Augustinavičiaus, 
šiemet grūdų supirkimo kainos 
yra svyruojančios.

„Prieš javapjūtę supirkimo 
kainos buvo stipriai pakilusios, 
javapjūtės metu jos kiek nukri-
to, bet taip būna kiekvienais 
metais“, - sakė jis.

Pasidomėjus, ar grūdų su-
pirkimo kainoms daro įtaką 
Ukrainoje besitęsiantis karas, 
Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius dėstė, kad į 
šį klausimą atsakyti sunku.

„Ir be Ukrainos yra daug de-
damųjų. Tai ir pabrangęs kuras, 
ir kiti kaštai, be abejo, pasaulinė 
situacija, kai kuriuose kraštuose 
susidarė nepalankios sąlygos, 
derlius mažesnis. Tie visi daly-
kai susideda ir daro įtaką kainai 
– čia ne vien tik karas“, - kalbė-
jo Ž.Augustinavičius.

Į grūdų supirkimo kainas, anot 
Ž.Augustinavičiaus, kiekvienas 

ūkininkas reaguoja individua-
liai.

„Kiekvienas ūkininkas vertina 
savo situaciją, jis žiūri, kiek yra 
investavęs į derliaus auginimą, 
koks yra derlius, ir tik po to jau 
prasideda matematika. Tik kie-
kvienas asmeniškai gali pasakyti, 
ar jis grūdų supirkimo kainomis 
patenkintas, ar nepatenkintas“, - 
kalbėjo Ž.Augustinavičius.

Rajone mažai beliko 
daržovių augintojų

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininko 
Ž.Augustinavičiaus žiniomis, 
ne itin palankūs metai šiemet 
buvo sodininkams ir daržovių 
augintojams.

„Pavasarį sodininkams buvo 
nepalankūs orai, ilgai tęsėsi 
šalnos, vėliau prasidėjo lietingi 
orai. Daržovių augintojų rajone 
jau nebedaug likę, bet tie, kurių 
plotai  buvo žemesnėse vietose, 
dėl lietaus tiesiog skendo“, - 
tęsė Ž.Augustinavičius.

Beje, ūkininkų produkcija  
prekiaujančią parduotuvę val-
dantis Ž.Augustinavičius kons-
tatavo, kad daržovių iš vietinių 
augintojų gauti labai sunku.

„Bulvių dar yra, bet, pavyz-
džiui, morkų, kopūstų, buro-
kėlių jau tenka ieškoti plačiau. 
Anksčiau tokių daržovių au-
gintojų Anykščių rajone buvo, 
bet jie tokios veiklos atsisa-
kė – vieni ūkininkavimą bai-
gė, kiti persiorientavo į pel-
ningesnes šakas“, - pastebėjo 
Ž.Augustinavičius.

Pasidomėjus, kaip sekasi ūki-
ninkų produkciją siūlančiai par-
duotuvei, Ž.Augustinavičius sakė, 
kad vasarą pirkėjų pakanka.

„Žiemą, kai buvo pandemija, 
ir tų žmonių srautų nebuvo, si-
tuacija buvo liūdnesnė“, - prisi-
pažino pašnekovas.

Kalbėdamas apie žemės ūkio 
produkcijos pardavimo kainas, 
Ž.Augustinavičius tikino, kad 
jos nėra didelės.

„Jos kažkiek aukštesnės nei 
pernai, bet kad labai būtų šo-
vusios į viršų, tikrai ne“, - sakė 
jis.

Be trąšų neišsivers, 
o brangstanti elektra – 
skaudi tema

Bendraudami su Lietuvos 

ūkininkų sąjungos Anykš-
čių skyriaus pirmininku 
Ž.Augustinavičiumi apžvelgė-
me ir paskutines naujienas - di-
dėjant gamtinių dujų kainai ir 
dėl to nevaldomai kylant trąšų 
savikainai, nuo praėjusio ru-
dens ne visu pajėgumu dirbanti 
didžiausia Lietuvoje gamtinių 
dujų vartotoja, Jonavos azo-
to trąšų gamybos bendrovė 
„Achema“, nuo rugsėjo 1 die-
nos laikinai stabdo veiklą. Kaip 
tai palies ūkininkus?

„Sunku pasakyti, kaip čia 
bus. Be trąšų visi išsiversti 
galbūt nelabai galės, bet kažko 
ūkininkai turės ieškoti. Galbūt 
bus atvežtinių trąšų iš Vakarų 
Europos. Aišku, jos būtų bran-
gesnės nei rusiškos, bet kažkaip 
reikės verstis – optimizuoti, 
skaičiuoti, galų gale panaudo-
ti žaliąsias trąšas“, - kalbėjo 
Ž.Augustinavičius.

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirmininkas 
Ž.Augustinavičius konstatavo, 
kad ūkininkams žinios apie 
brangstančią elektros energiją 
yra skaudžios.

„Javų tvarkymui elektros rei-
kia daug. Tiems, kurie augina 
javus, tas elektros energijos 
kainų augimas tikrai pasijus“, - 
sakė Ž.Augustinavičius.

Džiugina jauni ūkininkai, 
ūkiuose dirba ir 
ukrainiečiai

Kalbėdamas bendrai apie 
žemės ūkį Anykščių rajone, 
Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas Ž.Augustinavučius paste-
bėjo, kad rajone daugėja uogų 
augintojų.

„Džiuginanti tendencija, 
kad uogų auginimu užsiima 
dažniau jauni žmonės“, - sakė 
jis.

Uogų augintojas Paulius 
Jurelė pasakojo, kad šis pa-
vasaris ir  vasara  nebuvo 
palanki braškėms auginti.

Javų augintojai teigia, kad karšti orai – idealus metas 
javapjūtei. Obuolių augintojams nerimą kelia augančios 
elektros energijos kainos, o uogų augintojams koją pakišo 
vasaros pradžioje pliaupęs lietus.

Kaip sekasi Anykščių rajono ūkininkams, plačiau „Anykš-
tai“ papasakojo Lietuvos ūkininkų sąjungos Anykščių sky-
riaus pirmininkas Žilvinas Augustinavičius, AB „Ažuožerių 
sodai“ direktorius Jonas Janišius bei braškių ir šilauogių 
augintojas Paulius Jurelė.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas Žilvinas Augustinavi-
čius sakė, kad brangstančios 
elektros energijos kainos 
ūkininkams, ypač javų au-
gintojams, yra skaudi tema.

AB „Ažuožerių sodai“ di-
rektorius Jonas Janišius su-
abejojo, ar esant aukštoms 
elektros energijos kainoms 
apsimokės obuolius laikyti 
saugyklose.

Beje, Anykščių rajono 
ūkiuose vis dažniau galima 
pamatyti dirbančių ukrainie-
čių. Ž.Augustinavičius atkrei-
pė dėmesį, kad žmonės iš šios 
šalies rajono ūkiuose dirbo ir 
prieš Rusijos invaziją į Ukrai-
ną.

„Nepasakyčiau, kad ukrai-
niečiai yra pigesnė darbo 
jėga. Kiek žinau, jiems labai 
padorūs atlyginimai mokami, 
kad tik dirbtų. Tos darbo jė-
gos vietos rinkoje reikia labai 
gerai paieškoti“, - pastebėjo 
pašnekovas.

Obuolių saugoti saugyklose 
nebeapsimokės

AB „Ažuožerių sodai“  di-
rektorius J.Janišius „Anykš-
tai“ sakė, kad šiemet obuolių 
derlius soduose vidutiniškas.

„Planuojame obuolius pra-
dėti skinti rugsėjo pradžioje“, 
- sakė jis.

J.Janišiaus žiniomis, nuo 
rugsėjo 12 dienos obuolius 
pradės supirkinėti „Anykš-
čių vyno“ gamykla. Kasmet 
„Ažuožerių sodai“ vyno ga-
mintojams parduodavo 2000 – 
3000 t obuolių. Kokia šiemet 
bus obuolių supirkimo kaina, 
J.Janišius sakė dar nežinantis.

Kur kas labiau „Ažuožerių 
sodų“ direktoriui J.Janišiui ne-
rimą kelia sparčiai augančios 
elektros energijos kainos.

„Jeigu elektra dar brangs, 
nebegalėsime obuolių laikyti 
saugojimo kamerose. Niekas 
nenorės mokėti už obuolius 
brangiai“, - kalbėjo J.Janišius.

Šiuo metu „Ažuožerių so-
dai“ už kilogramą parduoda-
mų obuolių prašo 1 euro.

Braškėms pakenkė lietus

Braškių  augintojas P.Jurelė 
„Anykštai“ pasakojo, kad 

braškių derlius šią vasarą buvo 
mažesnis.

„Mums pakenkė lietus ir di-
delė šiluma. Tuomet braškės 
labai pūna ir tai sumažina der-
lių“,- sakė jis.

P.Jurelės laukuose taip pat 
mėlynuoja ir šilauogės. Jis 
sakė, kad šioms uogoms vasa-
riška kaitra nebaisi.

„Turime įsirengę laisty-
mo sistemą, tai mums geriau, 
kai nelyja. Galime šilauo-
ges  lengvai skinti“, - kalbėjo 
P.Jurelė.

Šilauogių augintojas sakė, 
kad uogų pardavimo kaina iš-
liko tokia pat, kaip ir pernai, 
– kilogramas šilauogių kai-
nuoja penkis eurus. Nuo vieno 
šilauogių krūmo vidutiniškai 
priskinama 2 kg uogų.

Šilauogių skintis 
patiems pirkėjams nesiūlo

P.Jurelė sakė, kad šilauoges 
parduoda ne tik Anykščiuose, 
bet ir kituose Lietuvos mies-
tuose. Ūkininkas prisipažino, 
kad šalyje daugėja šilauogių 
augintojų, uogas parduodant 
jaučiama didelė konkurencija.

„Kuomet pardavinėjame ši-
lauoges, suteikiame pirkėjams 
galimybę atsiskaityti mokė-
jimo kortele. Pastebėjau, kad 
žmonėms tai patinka“, - apie 
tai, kokiomis priemonėmis 
stengiasi pritraukti pirkėjus, 
pasakojo P.Jurelė.

Beje, vienais metais P.Jurelė 
kvietė pirkėjus, kad patys 
vyktų į  braškių laukus ir prisi-
skintų uogų,  dėl to už  braškes 
mokėtų mažesnę kainą. Deja, 
bet šilauogių patiems pirkė-
jams skinti nesiūloma.

„Šilauogės krūmas yra labai 
lepus, jį labai sudėtinga augin-
ti. Nenorime turėti tokių situ-
acijų, kai krūmai aplaužomi, 
esame tai girdėję iš kitų augin-
tojų, todėl tvarką palaikome 
patys“, - sakė P.Jurelė.
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(Tęsinys- specialiai iš kijevo. reportažų pradžia „Anykšta“ nr. 24, 
2022-03-26).

Eladoradas BUTriMAs

Okupantų išžaginta moksleivė apie tai 
prasitarė tik artimai draugei

Kijevo pakraštyje esančiose ir per Rusijos puolimą la-
biausiai šiame regione nukentėjusiose Gustomelio, Bučos ir 
Irpinės gyvenvietėse kartu su kolega iš Japonijos lankėmės 
visą savaitę.

Sukrėtė tiek matyti sugrio-
vimų mastai, tiek pokalbiai su 
namus praradusiais ar pabėgti 
neįstengusiais ir visą mėnesį 
nepaliaujamų bombardavimų 
siaubą turėjusiais išgyventi 
žmonėmis. Vienu iš labiausiai 
įsimintinų pokalbių netikėtai 
tapo pašnekesys Irpinėje su 
septyniolikamete moksleive 
Julia Jablonska. Per visiškai 
atsitiktinai užsimezgusį pa-
šnekesį pavyko įgyti mergi-
nos pasitikėjimą ir ji atskleidė 
kraupią savo geriausios drau-
gės istoriją, patirtą okupan-
tams įsiveržus į Irpinę.

J.Jablonską užkalbinti nu-
sprendžiau todėl, kad tame su-
griautų namų mikrorajone, po 

kurį vaikščiojau, ji buvo viena  
retai pasitaikančių praeivių. 
Paklausinėjęs apie apylinkės 
netektis, pasidomėjau, ar ji 
kažko gedi, kad tokią karštą 
dieną vilki išskirtinai juodais 
drabužiais.

Mergina atsakė, kad nege-
di, tačiau pastaruoju metu jos 
nuotaika nuolat prislėgta, todėl 
taip ir rengiasi. Jos atsakymas 
suintrigavo, tad ėmiau paauglę 
toliau šnekinti.

Pasisakiau, iš kur esu atvy-
kęs, papasakojau apie Lietuvos 
pagalbą Ukrainai, apie savo ke-
liones po jos šalį, tai merginą 
padrąsino ir ji ėmė atvirauti. 

Paaiškėjo, jog J.Jablonskos 
tėvų namas yra vienas iš ne-

daugelio tame mikrorajone, 
kuris per bombardavimus 
smarkiai nenukentėjo. Todėl 
jos šeima ir grįžo čia iš Ivano 
Frankivsko, kur buvo prisi-
glaudusi pas gimines pačioje 
karo pradžioje.

„Tėtis verslininkas, jis turi 
Kijeve draugų kariškių, bet 
niekas netikėjo, kad prasidės 
karas, todėl ir neragino iš-
vykti, tad išgyvenome be galo 
kraupias akimirkas“, - pasako-
jo mergina. Šeimai iš Irpinės 
pasitraukti pavyko važiuojant 
ilgoje automobilių vilkstinėje 
per taip vadinamą žaliąjį kori-
dorių -  ukrainiečių teritorinės 
gynybos karių nurodytais sau-
giais kaimų keliukais.

Važiuoti teko aplink sprogi-
nėjant bomboms, klimpstant 
pelkėtuose keliuose, klausantis 
isteriškų močiutės ir mamos 
maldų. „Buvau siaubingai išsi-
gandusi, maniau, jei įklimpsim 
ir liksime laukuose, žūsime, 
tačiau pavyko, nors kelionė iki 
giminaičių užtruko tris paras, 
nes visi keliai buvo pilni pabė-
gėlių“, - prisiminė moksleivė.

Dauguma J.Jablonskos ben-
draklasių su tėvais irgi  bėgo 
iš Irpinės: vieni su mamomis 
į užsienį išvyko, kiti apsistojo 
Vakarų Ukrainoje. Nė vienas 
iš bendraklasių nežuvo, tačiau 
vieno brolis buvo sunkiai su-
žeistas fronte, neteko kojos, o 
merginos iš paralelinės klasės 
tėvas fronte buvo nukautas. 

„Su bendraklasiais palaiko-
me ryšį, susirašinėjame, tačiau 
visi prislėgti, nebe tokie kaip 
anksčiau, nes vieni neteko 
namų, kitų tėvas ar giminaitis 
fronte, dar kitiems nepatin-
ka užsienyje, be to, daugumai 
striuka su pinigais“, - proble-
mas vardijo mergina.

Taip besikalbant ir vaikščio-
jant po Irpinės griuvėsius bū-
simoji abiturientė vienu metu 
nutilo, susimąstė ir  ištarė: 
„Išduosiu jums paslaptį, viena 
bendraklasė, mano geriausia 
draugė, buvo rusų karių iš-
prievartauta, tačiau niekas to 
nežino, ji pasisakė tik man, o 
aš prisiekiau niekam Irpinėje 
neprasitarti.“

Apie išniekinimą niekam ne-
viešinti esą nusprendė minėtos  
bendraklasės mama, kuri irgi 
tapo prievartautojų auka.

Namuose tą dieną buvo tik 
mama ir dukra, o atėję ketu-
ri rusų kariai, trys iš kurių 
buvo mongoliškos išvaizdos, 
pagrobė papuošalus, telefo-
nus, laptopus ir išprievartavo 
abi -  ir mamą, ir dukrą. „Jei 
namuose būtų buvęs draugės 
tėtis, jį greičiausiai būtų nu-
šovę, o jas vis vien išprievar-
tavę, girdėjau, kad taip nu-
tiko keliose vietose“, - sakė 
moksleivė.

J.Jablonskos  žodžiais tariant, 
draugės mama maldavo įsibro-
vėlių pasigailėti ir neliesti jos 
dukros, priminė, kad ši nepilna-
metė, tačiau anie tik nusižven-
gė, o vienas moteriai trenkė an-
tausį ir liepė nutilti bei greičiau 
nusirengti.

„Tai buvo sadistai, tikri iš-
krypėliai, jie jas abi prievartavo 
viename kambaryje nuolat gra-
sindami nušauti, jei nedarys to, 
ko jie reikalavo. Tai baisu, bai-
su, baisu“ , - purtė galvą septy-
niolikametė.

Tai pasakiusi J.Jablonska iš-
sitraukė elektroninę cigaretę, 
užsirūkė, patylėjo kelias minu-
tes ir vėl ėmė pasakoti.

„Jie jas kankino net keletą va-
landų, tačiau vienu metu liovė-
si: ėmė gerti bare rastą konjaką, 

 J.Jablonska sielojasi dėl depresijos, kurią išgyvena jos draugė, 
išžaginta okupantų.

Maskoliai, sugriovę daugybę Irpinės statinių, sukėlė didžiulį skausmą gyventojams. 

pareikalavo, kad ir jos draugė 
išgertų; po to paliepė, kad mama 
iškeptų kiaušinienės, o po to vėl 
ėmė jas prievartauti, niekšai“ , 
- nusikeikė J.Jablonska ir piktai 
sučiaupė lūpas.

Kiek apsiraminusi mergina 
tęsė pasakojimą: „Jie vėl šlykš-
čiai tyčiojosi iš jų ir sakė, kad 
taip elgsis su visomis ukrainie-
tėmis tol, kol Kijevo valdžia ne-
susiprotės pasiduoti Kremliui.“

Išeidami sadistai dar kalbėjo, 
kad išprievartautosios turi būti 
dėkingos, jog paliko jas gyvas, 
o vienas iškrypėlis pareiškė, jog 
jos draugė turinti būti dvigubai 
dėkinga, nes tapo gerai paruošta 
vedybiniam gyvenimui. Tokie 
žodžiai esą pralinksmino visus 
iškrypėlius - jie išėjo garsiai 
žvengdami.

Mama po to esą puolė bari-
kaduoti durų, stumdama link 
jų įvairius baldus, o dukra rau-
dojo užsidariusi vonioje. „Šitie 
šunsnukiai išsinešė visą maistą, 
jos kelias dienas gyveno pusba-
džiu, nes bijojo išeiti į gatvę“, 
- pasakojo moksleivė.

Mama prigrasė dukrą apie 
užpuolimą niekam neprasi-
tarti - nei draugams, nei gimi-
naičiams, nes tai jų gyvenimą 
esą dar labiau sukomplikuos. 
Mama labiausiai bijojo, kad nei 
dukra, nei ji nepastotų, tačiau, 
laimei, taip neatsitiko.

„Mano draugė visada buvo 
nenusėdinti namuose, kasdien 
norėdavo susitikti su draugais 
ar vykti į Kijevą pasižmonėti, 
o dabar ji tūno kiauras dienas 
savo kambaryje, nieko neberašo 
„Instagram“-e ar „Facebook“-e, 
nors anksčiau buvo labai aktyvi, 
kasdien dėdavo savo nuotrau-
kas“ , - pasakojo J.Jablonska. 

Daliai okupantų įsiveržimas į Irpinę baigėsi mirtimi.  (Nukelta į 7 psl.)
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Kaip atgauti jėgas persirgus COVID-19?
Persirgusieji koronavirusi-

ne infekcija dažnai apsidžiau-
gia, manydami, kad blogiau-
sia – jau praeityje. Tačiau ne 
veltui šis virusas laikomas 
tokiu klastingu – liekamieji 
reiškiniai neretai pasirodo 
net ir tiems, kuriems pavyko 
išvengti ligoninės ar persirgti 
lengvesne COVID-19 infekci-
jos forma. 

Kauno klinikų Reabilita-
cijos klinikos vadovas gydy-
tojas kardiologas prof. Rai-
mondas Kubilius atkreipia 
dėmesį į pokovidinio sindro-
mo rimtumą, pasakodamas 
apie jam būdingų simptomų 
grėsmę bei dėl šios problemos 
teikiamą pagalbą, jos naudą. 

Pasak jo, nuo koronaviruso 
visiškai pasveikusio asmens 
savijauta turi būti gera, jis 
neturėtų jausti jokių poky-
čių. Jei manoma, kad vis tik 
jėgų trūksta, sveikata iki galo 
neatsistatė, vertėtų kreiptis į 
specialistus.  

Pokovidinis sindromas – 
tin apgaulingas
Susirgę COVID-19 infekcija, 

žmonės dažniausiai pasveiksta per 
1–2 savaites. Tačiau nemaža dalis 
jų dar ilgai jaučia ligos padarinius, 
tam tikrus pokyčius organizme, 
blogą bendrą savijautą – visa tai va-
dinama pokovidiniu sindromu.

Reabilitacijos klinikos vadovas 
R. Kubilius COVID-19 liekamuo-
sius reiškinius skirsto į dvi dideles 
grupes. 

Pirmajai grupei priklauso koro-
navirusu užsikrėtę asmenys, kurie 
dėl komplikuotos būklės pateko į li-
goninę. Prieš juos išleidžiant namo, 
gydytojai įvertina pacientų būklę ir 
pastebi liekamuosius reiškinius, to-
kius kaip išlikusį bendrą silpnumą, 
po persirgto plaučių uždegimo ne-
atsistatantį kvėpavimą ar nuovargį. 

„Priklausomai nuo to, koks gy-
dymas buvo taikomas, tie lieka-
mieji reiškiniai gali būti skirtingi“, 
– pažymi gydytojas kardiologas, 
pridurdamas, kad tokius pacientus 

gydytojai turi galimybę nusiųsti į 
reabilitaciją. 

Antrąją pacientų grupę sudaro 
pacientai, persirgę lengvo ar vi-
dutinio sunkumo COVID-19 liga. 
Tais atvejais, kai šeimos gydytojas 
konstatuoja pasveikimą, o pacien-
tas nesijaučia visiškai pasveikęs ir 
neretai yra išlikusių simptomų ar 
nusiskundimų, užsitęsusių keletą 
mėnesių, diagnozuojamas pokovi-
dinis simptomas. 

Simptomų – daugiau nei 60
R. Kubilius pažymi liekamų-

jų reiškinių įvairovę, susirgimui 
komplikavusis ar ligai tapus lėti-
ne: „Nustatėme, kad lietuvaičiams 
būdinga daugiau nei 60 įvairiausių 
simptomų, siejamų su pokovidiniu 
sindromu. Iš jų patys dažniausi – iš-
likęs dusulys, nuovargis ir bendras 
silpnumas.“ 

Pastaruoju metu pastebimi įvairūs 
su širdies ir kraujagyslių sistema su-
siję ligos požymiai: pacientui naujai 
atsiradę širdies permušimai, padi-
dėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, 
galvos svaigimas, migruojančio po-
būdžio raumenų, kaulų skausmai. 
Daliai pacientų gali pasireikšti ir 
kitų organizmo sistemų sutrikimų.  

Kai kurie simptomai, pavyzdžiui, 
galvos svaigimas, jėgų nebuvimas, 
trumpalaikės atminties praradimas, 
uoslės ar skonio netekimas, gali už-
sitęsti 6 mėnesius ir ilgiau. 

„Turėjome pacientų, kuriems 

uoslė neatsistatė 11 mėnesių“, – 
prisimena Reabilitacijos klinikos 
vadovas.  

Atsinaujinę skausmai – 
ne išimtis
Specialistų teigimu, pokovidi-

nis simptomas yra apgaulingas ir 
grėsmingas – nors dauguma simp-
tomų per 4–6 mėnesius regresuoja, 
dalis jų gali išlikti tokie patys. Be 
to, pacientui gali atsirasti vis naujų 
šalutinių poveikių, nors senieji dar 
nedingo.  

Gydytojas kardiologas atkreipia 
dėmesį į atsinaujinusias lėtines li-
gas, uždegimus: „Persirgus koro-
navirusu, neretai paūmėja tam tikri 
skausmai, kurie paciento jau nevar-
gino. Pavyzdžiui, paciento kurį lai-
ką nebevargino nugaros skausmai, 
tačiau atvyko pas reabilitologą dėl 
naujai atsiradusio ar paaštrėjusio 
skausmo toje vietoje. Kai prade-
dame aiškintis, kas galėjo sukelti 
šį skausmą, dažnai prieiname prie 
išvados – tam įtaką padarė persirgi-
mas COVID-19 infekcija.“  

Ne laukti, kol praeis, o gydyti 
R. Kubilius sako, kad dažnai pa-

cientai toleruoja pokovidinio sin-
dromo simptomus ir nesikreipia nei 
į šeimos gydytoją, nei į reabilitolo-
gą. Laukia, kol tai praeis savaime. 

Remiantis Kauno klinikų atliktu 
tyrimu, bemaž kas antras persirgęs 
koronavirusine infekcija mano, kad 
jiems būtų tikslinga nuvykti išsitirti 
pas gydytoją reabilitologą. Tačiau iš 
tiesų atvyksta tik kas dešimtas. 

„Turime visas galimybes ir prie-
mones, kad nuslopintume vienokių 
ar kitokių pokovidinio sindromo 
simptomų veiksmingumą, stiprumą 
ir padėtume pacientui „pilna koja“ 
grįžti į gyvenimą ir į visas mėgs-
tamas veiklas“, – profesionalios 
pagalbos svarbą įvardija gydytojas 
kardiologas. 

Jo teigimu, kas ketvirtas asmuo 
vartoja įvairius vitaminus, maisto 
papildus ar net vaistus, tikėdamasis, 
kad tai padės numalšinti COVID-
19 liekamuosius reiškinius ir nema-
lonius pojūčius. Nors iš tiesų, norint 
visiškai pasveikti, yra reikalinga 
profesionalo pagalba. 

Skatina kreiptis pagalbos
R. Kubilius pasakoja apie ne-

seniai įvykusią situaciją, kai ketu-

riasdešimties nesulaukęs pacientas, 
persirgęs lengva COVID-19 ligos 
forma, pripažino, kad nesijaučia 
taip kaip anksčiau. Jis jautė nuo-
latinį nuovargį, irzlumą, dirglumą, 
sumažėjusį fizinį pajėgumą. 

Anot paciento, visi šie simptomai 
nebuvo taip aiškiai išreikšti, todėl 
jis delsė ir į gydytojus anksčiau 
nesikreipė. Galiausiai atvykus pas 
specialistus ir pritaikius jam tinka-
mas gydymo metodikas, pavyko 
labai pagerinti paciento funkcinę 
būklę. 

Reabilitacijos klinikos vadovas 
akcentuoja – kiekvienas asmuo, ku-
ris sirgo koronavirusu, visiškai pa-
sveikęs, turi nejausti jokių šalutinių 
poveikių. Rekomenduojama ati-
džiai stebėti savo organizmą – kaip 
organai funkcionuoja po pasveiki-
mo, kokia bendra fizinė ir psichinė 
savijauta. 

Jei vis dėlto pacientas mano, kad 
jis nesijaučia taip, kaip jautėsi prieš 
susirgdamas COVID-19, rekomen-
duojama kreiptis į reabilitologą, ku-
ris suteiks tinkamą pagalbą ir padės 
susigrąžinti gerą savijautą.

„Visiems, persirgusiems korona-
virusine infekcija, reikėtų atidžiai 
stebėti savo sveikatą ir rimtai ver-
tinti net ir pačius mažiausius poky-
čius, bet kokį jaučiamą diskomfor-
tą“, – pataria gydytojas. 

Kaip tinkamai stiprinti 
organizmą?
Norint išlaikyti gerą bendrą orga-

nizmo savijautą, priklausomai nuo 
paciento būklės, rekomenduojamos 
įvairios reabilitacinės procedūros: 
kasdienės mankštos, sveika ir su-
balansuota mityba, atminties lavini-
mas, psichosocialinė parama. 

Pasak R. Kubiliaus, reabilitaci-
ja ir liekamųjų reiškinių gydymas 
reikalauja daug pastangų tiek iš gy-
dytojų, tiek iš paciento: „Svarbu su-
prasti ir nusiteikti, kad laukia ilgas 
sveikatos atkūrimo kelias. Tačiau, 
kryptingai ir sistemingai dirbdami, 
galiausiai pasieksite puikių rezul-
tatų. Daliai pacientų simptomai ir 
savaime išnyksta.“

Siekiant pagerinti fizinę sveika-
tą, dažniausiai rekomenduojamas 
kasdienis vaikščiojimas ar kitas 
lengvas fizinis krūvis. Svarbu pasi-
rinkti tokią veiklą ir jos intensyvu-
mą, kuri nesukeltų jokio papildomo 
diskomforto, dusulio, nuovargio. 

„Po keleto savaičių kasdien atlie-
kamas fizinis krūvis – ar tai būtų 
ėjimas, važiavimas dviračiu, ar 
kita fizinė veikla – turėtų kasdien 
būti vis didesnis, kad raumenynas 
palaipsniui grįžtų į buvusią fizinę 
būklę.“ 

R. Kubilius įspėja – nederė-
tų versti savęs daryti kažko, kam 
neturite jėgų, ir spausti savęs per 
prievartą. „Nepamirškite, kad ne-
seniai kovojote su klastinga liga, 
kuri bandė provokuoti jūsų imuni-
nę sistemą, todėl vertėtų į buvusio 
gyvenimo vėžes grįžti palaipsniui. 
Priešingu atveju, perteklinė inten-
syvesnė veikla gali ne padėti pa-
sveikti, o paskatinti ligos atkrytį ir 
sugrąžinti buvusius simptomus.“

Tiems, kurie skundžiasi sąmonės 
ar minties aštrumo praradimu, pa-
tariama spręsti kryžiažodžius, gal-
vosūkius, skaityti bandant įsiminti, 
skirti daugiau dėmesio toms vei-
kloms, kurios lavina kognityvinius 
sugebėjimus, priverčia susimąstyti, 
sukoncentruoti dėmesį. 

„Reguliariai atlikdami tokio tipo 
pratimus, vis aktyvinsite smege-
nų neuronų jungtis ir pamažu jūsų 
nervinė sistema atsistatys“, – teigia 
Reabilitacijos klinikos vadovas. 

Kur ieškoti pagalbos? 
Tiems, kurie persirgo COVID-19 

infekcija, tačiau vis dar nesijaučia, 
kad iki galo pasveiko, kuriuos var-
gina užsitęsę simptomai, vertėtų 
kreiptis pagalbos į specialistus, 
kurie pritaikys tinkamus gydymo 
metodus ir padės greičiau atgauti 
jėgas. 

Dėl blogos bendros savijautos ar 
jaučiamų liekamųjų reiškinių siūlo-
ma kreiptis į savo šeimos gydytoją 
ar gydytoją psichiatrą. 

Šeimos gydytojai gali nusiųsti 
pas fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytoją dėl medicininės reabi-
litacijos skyrimo. 

Pacientus, sirgusius COVID-
19, maloniai prašome dalyvauti 
anoniminėje apklausoje

https://forms.gle/nwKUAxo-
KaGPm6ufc8

Užsak. nr. 767

R. Kubilius sako: „Jei paci-
entas mano, kad jis nesijau-
čia taip, kaip jautėsi prieš 
susirgdamas COVID-19 – 
būtina kreiptis pagalbos.“

(nuotr. asmeninio archyvo) 

Okupantų išžaginta moksleivė apie tai 
prasitarė tik artimai draugei

(Atkelta iš 6 psl.)

„Ji man irgi nenorėjo iš pra-
džių sakyti, kas įvyko, bet iš 
karto supratau, kad atsitiko kaž-
kas baisaus, mes juk nuo darže-
lio laikų draugaujam; žliumbiau 
kartu su ja, kai ėmė pasakoti“, - 
prisipažino moksleivė.

„Aš ją dabar lankau kasdien, 
neretai net miegoti pasilieku ir 
baigiu prikalbinti pasipuošti bei 
kartu vykti pasižmonėti į Kijevą, 

gal po to vėl dėsime nuotraukas 
į „Instagram“-ą; tikiuosi, kad iki 
rugsėjo jos būsena  taps norma-
lesnė“ , - svarstė J.Jablonska.

Moksleivė džiaugėsi, jog jau 
pavyko prikalbinti draugę pa-
sivažinėti dviračiais, o užvakar 
pirmą kartą po ilgos pertraukos 
kartu nuėjo pasižvalgyti į rūbų 
parduotuvę, kur ši netikėtai pa-
noro nusipirkti naujus šortus.

J.Jablonska džiaugėsi, kad jos 
draugės būsena gerėja, ir vylėsi, 

kad ši atsigaus po patirto sukrė-
timo. Mergina svarstė, kad tokių 
tragedijų Irpinėje galėjo nutikti 
ir daugiau: „Ką gali žinoti, gal 
panašių išniekinimų teko išgy-
venti ir daugeliui kitų mokslei-
vių, o šių mamos gal irgi nurodė 
tylėti ir niekam nesiskųsti, nes 
nenori viešumo.“

Atsisveikindama moksleivė 
prasitarė, kad jos galvoje dabar  
sumaištis  ir ji nebežino, ar ru-
denį prasidės pamokos, ką norė-

tų vėliau studijuoti ir ar tai bus 
įmanoma Ukrainoje, ar neteks 
su mama emigruoti į užsienį.

„Karas viską sujaukė, gyve-
nam visiškai sutrikusios, nes 
nieko nebėra tikra, niekas ne-
bebus taip, kaip buvo, nerūpes-
tingas gyvenimas dingo, visi 
staiga tapome rimtesni, labiau 
suaugę“ , - liūdnai apibendrino 
mergina. 

Tai, kad Irpinėje okupantai 
galėjo  išprievartauti nemažai 

moterų, tačiau apie tai pasisa-
kyti išdrįso tik mažuma aukų, 
spėja ir vyriausybinės Ukrai-
nos organizacijos. Psichologai 
pripažįsta, jog dalis seksualinę 
prievartą kare patyrusių  moterų 
bijo, kad, paviešinusios teisybę, 
susilauks apkalbų ar smerkimo, 
todėl nesikreipia net į medikus, 
nors profesionali pagalba yra 
būtina gydant tokias traumas.

Kremliaus sadistai neapsiri-
boja moterų prievartavimu, jau 
paaiškejo faktų, jog kai kurias 
aukas po to jie nužudydavo. Nu-
šauti buvo ir keli sutuoktiniai, 
bandę ginti nuo prievartautojų 
savo žmonas ar dukteris.

iš pirmų lūpų
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Festivalis, kuriame skamba didingi 
instrumentų karaliaus garsai

Liepos 23 – rugpjūčio 27 dienomis Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje 22-ąjį kartą vyko Šv.Mato tarptautinis vargonų 
muzikos festivalis. 

Didingi instrumentų karaliaus muzikos garsai taip pat 
skambėjo Dusetų, Visagino, Zarasų ir Debeikių bažnyčiose.

Festivalio metu surengta de-
šimt didelės meninės vertės 
koncertų, o jo atidarymas per 
Anykščių šventę šiemet buvo 
alternatyva šventiniams fejer-
verkams. Po tamsos apgaubtais 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
vitražais  skambėjo žymiojo XX 
a. antros pusės čekų kompozito-
riaus Petro Ebeno kūrinys „Pa-
saulio labirintas ir širdies rojus“, 
atliekamas  aktoriaus Rolando 
Kazlo ir vargonininkės Jurgitos 
Kazakevičiūtės dueto. Kom-
pozicija buvo papuošta šviesų 
dailininko Arvydo Buinausko 
menine šviesų instaliacija „Ben-
drystės šviesa“.

Festivalyje taip pat svečiavosi 
viena perspektyviausių jaunosios 
kartos vargonininkių iš Vengrijos 
Zita Nauratyill, nyderlandietis 
vargonininkas Maarten Wilmink, 
vargonininkas iš Vokietijos Jo-
hannes Lamprecht, prancūzas 
Quentin du Verdier ir kiti.

Festivalio uždarymo koncerte 
pasirodė Vilniaus universiteto 
kamerinis orkestras (meno va-
dovas ir dirigentas Modestas 
Jankūnas) bei seserys vargoni-
ninkės Živilė ir Virginija Survi-
laitės. Baigiamajame koncerte 
klausytojai išgirdo ryškiausių 
nūdienos Lietuvos kompozitorių 
Juliaus Aglinsko kūrinio „Atlie-
piant tylą“ dvejiems vargonams 
premjerą. Tai buvo pirmasis 
anykštėno kompozitoriaus  su-
kurtas kūrinys vargonams.

Festivalį organizuojančios 
viešosios įstaigos „Prasmingas 
garsas“ vadovas, koncertmeiste-
ris, muzikos pedagogas Stanis-

lovas Aglinskas pasakojo, kad 
jam pačiam vargonų muzika 
yra labai artima, o festivalį or-
ganizuoti jį pakvietė Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios klebonas 
Petras Baniulis.

„Per šventes Anykščių 
Šv.Mato bažnyčioje dažnai pa-
dėdavau vargonais groti švie-
saus atminimo vargonininkui 
Rimvydui Griauzdei. Klebonas 
P.Baniulis tai žinojo, be to, aš 
turėjau įkūręs viešąją įstaigą, 
galėjau rašyti projektus, esu mu-
zikantas, todėl sulaukiau kvieti-
mo imtis organizuoti festivalį“, 
- apie tai, kaip nuo 2013 metų jis 
tapo tarptautinio vargonų muzi-
kos festivalio organizatoriumi, 
pasakojo S.Aglinskas.

Pasiteiravus, kokią vietą jo 
gyvenime užima vargonų mu-
zika, S.Aglinskas sakė, kad jam 
reikšminga visa muzika.

„Ir rokas, ir metalas, ir džia-
zas... Aš visiems kartoju, kad 
geros muzikos negalima skirs-
tyti pagal tai, kokiais instrumen-
tais ji yra atliekama“, - kalbėjo 
pašnekovas.

Kadangi vargonais atliekama 
muzika yra nišinė, organizuoda-
mas tarptautinį vargonų muzikos 
festivalį S.Aglinskas prisipažino 
jokiais būdais negalvojantis, kad 
pagrindiniai koncertų klausyto-
jai bus senjorai ar kitos amžiaus 
grupės klausytojai.

„Aš tiesiog galvoju, kaip  į fes-
tivalį pakviesti aukšto lygio atli-
kėjus.Visų pirma dėmesį kreipiu 
į jaunuosius atlikėjus, kurie jau  
turi patirties ir konkursuose yra 
pasiekę didelių rezultatų. Ir, be 

abejo, kadangi vargonų festiva-
lis yra tarptautinis, jame gausu 
atlikėjų iš užsienio šalių, ku-
riose yra labai stiprios vargonų 
mokyklos. Tai – Nyderlandai, 
Prancūzija, Vokietija ir kitos 
šalys. Kiek pasikalbu su dės-
tytojais iš Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos, Lietuvoje su-
sidomėjimas vargonais yra labai 
sumenkęs – labai nedaug bėra 
studentų, norinčių vargonuoti“, - 
tęsė S.Aglinskas.

Pasidomėjus, kaip vyksta atli-
kėjų, kuriuos planuojama kvies-
tis į tarptautinį vargonų muzikos 
festivalį, atranka, jo organiza-
torius S.Aglinskas sakė, kad į 
pagalbą ateina „visagalis inter-
netas“.

„Stebiu vargonų muzikos 
koncertus, festivalius, konkur-
sus, stebiu, kas juose dalyvauja, 
kas tuose konkursuose iškyla. 
Pavyzdžiui, šiemet festivaly-
je dalyvavęs vargoninkas iš 
Prancūzijos Quentin du Verdier 
Amerikoje vykusiame konkurse 
pelnė pirmąją vietą, o kai prieš 
metus derinome jo atvykimą į 
festivalį, jis dar nebuvo tiek pa-
siekęs, kiek prieš atvažiuodamas 
į Anykščius. Už tokį honorarą, 
kokį su atlikėju derinome prieš 
metus, šiemet jis galbūt būtų jau 
į Anykščius net nebevažiavęs“, - 
kalbėjo S.Aglinskas.

Šv.Mato tarptautinio vargonų 
muzikos festivalio metu skamba 
ne tik vargonų muzikos koncer-
tai, bet rengiama ir Lietuvos jau-
nųjų atlikėjų stovykla. Šiemet 
šioje stovykloje dalyvavo keturi 
atlikėjai.

„Darbas su jaunaisiais atlikė-
jais Anykščių Šv.Mato bažny-
čioje vyko nuo ryto iki vakaro. 
Su vienu atlikėju profesionalūs 
vargonininkai turėjo maždaug 
3 valandų trukmės užsiėmimus. 
Vadinamieji jaunųjų atlikėjų 
„workshop‘ai“ taip pat vyko 
Debeikiuose, kur jie susipažino 
su Debeikių Šv.Jono Krikštyto-
jo  bažnyčios gana  neblogais 
vargonais ir surengė koncertą“, 
- pasakojimą tęsė S.Aglinskas.

Vienas iš Šv.Mato tarptauti-
nio vargonų muzikos festivalio 
koncertų surengtas Dusetų Švč.
Trejybės bažnyčioje, kurioje 
klebono pareigas eina Stanislo-
vas Krumpliauskas. Klebonas 
S.Krumpliauskas buvo tarptau-
tinio jaunųjų vargonininkų fes-
tivalio, nuo 1999 metų kasmet 
rugpjūčio pradžioje jo iniciatyva 
persikeliančio iš Seinų (Lenkija) 
ir vykstančio Anykščių bažny-
čioje, organizatorius.

„Klebonas S.Krumpliauskas 
džiaugiasi, kad tęsiama jo pradė-
ta vargonų festivalio idėja. Tie-
sa, kuomet pradėjau šį festivalį 
organizuoti aš, nusprendžiau at-

sisakyti jo ankstesnio lotyniųko 
pavadinimo „Juniores priores 
organori”. Man norėjosi išplėsti 
ir atlikėjų geografiją, ir jų profe-
sionalumą parodyti – pasirinkau 
kiek kitokį formatą, nei jis buvo 
pirmuosiuose festivaliuose“, - 
sakė S.Aglinskas.

Į klausimą, kuo išskiria Šv.Mato 
tarptautinis vargonų muzikos fes-
tivalis, S. Aglinskas atsakė: „Lie-
tuvoje yra labai daug vargonų 
festivalių, kuriuose dominuoja 
ne vargonai. Viename iš tokių 
festivalių mačiau, kad grojama 
kanklėmis ir birbyne. O aš noriu 
pabrėžti solinį vargonų skambėji-
mą“, - pastebėjo pašnekovas.

Beje, S.Aglinskas sakė, kad 
yra vargonininkų, kurie virtu-
oziškai atlieka ne tik įprastai 
girdimus kūrinius, bet į savo 
programą įtraukia žinomus pop 
ar roko muzikos kūrinius. Ar 

tokia muzika galėtų skambėti ir 
Šv.Mato tarptautiniame vargonų 
muzikos festivalyje?

„Kodėl gi ne?“ - sakė 
S.Aglinskas, tiesa, pastebėjęs, 
kad tokių atlikėjų honorarams 
reikalingas kur kas didesnis fes-
tivalio biudžetas nei dabartinis.

Šiemet šiam tarptautiniam 
vargonų muzikos festivaliui Lie-
tuvos kultūros taryba skyrė 8 
tūkst.500 Eur, o Anykščiių rajono 
savivaldybė – 2 tūkst.900 Eur.

Beje, įdomu tai, kad Šv.Mato 
tarptautinį vargonų muzikos 
festivalį organizuoja praktiškai 
du žmonės – S.Aglinskas ir jo 
sūnus J.Aglinskas. Panašu, kad 
geras įdirbis jau duoda rezulta-
tų. „Nors šių metų festivalis jau 
baigėsi, mes jau turime beveik 
pusę vargonų muzikos atlikėjų 
kitų metų festivaliui“, - atsklei-
dė S.Aglinskas.

Viešosios įstaigos „Prasmingas garsas“ vadovas, koncertmeiste-
ris, muzikos pedagogas Stanislovas Aglinskas sakė, kad Šv.Mato 
tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje jis siekia pabrėžti 
solinį vargonų muzikos skambėjimą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kompozitorius Julius Aglinskas Šv.Mato tarptautiniam vargonų 
muzikos festivaliui specialiai parašė kūrinį „Atliepiant tylą“.

Festivalio atidarymas užbūrė šviesų dailininko Arvydo Buinaus-
ko menine instaliacija „Bendrystės šviesa“.
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Rajono savivaldybės palaikomas 
jaunimas gali veikti ne pogrindyje 
Anykščių jaunimo klubo asociacijos prezidento Viktoro 

Smertjevo bei jo suburtos komandos  ir Anykščių rajono 
savivaldybės dėka rajono jaunuoliams sudaromos kur kas 
didesnės užimtumo galimybės, o šie metai klubui ypatingi 
– rajono savivaldybės tarybos sprendimu jaunimui buvo 
suteiktos patalpos, kuriose jie nuo šiol galės dirbti. 

Veikla labai įvairi

V. Smertjevas, paprašytas prisi-
minti, kada pradėjo dirbti su jauni-
mu, pasakojo: „Pati asociacija yra 
įsteigta labai seniai, maždaug prieš 
septyniolika metų. Mes jaunimo 
klubą įsteigėme tada, kai patys dar 
buvome tikras jaunimas. Buvome 
penki jaunuoliai, norėjome labai 
daug nuveikti. Tik tuo metu mums 
tekdavo slėptis po mokyklos, muzi-
kos mokyklos, teatro vėliava, turė-
davome turėti vadovą, kuris už mus 
priimdavo sprendimus. Norėdami 
būti savarankiški ir toliau judėti, 
įsteigėme šį klubą, įtraukėme labai 
daug žmonių. Kurdavome įvairius 
renginius, tarpmokyklinius, tar-
pvalstybinius projektus vykdėme, 
– kalbėjo asociacijos prezidentas. – 
Kai išėjome studijuoti, dirbti, mes 
šios asociacijos neapleidome, ji tik 
šiek tiek laiko pabuvo pasyvi. Prieš 
prasidedant pandemijai mes pra-
dėjome ją gaivinti. Grįžo Gintarė 
Malakė, dabartinė klubo vadovė, 
tad nusprendėme toliau veiklą vys-
tyti. Klubo idėja yra duoti jaunimui 
tokių žinių, kurių mes negavome. 
Pavyzdžiui, mums niekas nekal-
bėjo apie emocijas, apie finansinį 
raštingumą. Tuo tikslu ir pradėjo-
me veiklą „judinti“. Įmonės valdy-
mo asociacijos dalyviai pasikeitė, 
draugai nuėjo į verslus, likome 
dviese su Gintare tvarkytis. Yra la-
bai daug savanoriaujančių žmonių, 
kurie mums padeda organizuojant, 
dėliojant, vykdant renginius. Jauni 
žmonės įgyja daug praktinės pa-
tirties ir per tą praktinę patirtį mes 
galime su jais ir pabendrauti, ir 
pasidalyti savo žiniomis. Švietimo 
sistema per tuos septyniolika metų 
niekur nepajudėjo... Ir mes jau ga-
lime jaunuoliams duoti vieną kitą 
patarimą, pasidalyti patirtimi, pa-
sistengti sumažinti stresą, kurį jie 

išgyvena, ir susprogdinti tą bur-
bulą, kuris yra pučiamas, neva, jei 
nebaigsi mokyklos, gyvenime nie-
ko neturėsi. Žinome, kad pasaulis 
veikia kiek kitaip.“

- Kokią veiklą šiuo metu vykdo 
jaunimo klubas Anykščiuose? 

„Spektras gana platus. Bet aps-
kritai ji apima jaunimo užimtu-
mo skatinimą, darbą su jaunimu 
(jaunimas – žmonės nuo 14 iki 29 
metų).  Organizuojamos įvairios 
dirbtuvės, užsiėmimai, stovyklos, 
jaunesniesiems yra ir tinklalaidžių 
dirbtuvės, kūrybinio rašymo, mi-
tybos edukacijos. Darome nema-
žai renginių – vakarėlių jaunimui, 
koncertų, poezijos, fotografijų sto-
vyklų. Organizuojame ir komerci-
nes stovyklas, į kurias kviečiame 
vaikus nuo 8 iki 12 metų. 

Dabar Anykščių rajono savival-
dybės L. ir S. Didžiulių bibliotekos 
patalpose esame atidarę ir atvirąjį 
jaunimo centrą, kuris dirba daugiau 
nei mėnuo. Man regis, esame vie-
nintelė tokia organizacija Anykš-
čiuose, kuri atitinka reikalavimus, 
keliamus atvirojo jaunimo centro 
darbui. Mūsų durys yra atviros vi-
siems vaikams ir jaunimui.“

Turi pasidaryti patys

Vykdydami įvairias edukacijas 
jaunimui, jaunimo klubo vadovai 
stengiasi, kad jos būtų kuo koky-
biškesnės – dėl to dažniausiai yra 
samdomi savosios srities specia-
listai.

„Esame susibūręs toks kolek-
tyvas: aš, klubo vadovė Gintarė 
Malakė, pora jaunimo darbuotojų, 
pažįstamų, draugų, kurie savano-
riškai prisideda, padeda parašyti 
projektus. Kiekvienas darome 
savo darbą ir stengiamės, kad kie-
kvienoje srityje dirbtų profesiona-
lai. Dažniausiai mes patys vedame 

kažkurią edukacijos dalį, bet jei 
vyksta profesionalios paskaitos, 
samdome specialistus“, – kalbėjo 
asociacijos prezidentas. 

Dar viena veikla, organizuojama 
jaunimo klubo, yra stovyklos, ku-
rių tikslas, pasak V. Smertjevo, yra 
yra kuo daugiau išmokti per prak-
tinę veiklą. 

„Mokomės darydami“. Tai yra 
iš Amerikos atėjusi programa, kuri 
vadinasi 4H. Vaikai kuo daugiau 
laiko praleidžia gamtoje, užsiima 
įvairiomis veiklomis – nuo žolių 
rinkimo, arbatų virimo iki šaudy-
mo lankų, strėlių, sapnų gaudyklių 
gamybos. Jie eina į žygius, mo-
kosi išgyvenimo, buvimo gamto-
je, vienio su gamta. Mes iš vaikų 
paimame telefonus, kad jie savaitę 
pabūtų su gamta ir patys su savimi. 
Stovykloje suplanuota visa diena 
nuo 8 valandos ryto iki 8 vakaro. 
Visą laiką visur skiriame dėmesį 
kokybei, stengiamės samdyti pro-
fesionalų šefą, kuris vaikus maiti-
na. Mums svarbu ne uždirbti, bet 
duoti kokybišką produktą“, – kal-
bėjo V. Smertjevas.

Stovyklos, pasak jaunimo aso-
ciacijos prezidento, yra mokamos, 
komercinės, ir į jas dažniausiai at-
vyksta vaikai iš didžiųjų Lietuvos 
miestų: „Komercinė veikla nėra 
skirta jaunimo centro vaikams. 
Mes turime aiškiai atskirti – atvi-
rasis jaunimo centras yra tai, kas 
yra finansuojama iš projektinių 
lėšų, iš rajono savivaldybės „ki-
šenės“. Kur ateina vaikai ir gali 
leisti laiką? Būtent į atvirąjį cen-
trą. Ir yra Jaunimo klubas, jis nėra 
atvirasis jaunimo centras. Tai, ga-
lima sakyti, yra atskira organiza-
cija, kuri vykdo komercinę veiklą 
visai Lietuvai. Taip mes generuo-
jame papildomas pajamas, galime 
vystyti centro veiklą. Finansai, 
kuriuos mes gauname iš savival-
dybės, dengia tik darbo užmokes-
čio dalį, o mums reikia stabilumo, 
kad galėtume jaunimą, anykštė-
nus, į jaunimo centrą priimti ir iš 

jų neimti mokesčio, todėl tenka 
vykdyti ir komercines veiklas.“

Džiaugiasi savivaldybės 
skiriamu dėmesiu

V. Smertjevas džiaugėsi ir rajono 
savivaldybės dedamomis pastango-
mis padėti jaunimui, noru bendra-
darbiauti.

„Vienas bendras interesas yra tiek 
mūsų, tiek savivaldybės, tiek anykš-
tėnų – kad tas jaunuolis, kuris dabar 
išeis studijuoti, grįžtų į Anykščius. 
Tai, ką mes dabar investuosime į tą 
vaiką, kaip jį mokysime, kokią in-
formaciją suteiksime, tiek mes pas-
kui, kaip miestas, ir turėsime. Juk ir 
aš po 17 metų grįžau į Anykščius. 
Mes grįžtame ir norime su šiuo 
miestu turėti santykį, kažką jame 
kurti, daryti pridėtinę vertę, – kalbė-
jo jaunimo asociacijos prezidentas. 
– Pasakyčiau, kad dabartinis rezul-
tatas yra bendras mūsų su rajono 
savivaldybe darbo rezultatas. Mes 
labai aktyviai bendraujame su Šarū-
nu Grigoniu, su administracijos at-
stovais, su meru ne kartą matėmės. 
Jaučiame, kad jie turi didžiulį inte-
resą, norą, ir ta sinergija tarp mūsų 
yra – esu labai laimingas, kad to 
dėmesio dabar yra daugiau. Tai yra 
toks 50/50 procesas: ir mes juda-
me, ir jie, stengiamės vieni kitiems 

maksimaliai pagelbėti ir rasti ben-
drus sąlyčio taškus. Beje, prieš 3-4 
metus iš savivaldybės biudžeto ga-
vome 4000 eurų metams, o šiemet 
mums jau buvo skirta apie 40 tūkst. 
Yra visiškai kitas požiūris. Mes pa-
tys labai daug važiuojame į kitas 
savivaldybes, bendraujame su ki-
tais jaunimo centrais, kalbame, kaip 
jiems sekasi, iš kur jie gauna finan-
savimą, kiek jiems skiria savivaldy-
bės. Manau, kad tik dirbant bendro-
mis jėgomis ir turint vieną požiūrį, 
norą jaunimui padėti ir jį suprasti, 
tik taip galima kažkur nueiti. Tad 
šiuo aspektu savivaldybei – dešimt 
balų. Manau, kad per dvejus metus 
buvo padarytas labai didelis prover-
žis, nepaisant to, kad buvo didelis 
pasipriešinimas“, – sakė Anykščių 
jaunimo klubo asociacijos prezi-
dentas Viktoras Smertjevas.

Daug iniciatyvaus 
jaunimo

Anykščių rajono savivaldybės 
meras Sigutis Obelevičius taip 
pat džiaugėsi iniciatyviu jaunimu: 
„Anykščiuose niekada nebuvo to-
kio atviro jaunimo klubo ir labai 
džiugu, kad jis toks atsirado. Kiek 
žinome, jaunuoliai bandė turėti kaž-
kokias patalpas, kuriose galėtų dirb-
ti, bet jiems vis nepavykdavo jose 
įsikurti. Šiais metais rajono taryba 
jaunimui Anykščių L. ir S. Didžiu-
lių bibliotekoje suteikė patalpas. 
Nors ten dar vyksta paruošiamieji 
darbai, bet jaunimas ten turės savo 
patalpas, apmokamus darbuotojus. 
Tai, galima sakyti, pirmas kartas, 
kai rajono taryba buvo taip teigia-
mai nusiteikusi jaunimo požiūriu“, 
– sakė S. Obelevičius. 

Rajono savivaldybės meras 
pastebėjo, kad pastaruoju metu 
Anykščiuose atsiranda vis dau-
giau labai iniciatyvaus jaunimo, 
dirbančio su projektais, vykdančio 
įvairias veiklas, teikiančio pasiūly-
mus: „Tai ir Viktoras Smertjevas, 
ir kiti jaunuoliai. Pavyzdžiui, praė-
jusią savaitę man skambino jaunas 
žmogus iš Vilniaus, kuris pastebėjo, 
kad Anykščiuose nėra jokio sporto 
klubo, kad yra didelis poreikis, jau-
nimas norėtų sportuoti. Yra iškelta 
problema, kurią reikės spręsti, ir tas 
jaunuolis net pasiūlė pats finansiš-
kai prie to prisidėti. Tuo požiūriu 
Anykščiuose yra proveržis.“ 

Anykščių jaunimo klubas organizuoja vaikams stovyklas, kurių 
tikslas – buvimas gamtoje, išgyvenimas joje,  praktinis mokymasis.  

Šiais metais Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių bi-
bliotekos patalpose įsikūrė atviras jaunimo centras. 

Anykščių jaunimo klubo aso-
ciacijos prezidentas Viktoras 
Smertjevas džiaugiasi, kad 
pastaraisiais metais rajono 
savivaldybė skiria kur kas 
daugiau dėmesio jaunimui.

Anykščių rajono savival-
dybės meras Sigutis Obele-
vičius pastebėjo, kad pas-
taruoju metu Anykščiuose 
atsiranda vis daugiau inici-
atyvaus jaunimo. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

pirmadienis 2022 09 05

sekmadienis 2022 09 04

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Teatro biografijos.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Gyventi kaime gera.  
09:30 Gamtininko užrašai.  
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias drau-
gas.  
12:00 Kelionės vaizdingiausio-
mis pasaulio upėmis.
12:50 Siautulingoji Argentina.
13:35 Kelionių atvirukai.
13:50 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:45 Duokim garo!  
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  
N-14.  
21:45 Tamsiausia valanda  
N-14.
23:50 Mažylis (kart.).
00:45 Baris Sylas – Amerikos 
sukčius  N-14 (kart.).

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

07:30 Deksterio laboratorija.
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Voverių maištas.
11:10 Superšuo  N-7.  
12:55 Mylėti(s) smagu  N-7.  
15:25 Policijos akademija  N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Kongas. Kaukolės sala  
N-7.  
21:50 Venomas   N-14.  
23:50 Gravitacija   N-7.  
01:35 Slaptas kazino (k) N-14.  

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 Ledynmetis  N-7.
10:40 Kitame kūne  N-7.
12:35 Gyvenimas  N-7.
13:40 Jausmų vandenynas  
N-7.
15:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Lietuva – 
Vokietija.
17:30 Krepšinio namai.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karas su seneliu N-7.
21:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Prancūzija – 
Vengrija.
23:30 Šešta kategorija. 

Pražūtinga diena  N-14
01:20 Sučiupus nužudyti  N-14 
(kart.).

06:00 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai  (k).
07:00 Galiūnai. Lietuvos rinkti-
nė prieš Latvijos rinktinę  (k).  
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas  N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato I-asis etapas.  
10:05 Hondūre su Naidželu 
Marvenu.
11:15 Kova už būvį.
12:25 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
13:40 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai. Revizija.
14:50 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:25 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo bū-
rys  N-7.  
21:30 Juodasis sąrašas   N-7.  
22:30 Prakeiktųjų mūšis  N-14.  
00:20 Gyvi numirėliai  N-14. 
01:20 Miestas (k)  N-14. 

06:25 Laisvės karžygiai.  
07:00 Sodininkų pasaulis  (k).
08:20 Alpių gelbėtojai  (k) N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:30 Iš mergiotės į damas 
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni  
N-7. 
13:00 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  

18:45 Ragana  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žmogžudystės Granvilyje  
N-14. 
23:00 Hanibalas. Pradžia  
N-14.  
01:20 Nepasirinkti keliai (k) 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Drakoniukas Kokosas.
06:45 Momonstriukai.
07:20 Kiškiai drąsuoliai.
07:35 Gigantozauras.
08:00 Artūras ir minimukai.
08:50 Smurfai.
09:15 Trolių Mumių slėnis.
10:00 7 Kauno dienos.  
10:30 Tikėjimas ir gyvenimas.  
11:00 Kelias.  
11:30 Menora.  
12:00 Trakinių atlaidai.  
13:15 Šventadienio mintys.  
13:45 Roka keičia pasaulį.
15:25 Kietos mergiotės 2.
17:00 Muzikos talentų lyga 
2022.  
18:00 Išpažinimai  (kart.).
18:30 Kultūros diena  (kart.).
19:00 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis.Grupė „Very Cool 
People“.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Sergej Prokofjev. Romeo 
ir Džuljeta. 2 veiksmų šokio 
spektaklis.
22:40 Roka keičia pasaulį 
(kart.).
00:20 Tamsiausia valanda  
N-14 (kart.).

06:10 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
06:35 Laukinis Tailandas  N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  
10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Ant dviejų ratų.
11:00 Tėvukas valdo  (kart.) 
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.
17:30 Optibet A lygos rungty-
nės Gargždų Banga – Kauno 
Žalgiris.
20:00 Atgal į gamtą  N-7.
21:00 Žinios. 
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Žudikas  N-14.
00:25 Brėkštanti aušra. 1 dalis  
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 Atėjo… Sabas. 1 d.  
11.00 Bušido ringas  N-7.
11.30 Partizanų keliais.
12.00 Vieno nusikaltimo  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 Mes – pasaulis 2022. 
2 d.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Klausimėlis.  
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Šiandien kimba.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išlikę. Tremtinių istorijos.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Krepšinio zona.
14:00 Sporto baras. 
15:00 2800 km Dunojumi bai-
dare 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 Klausyk širdies. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Klausyk širdies.
23:10 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
00:15 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
02:25 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas N-7. 
09:40 31-oji nuovada  N-7. 
10:30 Premjera. Senis  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Bendrom jėgom. Pokyčių 
programa  (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 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas  N-14.  
23:50 31-oji nuovada   N-7 (kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys   (k) N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris   N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
10:30 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.
19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga.
19:20 Sportas.Orai.

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 5  N-7. 
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus.  
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Pakeleiviai  N-7.  
00:50 Juodasis sąrašas   N-7.  
01:50 Venomas (k)   N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7. 
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Triukšmingi namai.
07:30 Madagaskaro pingvinai.
08:00 Gelbėtojai išgelbėtojai (kart.) 
N-14.
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 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu   N-7.
20:00 Karštai su tv3.lt.  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai. 
22:30 Strečas   N-14
00:20 Naktinė pamaina  N-14
01:25 Elementaru N-7.

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 Akloji zona   N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Išžudyti visus   N-14.  
22:55 Greitojo reagavimo būrys  
(k) N-7.  
00:55 Gyvi numirėliai  (k) N-14.  
01:55 Prakeiktųjų mūšis (k)  N-14.  

06:30 Žvėrelių būrys.
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 teisingu-
mu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka (k)  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar   N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Užjūrio detektyvai  N-14.  
23:20 Prancūziška žmogžudystė. 
Žmogžudystės Granvilyje (k) 
N-14.  
01:20 Laukinis miestas   N-7.  
02:20 Raudonas kambarys   N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Juozas Miltinis. Nežinomas 
interviu (kart.).
06:50 Magijos mokslas (kart.).

07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Beatos virtuvė  (kart.).
08:30 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Kas geresnio, kaimyne?  
(kart.).
12:00 Bauhauzo pasaulis (kart.).
13:00 Mokslo sriuba  (kart.).
13:30 Kalbos anatomija  (kart.).
14:00 Sveikinimų koncertas  
(kart.).
15:35 Tarnauti ir gint  N-7.  
16:35 Gustavo enciklopedija  (kart.).
17:05 Muzikos talentų lyga (kart.).
18:00 Senis  N-7 (kart.).
19:00 Mūšio laukas.
19:30 Muzikos genijai.
20:20 Poezija.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
23:10 Vaiva. Gyvenimas už lango 
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 Uždrausta karalystė  N-7.
23:10 Projektas: Bleiro ragana  S.

00:40 Gerasis daktaras  N-14.
01:35 CSI kriminalistai  (kart.) 
N-7.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Atėjo… Sabas.  
07.30 Aiškiaregė   N-7.
10.00 Kaip naciai pralaimėjo karą.
11.00 Pėdsakas   N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
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.
16.28 Orai.
16.30 Zoologijos sodas. 
Pramoginis, dokumentinis TV 
šou. Airija.
17.30 Misija - vasara. Ved. V. 
Baumila. 2022.
18.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
18.20 Sportas.Orai.
18.28 Orai.
18.30 Neatrasta Rusija 1/40. 
Dokumentika. JAV. 2018.
19.00 Reali mistika 5/30. 
Dokumentinė realybė. Ukraina. 
2018. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
20.40 Sportas.Orai.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė 1/169. 
Surežisuotos realybės serialas. 
Ukraina. 2019-2021. N-7.
21.25 Pėdsakas 1/20. 
Detektyvas. UKraina. 2021. N-7.
22.30 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.

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 baidare 
su A. Valujavičiumi.
10:00 Šiandien kimba. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Krepšinis į trasą.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Jūs rimtai?
13:30 Automobilis už 0 eurų.
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Išlikę. Tremtinių istorijos.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Nuostabieji šunys.
20:00 Orijaus kelionių archyvai.
20:30 Krepšinis į trasą. 
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene (k).
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.(k)
01:10 Delfi RU. 
01:45 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 (Ne)emigrantai (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 1 000 pasaulio stebuklų.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas  N-14.  
23:50 31-oji nuovada  N-7 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 1 000 pasaulio stebuklų  
(kart.).

06:00 Lemties paslaptys  (k) N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
10:30 Keičiu žmoną   N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Lemties paslaptys   N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2  N-7. 
20:00 Šeškinės   N-7.
21:00 Rimti reikalai   N-7. 
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Kunigas  N-14. 
00:25 Juodasis sąrašas  N-7.  
01:25 Vaizdo registratorius (k)  
N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  
N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Triukšmingi namai.
07:30 Madagaskaro pingvinai.
08:00 Bailus voveriukas.
08:30 Sveiki atvykę (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 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Lietuva - Bosnija 
ir Hercegovina.
18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas.Orai. 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu   N-7.
20:00 Gero vakaro šou  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.  
22:30 Pilies griūtis.
00:20 Naktinė pamaina  N-14.
01:25  Elementaru  N-7.

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 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Rūkstantys tūzai  N-14.  
23:15 Piksė (k) N-14.  
01:10 Tie, kurie žudo   N-7.  

06:30 Žvėrelių būrys.
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  (k) 
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje   N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Garo galia  N-14. 
23:00 Mirtys prie ežero (k) N-14.  
00:55 Laukinis miestas  N-7.  
02:00 Raudonas kambarys   
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai  (kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai  (kart.).
08:30 Tikėjimas ir gyvenimas 
(kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mes iš Ukrainos  (kart.).
12:00 Širdyje lietuvis  (kart.).
13:00 Perspektyva  (kart.).
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Lietuvos valstybinio sim-
foninio orkestro 33-ojo sezono 
pabaigos koncertas (kart.).
15:30 Poezija  (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 7 Kauno dienos  (kart.).
17:05 Atgimę miestai (kart.).
18:00 Senis  N-7  (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Apgauti Hitlerį. Išgyvenę 
Holokaustą.
20:20 Gimę džiaugtis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Ieva Prudnikovaitė ir Lina 
Dambrauskaitė: vokalo menas.  
23:10 Juozas Miltinis. 
Nežinomas interviu (kart.).
23:55 Poezija  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba .

05:40 Svieto lygintojai  (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:20 Atsargiai - šeima!  (kart.) 

N-7.
10:20 Simpsonai   (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai  N-7.
18:15 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Prancūzija – 
Slovėnija.
20:15 Baimės faktorius  N-7.
21:15 Raudonoji aušra   N-14.
23:10 Pajėgos   N-14.
00:15 Bibliotekininkai  N-7.
01:15 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
10.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Misija – vasara.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai   N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.28 Orai.
16.30 Zoologijos sodas.  
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 Zoologijos sodas.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Išlikę. Tremtinių istorijos.
15:00 Delfi diena. 
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu.
18:30 Verslo požiūris.
19:00 Nuostabieji šunys.
19:55 Eurojackpot.
20:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
21:00 Orijaus kelionės. 
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte (k)
23:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.(k)
01:15 Delfi RU. 
01:45 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 09 06

trečiadienis 2022 09 07

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 Premjera. Senis  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
13:30 Gamtininko užrašai (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 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Istorijos perimetrai. Nacių 
byla  N-7.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas N-14.  
23:50 31-oji nuovada  N-7 (kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai 8  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai (subtitruo-
ta, 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  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.  
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko. N-7.  
21:00 Rimti reikalai   N-7.  
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga.
22:20 Sportas.Orai.
22:30Vaizdo registratorius   
N-14. 
00:25 Juodasis sąrašas   N-7.  
01:25 Pakeleiviai (k)  N-7.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Triukšmingi namai.
07:30 Madagaskaro pingvinai.
08:00 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:15 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vengrija - Lietuva.
20:00 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu  N-7.
20:30 TV3 žinios.  
21:20 TV3 sportas.Orai.  
21:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Vokietija - 
Slovėnija.
23:30 Visu greičiu pirmyn  N-7.
01:25 Elementaru  N-7.

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 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Piksė  N-14.  
22:55 Išžudyti visus (k) N-14.  
00:50 Tie, kurie žudo  N-7.  

06:30 Žvėrelių būrys.
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  (k) 
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje   N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Mirtys prie ežero  N-14.  
22:55 Užjūrio detektyvai (k)  
N-14.  
01:10 Laukinis miestas  N-7.  
02:15 Raudonas kambarys  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos  (kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Stilius  (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:00 Juozas Miltinis. 
Nežinomas interviu (kart.).
12:45 Prisiminkime. Teisučio 
Makačino kūriniai.
13:00 Atspindžiai  (kart.).
13:30 Dėmesio! Ieškome meno  
(kart.).
14:00 Duokim garo!  (kart.).
15:10 Mano pasas meluoja  
(kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Veranda  (kart.).
17:05 Muzikos genijai (kart.).
18:00 Senis  N-7 (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Atgimę miestai. Niujorkas.  
20:20 Gimę džiaugtis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:20 Prisiminkime. Teisučio 
Makačino kūriniai. (kart.).
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.
17:55 Atsargiai - šeima!  N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Karaliaus Saliamono 
kasyklos  N-7.
22:55 Pajėgos  N-14.
23:50 Bibliotekininkai  N-7.
00:50 Gerasis daktaras  N-14.
01:40 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.
10.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
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 Zoologijos sodas.  
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 Zoologijos sodas.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Delfi rytas.  
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Išlikę. Tremtinių istorijos.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Nuostabieji šunys.
20:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.(k)
01:10 Delfi RU. 
01:45 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. rugsėjo 3 d.

ketvirtadienis 2022 09 08

penktadienis 2022 09 09

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 Senis  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1000 pasaulio stebuklų 
(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 Svečiuose Nomeda.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nuomonę ant stalo!  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas  N-14.  
23:50 31-oji nuovada  N-7 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daikta 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svečiuose Nomeda  
(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   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.
19:30KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai   N-7. 
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Dvynės  N-14. 
00:25 Juodasis sąrašas   N-7.  
01:25 Kunigas (k) N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Triukšmingi namai.
07:30 Madagaskaro pingvinai.
08:00 Gero vakaro šou  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Graikė  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia  N-7.
15:00 Simpsonai   N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas.Orai. 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu   N-7.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.  
22:30 Spąstai  N-14.
00:20 Naktinė pamaina   N-14.
01:25 Elementaru  N-7.

06:00 FTB. Ieškomiausi (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius  (k)  N-7.  
09:25 Kalnietis (14) (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 Raudonasis skorpionas   
N-14.  
23:15 Rūkstantys tūzai (k)  
N-14.  
01:30 Tie, kurie žudo   N-7.  

06:30 Žvėrelių būrys.
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  (k) 
N-7. 
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo. Laisvės 
kaina  N-14.  
22:55 Brokenvudo paslaptys. 
Garo galia (k) N-14.  

00:55 Laukinis miestas   N-7.  
01:55 Raudonas kambarys  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 1000 pasaulio stebuklų  
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Istorijos detektyvai  
(kart.).
08:30 Kelias  (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mūsų rusų gatvė  (kart.).
12:00 Teatro biografijos  (kart.).
13:00 Veranda  (kart.).
13:30 Čia – kinas  (kart.).
14:00 Asaf Avidan ir grupės 
koncertas Vilniuje (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Gyventi kaime gera  
(kart.).
17:05 Apgauti Hitlerį. Išgyvenę 
Holokaustą  (kart.).
18:00 Senis  N-7 (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Pirmasis įspūdis. 
Išvaizdos ir balso galia.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Korsikos didysis kuni-
gaikštis  N-14.  
23:05 Teatro biografijos  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

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

09:20 Lombardų žvaigždės  
(kart.) N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Tėvukas valdo  (kart.) 
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 2   N-14
23:00 Pajėgos  N-14
23:55 Bibliotekininkai  N-7.
00:55 Gerasis daktaras  N-14
01:45 CSI kriminalistai(kart.) 
N-7.

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.
10.00 Slaptas Hitlerio seksuali-
nis gyvenimas  N-7
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Šarūnas Marčiulionis. 
Daina - gyvenimo metafora.  
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 Zoologijos sodas.  
17.30 Aiškiaregė   N-7.
18.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
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 Zoologijos sodas.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi. 
10:00 Kasdienybės herojai. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Orijaus kelionės. 
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Išlikę. Tremtinių istorijos.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Investavimo akademija.
19:00 Nuostabieji šunys.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Gimę ne Lietuvoje.
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su A. Peredniu 
(k).
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.(k).
01:10 Delfi RU. 
01:45 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Senis  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daikta.
13:00 Istorijos perimetrai. 
Nacių byla  N-7 (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 Bendrom jėgom.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:45 Iš Rusijos su meile  N-7.
00:40 Valandėlės  S.
02:10 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  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 Džonio prisikėli-
mas   N-7.  
23:05 Keršto valanda  N-14.  
00:45 Absoliutus blogis. 
Atpildas  N-14.  
02:35 Dvynės (k)  N-14.  

06:00 Galingieji reindžeriai 
N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Triukšmingi namai.
07:30 Madagaskaro pingvinai.
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 Užsimaskavę šnipai N-7.
21:25 Ernis  N-14
00:05 Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė  
N-14.
02:30 Spąstai N-14.

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 U-235   N-14.  
23:40 Raudonasis skorpionas 
(k)  N-14.  
01:50 Tie, kurie žudo   N-7.  

06:30 Žvėrelių būrys.
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  (k) 
N-7. 
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje. Vikė  N-14.  
22:55 Rivjera  N-7.  
01:00 Aleksas Hugo. Laisvės 
kaina (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Svečiuose Nomeda  
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  

07:30 Istorijos perimetrai. 
Nacių byla  N-7 (kart.).
08:30 Menora (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:00 Muzikos talentų lyga   
(kart.).
13:00 Pradėk nuo savęs  
(kart.).
13:30 Mūšio laukas  (kart.).
14:00 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2021  (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.).
17:05 Pirmasis įspūdis  (kart.).
18:00  Senis  N-7 (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
20:00 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30   Liaudis ir jos karalius  
N-14.  
23:30 7 Kauno dienos  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Korsikos didysis kuni-
gaikštis  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 Kelnėse dar ne senelis  
N-14.
00:05 Valentinas už 2rų   S.

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 istorija   
N-7.
10.00 Slaptas Hitlerio seksuali-
nis gyvenimas  N-7
11.10 Pėdsakas   N-7.
12.00 Šarūnas Marčiulionis. 
Krepšinio ledlaužis Nr. 13. 
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 Zoologijos sodas. 
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Išpažintis su Marija.  
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 Išpažintis su Marija.  
23.30 Zoologijos sodas.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
09:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Gimę ne Lietuvoje.
13:30 Gyvenimas inkile.
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Išlikę. Tremtinių istorijos.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionės.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Nuostabieji šunys.
20:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Nesiaukite Live — Paul 
De Miko.
01:05 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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šeštadienis 2022 09 10

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti 
visoje šalyje. „Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo 
dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, el. 
paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

4 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 32 (32)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 28,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 16,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 28,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 24,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 16,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę 
visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
06:30 Nuomonę ant stalo!  
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. 
Meilė. 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.  
22:40 Mumija  N-14.
00:30 Liaudis ir jos karalius  
N-14. (kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Elfai.
11:10 Žvaigždžių dulkės   N-7.  
13:40 Monstrų medžioklė   N-7.  
16:00 Atsiminimai iš Italijos   
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Šrekas. Ilgai ir laimingai.

21:20 Be šansų   N-14.  
23:45 Taip, mes juodi   N-14.  
01:35 Super Džonio prisikėli-
mas (k) N-7.  

06:00 Triukšmingi namai  
(kart.).
06:30 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Sėkmės istorijos. 
10:00 Virtuvės istorijos. 
10:30 Gardu Gardu. 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
11:30 Kosmosas. Erdvės ir 
laiko odisėja  N-7.
12:35 Sparkas. Kosminė isto-
rija  N-7.
14:20 Merlinas   N-7.
16:35 Nuleist periskopą! N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.  
19:30 galvOK. 
21:45 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės.
23:45 Idealus pabėgimas   
N-14.
01:40 Ernis  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Kova už būvį  (k).
08:00 Pričiupom!  (k).
09:00 Neįtikėtini gyvūnai.
10:10 Kosta Rikoje su Naidželu 

Marvenu.
11:20 Kova už būvį.
12:30 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
13:35 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:25 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Numeris 44   N-14.  
00:45 U-235 (k)  N-14.  

06:00 Praeities kartų liudytojai.  
06:30 Laisvės karžygiai.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
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 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. 
Sergėtojai  N-7.  
21:00 Vera. Šešėliai danguje   
N-14.  
22:55 Holivudo afera  N-14.  
00:55 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje. Vikė (k)  
N-14.  
02:50 Rivjera  (k) N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Mano geriausias drau-
gas (kart.).
06:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
07:25 Auksinis protas (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (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. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 
17:00 Bauhauzo pasaulis.
18:00 Poeto, publicisto, vertėjo 
Tomo Venclovos 85-mečiui. 
Kalbantys tekstai. 
18:30 Tomas Venclova 
„Vilniaus knygų mugėje 2020“.
19:00 Teatro biografijos. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų 
restrospektyva. Paryžietė.
22:20 Gražiausios Franko 
Sinatros dainos naujai.  
23:45 Mokslo sriuba (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Valandėlės  S (kart.).

06:10 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
06:35 Geriausi vilkikų  vairuo-

tojai (kart.) N-7.
07:30 Vienas   N-7.
08:30 Kalnų vyrai   N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Autopilotas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo  (kart.) 
N-7.
11:30 Australijos salos  N-7.
12:35 Laukinė Naujoji 
Zelandija   N-7.
13:50 Išlikimas  N-7.
14:55 Geriausi vilkikų vairuoto-
jai   N-7.
16:00 Sandėlių karai   N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Brėkštanti aušra  N-14.
00:15 Valentinas už 2rų  S 
(kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Misija: laukinė gamta.
08.30 Pasislėpusi Palanga.  
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. 
Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas  N-7.

18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Mes – pasaulis 2022.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Tas beprotiškas rusiškas 
pasaulis.  
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 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išlikę.
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Krepšinio zona.
14:00 Mažojo futbolo rungty-
nės. Lietuva - Marokas.
15:00 Skaičiai istorijoje.
16:00 Orijaus kelionės. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Dar stipresnis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Dar stipresnis.
23:20 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
01:40 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
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Skelbimus galite skelbti ir 

portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:

7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.

įvairūs

Nekilnojamojo turto 
operacijos:

pirkimas; pardavimas, 
tarpininkavimas;

paskolos;
vertinimas.

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos-alucinko skardos. 

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

nuvedimo sistemos.  
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Nuoma

Išnuomoja 2 kambarių butą 
Anykščių mieste.

Tel. (8-609) 83626. 

Paslaugos

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-658) 37897.

Dengia stogus įvairia danga, 
skardina vėjalentes, karinus, 
kraigus. Kiti skardinimo darbai. 
Kala dailylentes, montuoja lie-
tvamzdžius. 

Tel. (8-627) 12299.

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

Tel. (8-656) 24531.

Kaminų, įdėklų, krosnių valy-
mas.

Tel. (8-610) 08039.

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

Rajono savivaldybės palaikomas jaunimas 
gali veikti ne pogrindyje 

S. Obelevičius sakė, kad Anykš-
čiai gali didžiuotis tuo, kad rajono 
savivaldybėje dirba jauniausias 
tarybos narys Šarūnas Grigonis: 
„Buvo skeptikų, kurie sakė, kad 
tokių jaunų žmonių taryboje nerei-
kia, kad nieko jie nesupranta. Bet 
Šarūnas absoliučiai paneigė tokį 
požiūrį – jis yra vienas geriausių 

tarybos narių, iš kurių sulaukiame 
rimtų pasiūlymų, ypač jaunimo 
srityje. Jo iniciatyva šie jaunimo 
reikalai pajudėjo iš mirties taško.“

Rajono savivaldybės meras taip 
pat sakė, kad jau pernai sudarinėjant 
rajono biudžetą buvo skirta daugiau 
lėšų jaunimo reikalams. 

„Galiu pasakyti, kad viskas vyks-
ta pamažu. Praeitais metais buvome 
susitikę su V. Smertjevu ir jo kom-

panija. Iniciatyviam jaunimui buvo 
parodytas dėmesys ir jis suprato, 
kad jų veikla čia yra laukiama. 
Bendromis jėgomis bandome irtis į 
priekį“, – kalbėjo S. Obelevičius. 

Rajono savivaldybė skiria dė-
mesį ne vien jaunimo organiza-
cijoms. Svarbu paskatinti ir gerai 
besimokantį, gabų jaunimą.

„Atrodo, rajono savivaldybės 
tarybos narės Ritos Kripaitienės 

pasiūlymas buvo skirti premijas 
ne tik sportininkams, meninin-
kams, bet ir tokiam jaunimui, 
kuris garsina Anykščius savo mo-
kymosi pasiekimais. Todėl praei-
tais metais buvo pradėta, o šiais 
tęsiama praktika, kad už mokslo 
pasiekimus jaunimas skatinamas 
ir piniginėmis premijomis. Kiek 
teko bendrauti su tėvais, jie labai 
patenkinti. Šiemet dvi moksleivės 

už pasiekimus gavo per  tūkstantį 
eurų, o vaikui tai yra dideli pini-
gai. O dėl stovyklų, jų poreikis yra 
nemažas, ir aš manau, kad jis yra 
beveik tenkinamas. Stovyklos, 
finansuojamos savivaldybės, yra 
nemokamos. Jas paprastai or-
ganizuoja mokyklos“, – kalbėjo 
Anykščių rajono savivaldybės 
meras Sigutis Obelevičius.

MB „Versmena“ šiuo metu atlieka žemės sklypo kad. Nr. 3475/0002:61, pri-
klausiančio A. K., esančio Taujėnų g. 13, Pumpučių k., Kavarsko sen., Anykščių 
raj., kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimo sklypo  (Kad. Nr. 
3475/0001:30) bendrasavininką S. K. paveldėtojus 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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.
 
Pjauna pavojingai augančius 

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

Tel. (8-617) 00616.

Nemokamai valo apleistus 
laukus, pamiškes, melioracijos 
griovius apaugusius medžiais 
ir krūmais. Už didesnius kie-
kius primoka. 

Tel. (8-627) 25612. 

siūlo darbą

Reikalingi darbuotojai su savo 
technika nupjauti krūmus,  už 
1ha 160-190Eur., negalutinė. 

Tel. (8-617) 47203. 

dovanoja 

Labai meilius kačiukus. 
Nukirminti, tvarkingi.

Tel. (8-671) 99695.

Anykščiuose viešėjo Pirmoji šalies ponia

(Atkelta iš 4 psl.)

Bet Mekai nuplaukė į Niu-
jorką, išlipo uoste ir nusprendė, 

kad į Čikagą nevažiuos, bus 
gerai Niujorkas. J.Mekas yra 
sakęs, kad jeigu būtų nuvažia-
vę į Čikagą,  turbūt būtų tapę 

geriausiais duonos kepėjais. O 
Niujorke jie sukūrė nepriklau-
somą kino judėjimą“, - Pirmajai 
poniai pristatydamas fotografijų 
parodą kalbėjo T.Ivanauskas. 

Pasak jo, T.Mekas 1971 me-
tais buvo pakviestas į Maskvą, į 
kino festivalį, ir išsiderėjo, jog į 
festivalį atvyks tik tokiu atveju, 
jeigu jam bus leista aplankyti 
gimtuosius Semeniškius. 1971 
metais lankydamiesi šiame Bir-
žų rajono kaime, abu broliai 
Mekai ir Adolfo žmona nuolat 
filmavo ir visi trys sukūrė po 
atskirą filmą. 

Parodos pavadinimas – „Se-
meniškių idilės“ - toks pat, kaip 
ir pirmosios J.Meko poezijos 
knygos pavadinimas. Mekai su 
Lietuvoje likusiais artimaisiais 

pradėjo susirašinėti tik 1959-ai-
siais. J.Meko laiškai išleisti ats-
kira knyga, kurią T.Ivanauskas 
padovanojo D.Nausėdienei. 
Beje, jis paaiškino, kad knygos 
lapai yra suklijuoti ir juos, kaip 
ir laiškus, prieš skaitant reikės 
prakirpti.

Pirmoji ponia Anykščių menų 
centre žiūrėjo trumpametražį 
filmą apie Mekų sugrįžimą į 
Lietuvą. Parodos lankytojams 
yra paruošti du trumpametra-
žiai filmai.  

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius, dėkodamas 
Pirmajai šalies poniai už apsi-
lankymą Anykščiuose, jai do-
vanojo dvi knygas: „Valdovai 
Anykščiuose“ ir, kaip pats sakė, 
savo „brošiūrėlę“. S. Obelevi-

čiaus dovanota „brošiūrėlė“ - 
solidi, 268 psl. apimties knyga 
„Nemokami vaistai ir maistas 
šalia mūsų“. Ši knyga buvo as-
meninė mero dovana garbinga-
jai viešniai..

D.Nausėdienė apžiūrėjo ir 
Anykščių menų centre eks-
ponuojamus paveikslus iš 
monsinjoro Alberto Talačkos 
kolekcijos. Apie monsinjorą 
ir jo testamentu anykštėnams 
paliktus paveikslus Pirmajai ša-
lies poniai pasakojo Anykščių 
menų centro direktorius Tomas 
Tuskenis.

D.Nausėdienė apžiūrėjo 
ir Angelų muziejų. Trumpai 
stabtelėjo prie norus pildančio 
angelo. Anot legendų, šiam 
angelui patikėjus savo norą ir 
paskambinus varpeliu, svajo-
nės ima pildytis. Pirmoji ponia 
pabandė įsitikinti, ar tikrai an-
gelas pildo norus...

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius Dianai Nausėdienei 
dovanojo savo parašytą knygą.         jono jUneviČiAUs nuotr.
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parduoda

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 4 d. (sekmadienį) prekiau-

sime „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuo-
tomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, 
juodomis, baltomis dėsliosiomis vištai-
tėmis 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 - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIeSIoGIAI PeRKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

„KAGRo GRuPė“ 
perka 

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

Nekilnojamasis turtas

Dirbamos žemės sklypą 4,83 
ha Anykščių r., Smėlynės k., 
Troškūnų sen. 1 ha kaina 5000 
Eur (kaina derinama).

Tel.: (8-620) 58590, (8-616) 55462.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490. 

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Bulves: maistines, sėklines. 
Atveža. 

Tel. (8-626) 30192.

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

Tel. (8-611) 01110. 

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-645) 65391.

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

Tel. (8-687) 11893.

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, Legbarų veislės (dedan-
čios žaliais kiaušiniais) ir balto-
mis Leghornų veislės dedeklėmis 
vištaitėmis. Pristatome į namus. 

PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 
Tel. užsakymams :  (8-612) 17831, 

(8-611) 51770.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
rugsėjo 3-5 d.d. - priešpilnis.

Ida, Rozalija, Girstautas, 
Germantė, Rožė, Germina.

Berta, Bronislovas, Mirga, 
Bronislova, Grigalius, 
Sirtautas, Bronislava.

šiandien

rugsėjo 4 d.

vardadieniai

oras

+5

+16

rugsėjo 5d.
Laurynas, Erdenis, Dingailė, 
Justina, Stanislava, Stasė.

Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTonAs 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GvoZDAs

Amiliutė prašo Viešpatį, kad nemokamai 
tiektų elektrą bent jau televizoriui

sąskaitos kada užgriūna,
skausmas purto visą kūną.
Pusė pensijos elektrai -
Man skaudu yr neregėtai.

Šaldytuvas - ne bėda:
Figūra be jo gera.
Taip! Galiu nevalgius būti!
Bet žinių reik nors truputį. 

ką jis sako, nieks neklauso,
Bet ekranas akį kausto.
Šimonytės štai kostiumai
vis dizaineriams užkliūna.

Štai ingutė valinskų,
Didinimas va krūtų! 
ir raskevičius, Minedas -
Per šituos tik vienos bėdos.

Bet savi ir artimi,
kožną dieną regimi.
Tad kefyro ji pakelį
ne viena išgerti gali.

Dieve, viską juk gali, -
saulę tu pagamini!
Tai nušviesk nors trupučiuką
Televizoriaus kraščiuką.

Valgykloje:
- Sriubos turite? 
- Yra viena.
- Kokia?
- Žirnių agurkinė.
- Bet tai juk dvi sriubos!
- Dabar jau viena, mums buvo 

reikalingas puodas.

***
80% vyrų nežino, dėl ko su-

pyko žmona, likusieji 20 % net 
nežino, kad žmona supyko.

***
Iš pradžių tu save laikai labai 

protingu žmogumi. Tačiau tada 
prieina vaikas ir paklausia „Ko-
dėl vanduo permatomas?“

***
- Gydytojau, pulso nėra!
- Širdžiai neįsakysi...

***
Žmona: 
- Kokia buvau kvaila, kad už 

tavęs tekėjau!
Vyras: 
- O koks aš buvau kvailas, 

kad tave vedžiau!
Sūnus:
- Abu kvaili, o nori, kad aš 

gerai mokyčiausi...

***
Prie konteinerio kalbasi du 

benamiai:
- Sakyk, kaip tu bomžu ta-

pai? 
-Aš viską pralošiau kazino. 

O tu? 
- Aš šviesą namuose pamir-

šau išjungti....

***
Orų prognozė artimausioms 

dienoms: 
- Velniai žino, ką rengtis.

TRUMPĖS MIESTO IR RAJONO GATVIŲ 
APŠVIETIMO LAIKAS

informuojame gyventojus, kad nuo rugsėjo 5 d. gatvių apšvietimas mieste trumpės. Reaguojant į didėjančias elektros ener-
gijos išlaidas priimtas sprendimas visam rudens–žiemos sezonui.

Mažinant apšvietimo išlaidas, ankstinamas apšvietimo išjungimo laikas vakare ir vėlinamas apšvietimo įjungimo laikas 
ryte.

Miesto pagrindinėse gatvėse (J. Biliūno g., A. Vienuolio g., Liudiškių g., Vilniaus g. dalyje) ir centrinėje A. Baranausko 
a. apšvietimas bus išjungiamas 24 val., rytais įjungiamas 6 val. Kitose gatvėse apšvietimas bus išjungiamas 23 val., rytais 
įjungiamas taip pat 6 val.

Nuo spalio mėnesio apšvietimo laikas trumpės ir seniūnijose.
Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Vaidlonių gyvenviečių pagrindinėse gatvėse nuo spalio 

mėnesio apšvietimas rytais bus įjungiamas 6 val., vakarais išjungiamas 20.30 val. Šių gyvenviečių ne pagrindinėse gatvėse ir 
kitose rajono gyvenviečių gatvėse apšvietimas rytais bus įjungiamas 6.30 val., vakarais išjungiamas 20 val.

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokštų apšvietimas bus įjungiamas tik šventinėmis dienomis, tamsiuoju 
paros metu.

Atkreipiame dėmesį, rytais apšvietimas bus išjungiamas reaguojant į šviesųjį paros metą, vakarais įjungiamas reaguojant į 
tamsųjį paros metą.
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