
4 psl. 9 psl.

74-ieji leidimo metai 2022 m. rugsėjo 10 d., šeštadienis

šiupinys

LAIKRAŠTIS ANYKŠČIŲ KRAŠTO VISUOMENEI 70/9660

   

http://www.anyksta.lt

6 psl.

2 psl.2 psl.2 psl.

3 psl.

Atidarymas. Rugsėjo 12 dieną, 
pirmadienį, 17.15 val. ANYKŠ-
ČIŲ KOPLYČIOJE (Vilniaus g. 
36) vyks Valentino ir Gražinos 
AJAUSKŲ tapybos parodos VA-
SARA atidarymas.Paroda veiks 
iki Spalio 12 dienos.

Nedarbas. Registruotas ne-
darbas Anykščių rajone  rug-
pjūtį siekė 11,2 proc. – 1 proc. 
punkto mažiau nei liepą, skel-
bia Užimtumo tarnyba. Rug-
sėjo 1 dieną Anykščių rajone 
iš viso registruoti 1 tūkst.576 
bedarbiai.

Verslas. Anykščiuose, J. Bi-
liūno gatvės 10-ajame name, 
planuojama atidaryti sveikati-
nimo paslaugų kabinetą. Kaip 
skelbia Anykščių rajono savi-
valdybė, daugiabučio bute bus 
atliekami paprastojo remonto 
darbai, gyvenamosios paskir-
ties patalpos bus keičiamos į 
paslaugų. 

Ženklas. Andrioniškio seniū-
nijos seniūno, ūkininko Rolan-
do Lančicko produktai pažymė-
ti „Rakto skylutės“ simboliu. 
R.Lančicko „Vitaminų ūkis“ 
yra pirmasis Anykščių rajone, 
turintis teisę naudoti šį simbolį, 
skelbia Anykščių rajono visuo-
menės sveikatos biuras. „Rakto 
skylutės“ simbolis ant maisto 
produktų informuoja, kad jie 
yra palankesni sveikatai.

Rinkimai. Anykščių rajono 
savivaldybė tęsia tradiciją ir, 
artėjant Tarptautinei mokytojų 
dienai, paskelbė Geriausio metų 
mokytojo rinkimus. Kandida-
tus galima siūlyti iki rugsėjo 27 
dienos. Geriausiam mokytojui 
atiteks 2 tūkst.920 Eur. Pernai 
Geriausia metų mokytoja tapo  
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazijos mokytoja Vlada Dovy-
dėnienė.

Ligitas Kernagis: ikiteisminis tyrimas dėl vaikų 
tvirkinimo – situacijai užglaistyti?

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Po buvusio Seimo nario, atlikėjo Ligito Kernagio vie-
šų komentarų apie anglų kalbos stovykloje, įsikūrusioje 
Anykščių rajone, šalia Mūšėjaus ežero, galimai vykstančius 
vaikų tvirkinimo veiksmus Panevėžio prokuratūra pradėjo 
du ikiteisminius tyrimus. 

L. Kernagis „Anykštai“ sakė, kad kol kas nei jis, nei jo du-
kra, stovykloje galimai patyrusi seksualinį priekabiavimą, 
iš prokuratūros skambučio nesulaukė. Tačiau Seimo nario 
Tomo Tomilino, kurio vaikai taip pat buvo šioje stovykloje, 
teigimu, visas šis skandalas yra gerokai išpūstas.

Yra daugiau teigiančių, kad
stovykloje tvirkinami vaikai

Po L. Kernagio įrašo 
„Facebook’e“, kuriame atlikė-
jas dalijosi savo dukters patir-
timi, esą anglų kalbos stovy-
kloje, kurios vadovai neslepia 
savo netradicinės orientacijos, 

vaikai yra skatinami įvardyti, 
kuo jie save jaučiantys – mo-
terimi, vyru, ar kuo kitu. Ne-
gana to, vienas vadovų ska-
tinęs mergaites „pabandyti“ 
tarpusavyje. Po tokių pareiš-
kimų kilo nemažas skandalas. 

Seimo narys Tomas Tomili-
nas „Anykštai“ sakė, kad jo 
vaikai, buvę anglų kalbos 
stovykloje ne vieną kartą, 
nepatyrė jokio seksualinio 
priekabiavimo.

Pauliaus PeleckiO nuotr./BNS foto

Atlikėjas, buvęs Seimo narys 
Ligitas Kernagis džiaugiasi 
pradėtu ikiteisminiu tyrimu 
dėl galimo tvirkinimo anglų 
kalbos stovykloje, kurioje 
dalyvavo ir jo dukra.

Tomo lukšiO nuotr./BNS foto

Dujų brangimas kelia nerimą net
„Anykščių šilumos“ direktoriui Robertas AlEkSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Artėjantis šildymo sezonas, tikėtina, patuštins visų kišenes.  Žygimanto GedvilOS nuotr./BNS foto

Artėjantis šildymo sezo-
nas centralizuotai tiekiamos 
šilumos vartotojams žada 
iki šiol neregėtai dideles sąs-
kaitas už šildymą. 

UAB „Anykščių šiluma“ 
direktorius Dainius Šiau-
čiulis sakė nedrįstantis pro-
gnozuoti, kokia prasidėjus 
šildymo sezonui bus šildymo 
kaina, bei prisipažįsta, kad 
sparčiai augančios kuro bei 
elektros energijos kainos 
jam kelia nerimą.

Vaižganto 
premija skirta 
rašytojui Kaziui 
Sajai

Lentynos pildosi 
knygomis 
ukrainiečių 
kalba

Unikali paroda 
pradėjo kelionę 
po Lietuvą

Odesos „Agentas 
007” teikia 
paramą kariams 
bei pabėgėliams

„Laimės žiburio“ 
įžiebimą 
dovanos šviesų 
dailininkas 
Arvydas 
Buinauskas 
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spektras

temidės svarstyklės

Kainos. Energetikos minis-
tras Dainius Kreivys penkta-
dienį Briuselyje vykstančiame 
neeiliniame Europos Sąjungos 
(ES) transporto, telekomuni-
kacijų ir energetikos ministrų 
tarybos posėdyje kartu su kitais 
už energetiką atsakingais Ben-
drijos ministrais aptarė skubias 
priemones mažinti sparčiai au-
gančios energijos kainas. Euro-
pos Komisija trečiadienį pasiū-
lė virtinę priemonių, kuriomis 
siekiama kontroliuoti elektros 
ir dujų kainas Europoje. Viena 
jų – viršutinė riba rusiškų dujų 
kainai. Kita Komisijos siūloma 
priemonė – pigią elektrą gami-
nančių ir didelius viršpelnius 
gaunančių vėjo, saulės ar bran-
duolinės energijos gamintojų  
pajamų ribojimas, jas paskirs-
tant vartotojams. D. Kreivio 
teigimu, toks pasiūlymas pa-
kankamų gamybos pajėgumų 
neturinčiai Lietuvai yra visiškai 
nepriimtinas, nes šalis elektrą 
gamina daugiausia iš dujų. Pa-
sak D. Kreivio, Lietuvą labiau 
tenkintų ES pirmininkaujančios 
Čekijos siūlymas nustatyti dujų 
kainų lubas – jis užtikrintų ma-
žesnes elektros kainas tiek gy-
ventojams, tiek verslui.  

Deficitas. Prezidentas Gita-
nas Nausėda sako, kad Seimui 
ir Vyriausybei svarstant kom-
pensacijas gyventojams dėl iš-
augusių energijos kainų svarbu 
apsispręsti, koks biudžeto defi-
citas nesukeltų pavojaus vals-
tybei. Šalies vadovas tai pat 
ragina nedidinti kai kurių kitų 
viešųjų išlaidų, tačiau, anot jo, 
svarbu didinti minimalią algą, 
neapmokestinamąjį pajamų 
dydį, socialines išmokas, vai-
ko pinigus. Jis teigė paprašęs 
Vyriausybės pateikti skaičia-
vimus, kiek kainuotų kompen-
sacijos visais trimis minėtais 
scenarijais, įskaitant ir galimy-
bę nustatyti ne daugiau nei 150 
kilovatvalandžių limitą per mė-
nesį.

Rinkimai. Tiesioginius merų 
ir savivaldybių tarybų rinkimus 
siūloma rengti kitų metų kovo 
5 dieną. Tokį Seimo nutarimo 
projektą penktadienį registravo 
parlamento pirmininkė Vik-
torija Čmilytė-Nielsen. Savi-
valdybių tarybų rinkimų datą 
nustato Seimas ne vėliau kaip 
likus šešiems mėnesiams iki sa-
vivaldybių tarybų narių ir merų 
įgaliojimų pabaigos. Rinkimų 
kodeksas numato, kad savival-
dos rinkimai rengiami ne anks-
čiau kaip prieš du mėnesius ir 
ne vėliau kaip prieš vieną mė-
nesį iki tarybų narių ir merų 
įgaliojimų pabaigos.Merai ir 
savivaldybių tarybos renkamos 
ketveriems metams.

-BNS

Vairuotojas. Rugsėjo 7 dieną 
apie 17.28 val. Troškūnų seniū-
nijos Vaidlonių kaime vyras (g. 
1986 m.) vairavo automobilį 
AUDI A4 būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,71 prom. neblai-
vumas). 

Pagalba. Rugsėjo 7 dieną, 
trečiadienį, ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Anykščiuose, 
Ažupiečių g., bendrabučio kam-

baryje, užsirakino 2 metų mer-
gaitė, reikalinga pagalba patekti 
į kambarį. Ugniagesiai duris ati-
darė panaudoję laužtuvą, mer-
gaitė perduota mamai.

Smurtas. Rugsėjo 5 dieną 
apie 21 val. Svėdasuose vyras 
(g. 1975 m.) smurtavo prieš mo-
terį (g. 1973 m.). 

Keliautojas. Rugsėjo 6 dieną 
apie 21.25 val.Kavarsko seniū-
nijos Dabužių II kaime neblai-
vus (nustatytas 2,03 prom. girtu-

mas ) vyras (g. 1960 m.) vairavo 
traktorių „Messey Ferguson“. 

Avarija. Rugsėjo 5 dieną apie 
09.21 val., Anykščiuose, J. Bi-
liūno g., blaivus vyras (g. 1957 
m.), vairuodamas automobilį 
SEAT CORDOBA, nepastebėjo 
per pėsčiųjų perėją ėjusios pės-
čiosios (g. 1933 m.) ir ją kliudė. 
Dėl patirtų sužalojimų moteris 
išvežta į gydymo įstaigą. 

Konfliktas. Rugsėjo 5 dieną 
Debeikių seniūnijos Aknystų 

kaime, Dvaro g., neblaivus (nu-
statytas 2,33 prom. girtumas) 
vyras (g. 1985 m.) smurtavo 
prieš neblaivią (nustatytas 2,72 
prom. girtumas) moterį (g. 1994 
m.). 

Vagystė. Rugsėjo 2 dieną 
apie 15 val. Kavarsko seniūnijos 
Svirnų II kaime vyras (g. 1972 
m.) pastebėjo, kad iš ūkinio 
pastato patalpos pavogtas ben-
zininis pjūklas STIHL MS180. 
Padaryta 229 eurų žala. 

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.ltVaižganto premija skirta rašytojui Kaziui Sajai

Dvidešimt pirmosios respublikinės literatūrinės Vaižganto 
premijos laureatu šiemet tapo dramaturgas, rašytojas, visuo-
menės veikėjas, Kovo 11-osios Akto signataras Kazys Saja.

Žinia apie tai su „Anykšta“ pa-
sidalijo žurnalistas, respublikinių 
„Vaižgantinių“ šventės organiza-
torius Vytautas Bagdonas.

Premija šių metų birželį 90 
metų jubiliejų paminėjusiam, iš 
Pasvalio rajono kilusiam K.Sajai 
bus įteikta rugsėjo 10 dieną Juozo 
Tumo-Vaižganto gimtinėje, Svė-
dasų seniūnijos Malaišių kaime.

Premiją įteiks Lietuvos rašyto-
jų sąjungos, Lietuvos žurnalistų 
sąjungos ir Nacionalinės žurna-

listų kūrėjų asociacijos atstovai.
Šeštadienį, rugsėjo 10 dieną,  

13 val. vyksiančiose „Vaižganti-
nėse“ taip pat bus įteikta keturio-
liktoji mažoji  Vaižganto premija 
„Už nuopelnus Svėdasų  kraštui“ 
bei septintoji, jaunimui skiriama   
Vaižganto giminaičio kun. Alek-
sandro  Papučkos vardo „Meilės 
ir gerumo“ premija.

Renginyje koncertuos dainų 
autorius ir atlikėjas Kazimieras 
Jakutis, Anykščių kultūros cen-

tro  instrumentinis kvartetas (va-
dovas Kęstutis Grigaliūnas). Ant  
senųjų Malaišių  pastatų  sienų 
bus eksponuojama V. Bagdono 
ir Raimundo Kovo  fotografijų  
paroda „Prisimenant  2021-ųjų 
„Vaižgantines“. Uteniškiai šau-
liai „Vaižgantinių“ dalyvius vai-
šins šauliška koše, vyks sunešti-
nės vaišės.

Šeštadienį Malaišių kaime 
laukiama anksčiau  apdovano-
tų  Vaižganto  premijų  laureatų, 
rašytojų, žurnalistų, aktorių, po-
litikų, Anykščių  rajono Garbės  
piliečių, Juozo Tumo-Vaižganto 
giminaičių.

Rašytojas Kazys Saja už vai-
kų literatūros kūrinius yra 
apdovanotas net devyniomis 
premijomis. Juliaus ka-
linsko nuotr.

Lentynos pildosi knygomis ukrainiečių kalba
Rugsėjo 7 dieną, trečiadienį, į Anykščių L. ir S. Didžiulių vie-

šąją biblioteką Anykščių krašto Garbės ambasadorius Ukrai-
noje Virginijus Strolia atgabeno knygų ukrainiečių kalba.

Anykščių krašto Garbės am-
basadorius Ukrainoje V.Strolia 
„Anykštai“ pasakojo, kad šias 
knygas Anykščiuose gyvenan-
tiems ukrainiečiams skyrė Ukrai-
nos leidėjų ir Ukrainos bibliote-
kininkų asociacijos.

„Knygos yra skirtos tiek vai-
kams, tiek suaugusiems skai-
tytojams. Tai jau antroji mano 
iniciatyva  į Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešąją biblioteką 
atgabenta knygų partija. Bibli-
otekos knygų lentynos ir toliau  
pasipildys knygomis ukrainie-
čių kalba, nes knygos nuo karo 
nukentėjusiems ukrainiečiams 

teikia dvasinę atramą. Anykš-
čiai taps ukrainietiškų knygų ir 
meno centru“, - vylėsi V.Strolia.

Anykščių krašto Garbės amba-
sadorius Ukrainoje V.Strolia taip 
pat sakė, kad leidėjų bus prašoma 
ne tik grožinės literatūros kny-
gų, bet ir mokyklinių vadovėlių 
ukrainiečių kalba.

„Noriu aprūpinti kiekvieną 
Anykščių rajono mokykloje besi-
mokantį vaiką iš Ukrainos ukrai-
nietiškais vadovėliais“, - sakė V. 
Strolia.

Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos direkto-
rius Romas Kutka „Anykštai“ 

sakė, kad kol kas Anykščiuose 
gyvenantys ukrainiečiai nėra 
aktyvūs bibliotekos lankytojai: 
„Nuolat bibliotekoje lankosi 

keturi ukrainiečiai“, - sakė jis.
Planuojama, kad dar viena 

knygų siunta Anykščius pasieks 
maždaug po trijų savaičių.

Anykščių krašto Garbės ambasadoriaus Ukrainoje Virginijaus 
Strolios (kairėje) iniciatyva Anykščių L. ir S.Didžiulių viešąją bibli-
oteką šiemet pasiekė jau antra knygų ukrainiečių kalba siunta.

Anykščių l. ir S.Didžiulių viešosios bibliotekos nuotr.

„Laimės žiburio“ įžiebimą dovanos šviesų 
dailininkas Arvydas Buinauskas 
Po to, kai laikraštyje „Anykšta“ pasirodė publikacija 

„Įžiebimui pinigų pritrūko, bet atsirado naujam apšvie-
timui“ („Anykšta“, rugsėjo 6 d., Nr.69), redakcija sulau-
kė Anykščių rajono mero patarėjos Inonos Brasiūnienės 
skambučio. 

Mero patarėja patikslino publikacijoje skelbtą informa-
ciją ir pranešė, kad rugsėjį šviesa ant „Laimės žiburio“ bus 
„įžiebta“.

Kaip buvo skelbta publika-
cijoje „Įžiebimui pinigų pri-
trūko, bet atsirado naujam ap-
švietimui“, Pasaulio anykštėnų 
bendrija šį pavasarį Anykščių 

rajono savivaldybei buvo pa-
teikusi projektą, kuriame buvo 
rašoma, kad „Laimės žiburį“ 
galėtų „įžiebti“ šviesų dailinin-
ko Arvydo Buinausko kuriamos 

šviesos instaliacijos. Šis šviesų 
dailininkas šviesos instaliacijo-
mis šiemet papuošė Anykščių 
Šv. Mato bažnyčią. Apskai-
čiuota, kad „Laimės žiburio“ 
„įžiebimas“ kartu su „Anykščių 
kvarteto“ pasirodymu kainuotų 
4 tūkst.600 Eur. Savivaldybė 
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
projektui skyrė ne visą prašomą 
sumą, tad, „Anykštai“ šią vasa-
rą kalbantis su Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos koordinatore 
Simona Ševčenkaite, ji leido 
suprasti, kad greičiausiai „Lai-

mės žiburio“ įžiebimo sumany-
mo šiemet bus atsisakyta.

Rugsėjo 9 dieną, penktadie-
nį, „Anykštai“ paskambinusi 
Anykščių rajono mero patarėja 
I.Brasiūnienė informavo, kad 
„Laimės žiburio“ „įžiebimą“ 
šviesų dailininkas A. Buinaus-
kas dovanoja, nes, pasak mero 
patarėjos, šis šviesų meninin-
kas „tampa anykštėnu“.

„Laimės žiburį“ „įžieb-
ti“ šviesomis planuojama per 
Anykščiuose vyksiantį Turiz-
mo nakties renginį.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.) 

savaitės citatosDujų brangimas kelia nerimą net 
„Anykščių šilumos“ direktoriui

(Atkelta iš 1 psl.)

- Kada „Anykščių šiluma“ 
pradeda ruoštis naujam šil-
dymo sezonui?

- Pasiruošimas iš principo pra-
sideda pasibaigus prieš tai bu-
vusiam šildymo sezonui. Žval-
gomės, kokios vyrauja biržose 
kuro kainos. Ne paslaptis, kad 
skiedras, granules  perkant per 
biržą, visi tikisi, kad šis kuras at-
pigs  vasarą, todėl dairosi jo jau  
nuo ankstyvo pavasario ar vasa-
ros pradžios. Ne išimtis ir mes, 
nes pasibaigus šildymo sezonui 
šiuos darbus ir darome. Tačiau 
yra ir kiti darbai – šiuo metu esa-
me jau patikrinę visas Anykščių 
mieste ir rajone esančias šildy-
mo trasas. Atlikti hidrauliniai 
bandymai užkardo netikėtus 
įvykius žiemos metu. Galiu pa-
sakyti, kad šildymo trasų būklė 
yra vidutinė, net krypstanti į 
blogesnę pusę. Kiekvienais me-
tais ta situacija prastėja. Aišku, 
mieste didžioji dalis šildymo 
trasų yra tvarkingos, gal tik kai 
kuriuose miesto rajonuose situa-
cija prastesnė. Svėdasuose, Ka-
varske šildymo trasų būklė dėl 
tam tikrų priežasčių prasta. Kie-
kvienais metais vyksta šildymo 
trasų priežiūra ir randame, kur 
yra kiaura, – visą laiką reikia jas 
tvarkyti.

Viešintose šį sezoną automa-
tizuota katilinė, ji bus kūrenama 
granulėmis, dėl to atsisakėme 
keturių kūrikų. Svėdasuose iki 
šildymo sezono pradžios planuo-
jame sumontuoti biokuro katilą.

Prieš artėjantį šildymo sezo-
ną UAB „Anykščių šilumos“ 
investicijos į šildymo sistemų 
atnaujinimą siekia beveik 300 
tūkst.eurų.

- Kokius kiekius biokuro 

esate sukaupę naujajam šil-
dymo sezonui?

- Ketvirtam šių metų ketvirčiui 
biokuru esame apsirūpinę 100 
procentų ir dar 30 proc. pirmam 
kitų metų ketvirčiui. Jei 2021 
metų rugpjūtį - rugsėjį skiedros 
vidutiniškai kainavo apie 20 eurų 
už megavatvalandę, šiemet skie-
drų kaina svyruoja nuo 40 iki 50 
eurų už megavatvalandę. Bandy-
sime biržoje užsitikrinti dar vieną 
sandorį, nes turimo biokuro kie-
kio neužteks, jis bendrovės kuro 
struktūroje sudaro apie 80 proc. 
Tai normali praktika, nes iš anks-
to susipirkti visą biokuro kiekį 
vasaros metu sudėtinga buvo ir 
gerais laikais, o dabar, kai ener-
getinė krizė, su ilgalaikiais san-
doriais situacija nėra iš lengvųjų. 
„Medžiosime“ ir „žvejosime“, 
kaip biokurą įsigyti už pigiausią 
kainą, tai jau ir bandome daryti.

- O ar bendrovė ateinantį šil-
dymo sezoną nepritrūks dujų?

- Tai jautriausia tema šiuo 
metu. Iki šių metų pabaigos turi-
me dujų tiekimo sutartį su UAB 
„Ignitis“. Dujas gauname ir už 
jas mokame biržoje esančią kai-
ną. Kadangi metų pabaigoje dujų 
tiekimo sutartis baigiasi, po rug-
sėjo 15 dienos skelbsime konkur-
są joms įsigyti. Čia vėl  dėl pa-
lyginimo norėčiau pateikti dujų 
kainas: 2021 metų rugpjūtį dujų 
megavatvalandė kainavo apie 
37 eurus, tai šių metų rugpjūčio 
pabaigoje jų kaina yra apie 250 
eurų už megavatvalandę. Tai ir 
lemia aukštesnes šildymo kainas. 
Be to, yra didelė nežinomybė, 
nes kol kas niekas negali pasaky-
ti, kokia dujų kaina bus lapkričio 
ar gruodžio mėnesiais.

- Kiek įtakos šildymo kainai 

turi sparčiai brangstanti elek-
tros energija?

- Žinoma, kad elektros ener-
gijos kainos taip pat daro įtaką 
šildymo kainai. Iki šių metų pa-
baigos turime fiksuotą elektros 
energijos tarifą, sutartis su „Elek-
trum“ bendrove sudaryta dar 
prieš dvejus metus. Dabartinis 
elektros energijos kainų šuolis 
mūsų tiesiogiai nepalietė, tačiau 
metų pabaigoje baigiasi sutartis 
su elektros energijos tiekėju, o 
tada ir bus klausimas, kokių gau-
sime pasiūlymų ir kokios elektros 
energijos kainos bus toliau.

- Rugsėjį patvirtinta UAB 
„Anykščių šiluma“ šildymo 
kaina  gyventojams siekia 12 
ct už kWh, kai rugpjūtį ji sie-
kė 9,95 ct už KWh. Ar vėl ne-
atsitiks taip, kad Anykščiuose 
centralizuotai tiekiama šilu-
ma taps brangiausia visoje 
Lietuvoje?

- Kiekvieną mėnesį Valsty-
binė energetikos reguliavimo 
taryba skelbia šildymo kainų 
statistiką Lietuvoje. Šildymo 
kainos labai priklauso nuo kuro 
struktūros, todėl mes labiau 
žvelgiame į Ukmergės šildymo 
kainas, nes šiame mieste labai 
panaši šildymui naudojama 
kuro struktūra, kaip ir Anykš-
čiuose. Rugsėjį Ukmergėje šil-
dymo kaina siekia jau daugiau 
kaip 16 ct už kWh. Mes sako-
me, kad dar nesame tie, kurie 
šilumą tiekia brangiausiai.

Kokia šildymo kaina bus pra-
sidėjus šildymo sezonui, progno-
zuoti labai sunku. Viskas priklau-
sys nuo dujų kainos. Vienu metu 
buvo kalbama, kad dujų kaina už 
megavatvalandę gali pasiekti ir 
400 eurų. Jei taip nutiktų, 1 kWh 
gali pasiekti ir 20 ct ribą.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Dainius Šiaučiulis prisipažino, kad jautriausia tema prieš ar-
tėjantį šildymo sezoną šilumininkams yra dujų tiekimas ir jų kaina.

Kaip vertinate 
Savivaldybės 
sprendimą 
Anykščių Šv. 
Mato bažnyčios 
bokštus apšviesti 
tik šventinėmis 
dienomis?

Žydrūnė VINIKAITĖ-
GOBIŪNIENĖ:
Visiems reikia taupyti. Spren-

dimas dėl apšvietimo galėtų likti 
bent jau savaitgaliais ar šventinė-
mis dienomis. Juk žiema ir šildy-
mo sezonas prieš akis. O žmonės 
ir ne visi aukoja aukas bažnyčiai, 
tai bus sunku mokesčius sumo-
kėti. Vieningai taupykime.

Aušra PRANSKŪNAITĖ-
TAMAŠAUSKIENĖ:
Jooo...įtariu, kad kai pasivaikš-

čiojus iki sutemų miškelyje...
vieną dieną nebeatrasiu, kurgi tas 
miestas. Iki šiol buvo nebaisu...vi-
sad pagal šviesas atrandi miestą...

Arūnas KAPOČIUS:
Dabar visur taupyt ir tik, nes 

elektra brangi, prisiminsim ba-
lanos amžių.

Laima ZELEVIENĖ:
Visiškai sutinku. Bažnyčia 

šviečia, reiškia šventė. Visi ži-
nosime.

Tai kodėl tada reikėjo 
kurti partiją?

Ainius STRAZDAS, Lietu-
vos žaliųjų partijos Anykščių 
skyriaus vadovas, apie daly-
vavimą savivaldos rinkimuo-
se:

„Į rinkimus eisime tik to-
kiu atveju, jeigu mūsų partijos 
programa galės duoti naudos 
Anykščių rajonui.“

Juk gyvename 
nepaprastojoje padėtyje!

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, apie 
Anykščių baseiną ištikusią fi-
nansinę krizę:

„Man pačiam buvo staigme-
na toks greitas situacijos po-
kytis, nes dar gegužės mėnesį 
nebuvo nė menkiausio signalo, 
kad gresia tokie apokaliptiniai 
scenarijai.“ 

Medicina žino ir 
nemalonesnių procedūrų...

Giedrutis KLIMKEVI-
ČIUS, Anykščių rajono ta-
rybos narys, apie Anykščių 
baseiną ištikusią finansinę 
krizę:

„Čia, manau, vienareikšmiš-
ko atsakymo nėra ir nebus taip, 
kad duosi vieną tabletę ir įstai-
ga pasveiks.“

Laukiniame liberalizme 
valstybė už nieką neatsako.

Ligitas KERNAGIS, atli-
kėjas, buvęs Seimo narys, at-
sakydamas į priekaištus, kad 
nesidomėjo, į kokią stovyklą 
veža vaikus:

„Tačiau jei tėvai, veždami 
vaiką į stovyklą, turi domėtis, 
ar vaikui ten bus saugu, tai kaip 
tokios stovyklos apskritai gali 
Lietuvoje egzistuoti?“

Visos civilizacijos anksčiau 
ar vėliau žlunga.

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, apie Ligito KER-
NAGIO kaltinimus stovyklos 
prie Mūšiejaus ežero organi-
zatoriams:

„Sveiki atvykę į civilizuo-
tą pasaulį – aš taip pasakyčiau 
Kernagiui“.

Bet visada yra erdvės 
tobulėti!

Dainius ŠIAUČIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma“ direkto-
rius, apie šildymo kainas:

„Mes sakome, kad dar nesa-
me tie, kurie šilumą tiekia bran-
giausiai“.
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rievės

Robertas AlEkSIEjūNAS

Anykščiuose atėjo metas 
keisti dar vienos gatvės pa-
vadinimą. Dabar eilė Šviesos 
gatvei. kai elektros energijos 
kainos kyla kaip ant mielių, o 
Anykščių rajono savivaldybė 
paskelbė, kad trumpės gatvių 
apšvietimo laikas, tokį gatvės 
pavadinimą laikyti toliau nebe-
lieka prasmės. kadangi rajono 
valdžia vis labiau pataikauja 
„velniams“, ko gero, nieko 
nenustebintų, jei ši gatvė būtų 
pavadinta Šėtono, Raganų ar 
kryžiaus gatve. juk tai taip 
dera su tamsa.

Tęsiant „velnių“ temą, 

Anykščiai šį sezoną preten-
duoja tapti vienu kraupiausių 
miestų lietuvoje, o gal ir už 
jos ribų. Tik įsivaizduokite, 
kaip šį rudenį atrodys  tamsoje 
skendintis Dainuvos slėnis, o jo 
prieigose - medžiuose kabantys 
skeletai, kurie čia atsirado fes-
tivalio „Devilstone“ organiza-
torių iniciatyva. Nors Helovyną 
įprasta švęsti paskutinę spalio 
mėnesio dieną – Anykščiuose 
jis jau prasidėjo, ėmus trumpin-
ti gatvių apšvietimo laiką!

Tik pamanykite, rajono 
valdžia taupymo sumetimais 
nusprendė išjungti net Anykš-
čių Šv.Mato bažnyčios bokštų 
apšvietimą! Iš tolo tamsiuoju 
paros metu spindinti šventovė 
buvo tikras Anykščių simbolis, 
turistų nuotraukose bažnyčia 
buvo tapusi pagrindiniu apsi-
lankymo mieste akcentu, tačiau 
nuo šiol bažnyčios bokštai 
bus apšviesti tik šventinėmis 
dienomis.

O kur dar šalia Tilto gatvės 
komplekso sustatytos švie-
čiančios lazdos, kurias dažnas 
anykštėnas vadina „pagaliais“. 
Tos lazdos taip pat užges, o 
tūkstantinės investicijos į šį 

spindintį akcentą taip pat nueis 
šuniui ant uodegos...

O vos prieš metus respubli-
kinėje spaudoje apie Anykščius 
buvo galima skaityti tokio 
turinio atsiliepimus: „ Dide-
lį įspūdį sukelia ir vaizdai, 
kuriuos keliautojams tenka 
išvysti sutemus. Šiomis dieno-
mis važiuodami pro Anykščius 
į kauną negalėjome nesustoti, 
nors nuovargis ir vertė galvoti 
apie poilsį. Miesto centras 
švytėjo lyg prestižinė, pagrindi-
nė kurio nors didmiesčio dalis 
– skoningos instaliacijos ant 
vyskupo Antano Baranausko 
tilto per Šventąją, aplinkinėse 
gatvėse, pėsčiųjų takuose prie 
upės spinduliavo jaukumą ir 
puošnumą.“

Deja, bet tokių atsiliepi-
mų apie Anykščius šį sezoną 
išgirsime vis mažiau ir mažiau. 
Anykščių miestą užvaldys 
tamsa!

Anykščių rajono savivaldybė 
pranešė, kad rajono miesteliuo-
se ir kaimuose šį rudenį nuo 
spalio mėnesio bus dar tam-
siau. jei apšviestomis gatvėmis 
miestiečiai galės vaikščioti iki 
vidurnakčio, už miesto ribų 

gatvių apšvietimas užges jau 20 
valandą.

Taupys ne tik savivaldybė 
- taupys ir žmonės. Bent jau 
portalo anykšta.lt skaitytojai 
pusiau juokais, pusiau rimtai 
rašo, kad tam ruošiasi.

„juokės iš mani anūkė, kam 
nupirkau kapų žvakių dėžę ! 
Šindej jau klausia grįžus iš 
makyklas, - babute, ar duosi 
žvakių pamakom ruošti ..?“, - 
rašė vienas skaitytojas.

Į Anykščių rajoną atslinkus 
„balanos gadynei“, žmonės jau 
suka galvas, kaip būtų galima 
taupyti ne tik asmenines, bet ir 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžeto lėšas.

„Anykštėnams labiau 
aktualu, kaip savivaldybės 
administracija ruošiasi mažinti 
savo reikmėms sunaudojamos 
elektros energijos sąnaudas. 
Skelbėsi, kad vietoje natūra-
laus patalpų vėdinimo įrengtas 
elektrinis, rekuperacinis oro 
vėsinimas. Tai jo eksploatacijai, 
tikėtina, reikia ne išskiriamų 
iš darbuotojų organizmo CO 
dujų, o elektros energijos“, - 
pastebėjo vienas skaitytojas.

O kitas rado labai racionalų 

sprendimą: „Daug elektros 
ir pinigų miestas sutaupytų, 
atjungus elektrą savivaldybės 
pastatui, o ten esamas pa-
reigybes perduodant Utenos 
savivaldybei.“

Beje, Anykščių rajono sa-
vivaldybė jau pradėjo ruoštis 
artėjančioms kalėdoms. kaip 
suksis kalėdinio apšvietimo 
skaitliukas, matyt, parodys tik 
laikas. O gal didžiąsias metų 
šventes pasitiksime į gatves 
išėję nešini šviečiančiomis 
kapų žvakėmis. Minia žmonių 
patrauks link Dainuvos slėnio, 
apšvies medžiuose kabančius 
vaiduoklius ir trauks roko gru-
pės SBS legendinį kūrinį „Tik 
mėnulio šviesa“: „ Tik mėnulio 
šviesa, tik mėnulio šviesa, švies 
man kelią tolyn, tik mėnulio 
šviesa, tik mėnulio šviesa...“

Šią vasarą ir vėl buvo kilu-
sios diskusijos apie tai, kad rei-
kia „įžiebti“ šviesą ant laimės 
žiburio. Panašu, kad tos šviesos 
ant liudiškių piliakalnio dar 
teks palaukti, tačiau kai laimės 
žiburys nušvis, tai, matyt, jau  
bus ženklas, kad „balanos 
gadynei“ Anykščiuose atėjo 
galas!

Unikali paroda pradėjo kelionę po Lietuvą Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Birželio mėnesio pabaigoje Anykščių kultūros centre ati-
daryta dailininko, architekto-dizainerio Kęstučio Indriūno 
tapybos darbų paroda „Kryžiaus kelio stotys“ rugsėjo 8-ąją 
iškeliavo į Kauną. 

Paroda unikali tuo, kad K. Indriūnas paveikslus nutapė 
pagal savamokslio tautodailininko Rimanto Idzelio iš me-
džio išdrožtas 15 stacijų. Šitaip menininkas tikisi garsinti R. 
Idzelio darbus bei surinkti lėšų jiems restauruoti.

„Paroda ką tik iškeliavo iš 
Anykščių į Kauną, kur bus 
eksponuojama Architektų na-
muose, prie Rotušės. Lapkričio 
viduryje ji viešės Birštone, o 
vėliau galbūt ir Kėdainiuose. 
Man labai džiugu vien jau ir dėl 
to, kad Kaune sutiko paveikslus 
eksponuoti. Kiek žinau, jau da-
bar yra didžiulis susidomėjimas 
paroda, kad rimti žmonės ketina 
ateiti, kuriems tai yra įdomu“, – 
sakė K. Indriūnas.

Pagrindinis parodos tikslas 
– supažindinti žmones su R. 
Idzelio darbais, kurie įkurdinti 
Anykščių Šv. Apaštalo Evange-
listo Mato bažnyčios šventoriu-
je, bei surasti mecenatų, surinkti 
lėšų šiems darbams restauruoti, 
nes jų būklė yra labai prasta. K. 
Indriūnas džiaugėsi, kad paroda 
sulaukė nemaža susidomėjimo 
ir iš mecenatų, ir iš privačių 
žmonių iš kitų miestų, norinčių 
prisidėti prie gražaus tikslo.

„Ar pasiseks restauruoti 
skulptūras? Manau, kad tikrai 
pasiseks. Tačiau tai yra ilgas 
procesas, visa tai nėra taip len-
gva. Galvojame ir apšvietimą 
įvesti, ir nišas, kuriose skulp-
tūros stovi, sutvarkyti. Yra kal-

bama ir su restauratoriais, juos 
netgi renkamės ne iš vieno. 
Tačiau ir mes turime padaryti 
namų darbus, nes dabar jie tie-
siog nesutinka restauruoti, dėti 
skulptūras ten pat, kur joms yra 
netinkamos sąlygos. Didžiausia 
problema, kad tose nišose per 
daug drėgmės, ten byra tinkas, 
jas reikia specialiai paruošti. 
Ir manau, kad tai turi padaryti 
miesto valdžia, juk esame kul-
tūros miestas. Skulptūros gali 
tapti vienu iš patraukliausių 
kultūros objektų! Neseniai suži-
nojau, kad mieste atsiras didelių 
plakatų, reklamuojančių Idzelį 
bažnyčios šventoriuje. Yra su-
sidomėjusių asmenų, kurie nori 
išleisti ir Idzelio stacijų bukletą, 
gal – net kalendorių. Viskas po 
truputį juda į priekį “, – dėl sė-
kmingai siekiamų tikslų džiau-
gėsi K. Indriūnas. 

Menininkas sakė, kad idėja 
nutapyti skulptoriaus R. Idzelio 
stacijas labai pasiteisino: „Iš tie-
sų netikėjau, kad gali būti toks 
ažiotažas it toks didelis susido-
mėjimas. Viskas klojasi gerai. 
Ir pats abejojau, kai tapiau. Nes 
tapyti padarytą darbą yra rizi-
kinga. Bet paveikslai išėjo žmo-

nėms patrauklūs, įdomūs. Sta-
cijų nutapymas ir jų parodymas 
sulaukė didžiulio susidomėjimo 
– ir „Lietuvos radijuje“ teko 
duoti interviu, ir miesto valdžia 
į tai pradėjo žiūrėti visai kitaip, 
žada paremti pinigais. Net ne-
abejoju, kad planas restauruoti 
stacijas pavyks, bet turi būti su-
interesuota valdžia, ne aš. Mes 
parodome, kad turime unikalių 
darbų, kad juos reikia išsaugoti, 
tausoti, rodyti, jais reikia girtis, 
o to labai dažnai irgi nemokame 
daryti.“ 

Eksponuodamas savo dar-
bus didžiuosiuose miestuose 
dailininkas tikisi pritraukti dar 
daugiau mecenatų, taip pat 
ir susidomėjusiųjų R. Idzelio 
skulptūromis. 

„Tokia yra mano misija, idė-
ja, kad žmonės, pamatę mano 
paveikslus, domėtųsi Idzelio 
skulptūromis. Kiek žinau, ar-
chitektai iš Vilniaus, Kauno jau 
buvo atvažiavę į Anykščius par-
odos pažiūrėti. Yra ir pamąsty-
mas, kad šios nutapytos Idzelio 
stacijos galėtų atsirasti ir kažko-
kioje bažnyčioje: tai būtų unika-
lus reiškinys – Idzelis kita forma 
keliautų po Lietuvą“, – idėjomis 
ir tikslais dalijosi parodos auto-
rius K. Indriūnas bei teigė, kad 
šiuo metu net ne visi anykštėnai 
žino, kur skulptūros įkurdintos, 
kad apskritai tokios yra. 

„Dabar ant bažnyčios vartų 
kabės plakatai, kurie reklamuos 
skulptūras. Net anykštėnai, čia 
gyvenę 30-40 metų, nežinojo, 
kad tokios skulptūros yra! Jeigu 

jas apšviesime, gerai pateiksi-
me, reklamuosime, jei išleisi-
me kalendorių ar albumą, daug 
daugiau apie tai žmonės žinos. 
Reklamuojame masinius daly-
kus, apie kuriuos ir taip daugu-
ma žino, o tikroms vertybėms 
reklamuoti visai neįdedame pa-
stangų“, – kalbėjo K. Indriūnas. 

K. Indriūnas yra architektas-
dizaineris, tačiau piešia nuo 
jaunystės. Dar studijuodamas 
grafikos ir pastelės kūrinius 
pradėjo eksponuoti Vilniaus 
ir Kauno dailės salonuose bei 
Kauno dailininkų parodose, jis 
yra dirbęs baldų gamybos įmo-
nėse, kur projektavo baldus ir 
interjerus. Už savo darbus yra 
gavęs ne vieną apdovanojimą. 
K. Indriūnas taip pat yra Anykš-
čių rajono savivaldybės Tarybos 

narys, rajono savivaldybės Kul-
tūros tarybos narys, buvo mero 
Kęstučio Tubio patarėjas.

Savamokslis skulptorius R. 
Idzelis, pagal kurio skulptūras 
K. Indriūnas nutapė paveikslus, 
yra kilęs iš Panevėžio. Penkio-
lika metų praleido Amerikoje, 
nes norėjo pabėgti iš Sovietų 
Sąjungos. Grįžęs į Paberžę, 
pradėjo menininko kelią. Yra 
sukūręs daug modernių darbų, 
išdrožęs pusšešto metro kryžių 
Tėvui Stanislovui.

Šv. Kryžiaus kelio stotis R. 
Idzelis išdrožė Monsinjoro A. 
Talačkos užsakymu. Gavęs vi-
sišką laisvę, R. Idzelis padarė 
įspūdingą darbą – modernų, 
alsuojantį ironija. Menininkas 
mirė 2013-aisiais, eidamas 64-
uosius metus.

Dailininko, architekto-dizainerio Kęstučio Indriūno tapybos dar-
bų paroda „Kryžiaus kelio stotys“, Anykščių Kultūros centre eks-
ponuota daugiau nei du mėnesius, sulaukė didelio susidomėjimo. 
Parodos autorius džiaugėsi, kad pagrindinis tikslas – reklamuoti 
Rimanto Idzelio išdrožtas 15 stacijų – pildosi su kaupu. 
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Janina Paškauskienė: „Jei kaimo troba 
sugriūtų, eičiau į svirną“

Kiekvieną vasarą iki šiol Girelės kaime – savo tėviškėje 
– vasarojusi Janina Marytė Paškauskienė (mergautinė pa-
vardė – Staselytė) jau abejoja, ar jos sodyba išliks dar bent 
kelerius metus. „Ši troba dar mano senelio statyta, degusi 
maždaug 1959-ais, po to kažkiek atstatyta. Ištuštėjo kaimas, 
o šios trobos likimas jau abejotinas“, – liūdnai konstatavo 
senolė, gal tik kelias šios vasaros dienas leidusi buvusiame 
sentikių kaime.  

Troba liks niekam 
nereikalinga

Sodybos šeimininkė dviejų 
galų trobos neberemontuoja, nes 
nebemato perspektyvų: „Pasitvar-
kome tik tiek, kas būtiniausia. Kai 
manęs nebus, argi dukra čia no-
rės atvažiuoti? Medinė, šiaudiniu 
stogu dengta troba 1959-aisiais 
degė. Žinau, kad tais metais tėvai 
turėjo daug mėsos, tai gal brovėsi 
kas? Sienos likusios, du vainikai 
apdegę. Atstatyta sunkiai, pagal 
tuometines galimybes. Atstatyti 
padėjo kolūkis, kaimynai. Šonas 
plytomis sutvirtintas nei šiaip, nei 
taip. Stogas dabar šiferinis, bet jau 
skylėtas. Pečiaus rudenį, jei užsi-
būnu, stengiamės nė nebekurti. 
Kai nebelieka nuolat gyvenančio 
ir besitvarkančio, investuojančio, 
nėra ko tikėtis. Jau iki sugriuvimo 
netoli. Bet man vis tiek daug ge-
riau čia vasarą pabūti nei bute Pa-
nevėžyje. Čia visgi kitaip dienos 
bėga ir man, ir šuniukui Tobiui“, 
– šypsojosi senolė. 

Paprašyta papasakoti apie save, 
močiutė išvardijo pagrindinius 
faktus iš savo gyvenimo: „Bai-
giau Kavarsko vidurinę moky-
klą. Tada mokiausi Vilniaus ko-
operacijos technikume buhaltere. 
Visą gyvenimą, iki pensijos, dir-

bau prekyboje. Šiuose kraštuose 
yra tekę dirbti apylinkės sekre-
tore. Visada buvau aktyvi meno 
mėgėja. Dainavau Panevėžio 
moterų chore „Volungė“. Pane-
vėžio prekybos valdybos moterų 
choras buvo didžiulis – daugiau 
nei 60 dalyvių. Koncertavome 
Kuboje, Korėjoje, Lenkijoje, 
Bulgarijoje.“

Dabar senolė gyvena Panevė-
žyje, bet, vos tik ateina vasara, 
abi su dukra skuba grįžti į Girelės 
kaimą bent kelioms dienoms. 

Tėvai susipažino 
Girelės kaime 

Janinos mama Apolonija yra 
kilusi iš Kurklių miestelio. „Jos 
tėtė anksti mirė, tai Apolonija 
eidavo tarnauti pas žydus, linus 
brukdavo. Susipažino su būsimu 
vyru Antanu, kai mama atva-
žiuodavo pas savo brolį  Janišių 
į Girelės kaimą, o mano tėtis ten 
eidavo pabendrauti“, – pasakojo 
tėvelių pažinties istoriją. 

Janinos šeima kaime gyveno 
ūkiškai: tėvai turėjo kuliamąją, 
be to, dar ir spausdavo aliejų. 
„Tėtis buvo stalius. Duris, lan-
gus darydavo, stiklindavo. Tėvai 
turėjo žemės, arklį, karvių, neno-
rėjo jų atiduoti, tai patys paskuti-

niai į „Nugalėtojo“ kolūkį įstojo. 
Pamenu, buvo didžiulis klojimas, 
bet kai buvo vėtra, suvertė. Tiesa, 
būtent prie to neišlikusio klojimo 
mano tėvai spausdavo aliejų iš 
sėmenų. Buvo specialus manie-
žas su arkliais. Tik gaila, nedaug 
aš beatsimenu, o kai namas degė, 
tai beveik viskas ir sudegė, neli-
ko nei nuotraukų, nei ko“, – kal-
bėjo Janina. 

Dukra visada atvažiuoja
kartu  

Pasak Janinos, kai buvo maža, 
jos dukrelė Asta  iki 3,5 metukų 
augo pas močiutę. „Ji dabar čia 
mielai daržoves augina. Kai tik 
grįžta iš darbo, tai ir skuba į 
daržą. Gaila, štai po nakties po-
midorų nebėr – maras užėjo per 
naktį“, – apgailestavo senolė.   

Šunelį tąkart vedžiojusi Asta 
papasakojo neretai pagloboda-
vusi netoliese, vos per keliuką, 
buvusio namų restorano „Kacės 
virtuvėlė“ šeimininkės du šu-
nis. „Nebeliko kaime „Kacės“, 
bet Vilniuje kažką tęsia dar. 
Nebėra ir vienintelio sentikio 
Anatolijaus – amžiną jam atil-
sį. Būdavo, padėdavo man dėl 
pomidorų – atidengdavo plėve-
lę. Kai rudenį išvažiuodavome 
ilgam, šį bei tą pasaugodavo 
savo namuose ir kieme – ar te-
levizorių, ar dviratį. Dabar jau 
kažkaip nesaugu būtų mamai 
vienai naktį čia likti,  nepalieku 
vienos. Visai neseniai sužino-
jom, kad mūsų troba turi nu-
merį, o atsimename tuos laikus, 
kai bendros pašto dėžutės buvo 
viename ir kitame kaimo gale“, 
– pasakojo Asta. Paklausta, ką 
ji mananti apie Girelės kaimo 
išlikimą, jauna moteris svarstė, 
kad nėra perspektyvos išlikti: 
„Nemanau, kad šis kaimas atei-
tyje išliks. Ar čia savo gyveni-
mus kuria jaunos šeimos? Juk 
ne. O jaunesnius gyventojus su 
vaikais galima lengvai ant vie-

nos rankos pirštų suskaičiuo-
ti – juk vos keli yra. Nematau 
perspektyvų dėl išlikimo. Kita 
vertus, yra ką aplankyti – Gire-
lės cerkvę, kaip įdomų objektą. 
Dar netoliese sodybą nusipirko 
nauji šeimininkai, rodos, Jūratė 
Šapolienė čia tvarkosi.“ 

J. Šapolienė yra parašiusi ir 
2022 m. pradėjo vykdyti socia-
linį trejų metų trukmės projek-
tą. Jau vyko vienas jų renginys 
tarptautinės buhalterių dienos 
proga gegužės mėnesį, pava-
dintas „Laukais palaidais plau-
kais“. Šio renginio metu vyko 
vaško žvakių liejimo edukacija, 
buhalteriai, suvažiavę iš visos 
Lietuvos, pasivaikščiojo ir ge-
riau pažino šį seną kaimelį. 

Gerai sutardavo su 
sentikiais

Pašnekovė Janina pasakojo 
kartu su popo Ivano Stepanovo 
dukra Nina eidavusi į Kavarsko 
mokyklą. „Mokėmės prie žva-
kių, nes elektros nebuvo. Atsi-
nešdavom savo žvakes. Kartais 
būdavo, kad abi ir grįždavom 
atgal namo, taip ir nepasieku-
sios mokyklos, nes pavasarį la-
bai šlapia būdavo, o netoli  Ka-
varsko dar reikėdavo per upelį 
tokį pereiti, kurį vadindavom 
Luoba. Su guminiais batais ne-
galėdavom pereiti! Jei įgriūsi, 
nuneš tas upelis... Pasukdavom 
atgal namo. Tiesa, draugės Ni-
nos tėvas turėjo arklį, tai kai 
pripustydavo, nuveždavo mu-
dvi. Vis dėlto trys kilometrai 
nuo Girelės iki Kavarsko, ne 
taip ir arti, jei užpustyta“, – kal-
bėjo močiutė. 

Pasak senolės, popas Stepano-
vas radijo neturėjo, tai ateidavo 
pas juos „Amerikos balso“ pa-
klausyt. „Jie geriau už mus gy-
veno. Kai nueidavau, vyšnių uo-
giene pavaišindavo ar kuo kitu. 
Su Nina Jarmolajeva, kuri dabar 
gyvena Vilniuje, ir šiandien dar 

palaikom ryšį, vis pasikalbam. 
Ninos abu tėvai čia palaidoti, 
tai lanko kapus, sodina gėles, 
maždaug spalio 14 d. tradiciškai 
atvyksta į laikomas mišias cer-
kvėje“, – pasakojo gerokai ištuš-
tėjusio kaimo gyventoja. 

Kaip pasakojo Janina, lietu-
viai su sentikiais labai gerai su-
tardavo: „Išsitiesdavom tinklą, 
tinklinį kartu žaisdavom. Viena 
vietinė moteris sentikė nemokė-
jo rašyti, tai manęs paprašė už 
ją parašyti kelis laiškus rusiškai 
sūnui į Rusiją. Kai parašyda-
vau, prikepdavo „gulbešnikų“ 
ir pavaišindavo. Na, tai būdavo 
sugrūstos bulvės, o viduj – ko-
pūstai. Taip man atsidėkodavo. 
Įdomiausia tai, kad vėliau ir tas 
sūnus buvo grįžęs, man padė-
kojo už surašytus jo motinos 
žodžius – už laiškus.“ 

Pasak Janinos, kai jų troboje 
dar gyvenusi promočiutė, sentikė 
moteris atėjusi ir užkalbėjusi jai 
rožę. „Atsimenu, atėjo sentikė 
Irina. Pučia pučia, kalba, kažko-
kiu vaistažolių tepalu tepa. Man 
juokas suėmė, tai išvarė mane 
mama iš kambario, kad netruk-
dyčiau“, – šyptelėjo pašnekovė. 

Pasiteiravus, ar kas nors iš jos 
giminės yra  sudaręs mišrią san-
tuoką su sentikiu, močiutė atsa-
kė, kad taip neatsitiko: „Ne, nė 
vienas iš artimųjų ar giminių ne-
susituokė su sentikiu. Mes gry-
ni lietuviai. Čia, Girelės kaime, 
netoliese, dėdė Janišius gyveno, 
irgi gryni lietuviai liko. Turim 
giminių Kurkliuose, ten irgi taip 
pat – nėra mišrių šeimų.“  

Nykstantis Girelės kaimas 

Girelės kaime išlikusi Švč. 
Dievo Motinos Užtarėjos sen-
tikių cerkvė, statyta apie 1919 
metus, mena  tuos laikus, kai 
čia buvo didelė Girelės sentikių 
bendruomenė. 

Janina Marytė Staselytė jaunystėje.

lina DAPkIENĖ

Janina Marytė Staselytė (viduryje) su dviem pusseserėmis Janišytėmis. 
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Ligitas Kernagis: ikiteisminis tyrimas dėl vaikų 
tvirkinimo – situacijai užglaistyti?

(Atkelta iš 1 psl.)

Laikraštis „Vakaro žinios“ 
pasidomėjo ir kitų tėvų, kurie 
vaikus leido į šią stovyklą, pa-
tirtimi.

„Dalis tėvų sutiko pabendrau-
ti su „Vakaro žiniomis“. Keletas 
tėvų patvirtino, kad stovykloje 
vaikai kiekvieną rytą prašomi 
prisistatyti, įvardijant tai, ko-
kios lyties jie yra, ir nurodyti, 
kokios lyties jaučiasi. „Paau-
glių tai neišgąsdino, nes buvo 
pasakyta, kad tai yra tam, kad 
žinotum, kaip kreiptis į kitą, ir 
jo neįžeistum. Tačiau mano du-
kra nustebo, kad tai privaloma 
dienos dalis, kurioje dalyvauja 
ir jaunesni, apie 10 metų vaikai. 
Dukra sako, kad mažiesiems tai 
buvo tarsi žaidimas, tad jie kas-
dien save priskirdavo vis kitai 
lyčiai“, - pasakojo mama Ana.

Vilniečio Petro dukra minė-
toje stovykloje vasarojo būda-
ma 13 metų. Vyras sako, kad jo 
dukros patirtys stovykloje buvo 
analogiškos L. Kernagio išsa-
kytai istorijai. „Jos bendrakla-
sių aplinka yra gana liberalių 
pažiūrų. Pavasarį su draugais 
ėjo stebėti Kaune vykusių ho-
moseksualų eitynių, o po stovy-
klos dukra grįžo „sutvirtinusi“ 
savo liberalias pažiūras“, - pa-
sakojo Petras.

Į anglų kalbos stovyklą du-
krą išleidusi Eliza „Vakaro ži-
nioms" papasakojo dar daugiau. 
Moteris sako, kad jos dukra 
pernai iš stovyklos grįžo pusiau 
nuskustais plaukais.

„Suprantu, kad nuskusta ne 
visa galva, bet 13 metų mergai-
tei, užsiauginusiai plaukus že-
miau juosmens, kurie visą gy-
venimą buvo puoselėti, - baisus 
pokytis. Tuo labiau, kad be tėvų 
žinios ir leidimo.

Kaip pati pasakojo, plaukus 
stovykloje taip pat nusiskuto iš 
viso 6 mergaitės. Paklausus, iš 
kur gavo tam reikalingų prie-
monių, pasakė, kad skutimosi 
mašinėlė buvo vieno iš stovy-
klos vadovų.

Taip pat įtarimų sukėlė ir itin 
lygiai nuskusti plaukai - labiau 
pakamantinėjus, dukra papasa-
kojo, kad nusiskusti padėjo tas 
pats stovyklos vadovas“, - ste-
bėjosi mama Eliza.

Ji pasakoja, kad tik pamačiusi 
L.Kernagio įrašą pasikalbėjo su 
dukra apie stovyklą: „Tik tuo-
met sužinojau, kad stovykloje 
tikrai vaikai klausiami apie jų 
lytį. Dukra pasakojo, kaip sto-
vykloje buvo rengiami madų 
šou, kur berniukai perrengiami 
mergaitėmis, o mergaitės - ber-
niukais. Taip pat vaikai skati-
nami liesti vieni kitus, prieiti 

prie žmogaus ir jį pamasažuoti. 
Manau, taip siekiama didinti 
LGBT populiaciją, pasitelkiant 
labiausiai pažeidžiamą sluoks-
nį – paauglius. Juk tokiame 
amžiuje jie dar nežino, kokiais 
nori būti“, - rašoma „Vakaro ži-
nių“ straipsnyje.

Tai visiškai nenustebino L. 
Kernagio, kuris „Anykštai“ tei-
gė, jog po savo įrašo sulaukė 
daugybės tėvų komentarų apie 
tai, kad jų vaikų patirtis šioje 
stovykloje esanti labai panaši, 
tačiau pradėto ikiteisminio ty-
rimo rezultatais atlikėjas buvo 
linkęs abejoti. 

„Jeigu matote deklaruojamą 
viešojoje erdvėje ir LRT po-
ziciją, kuri buvo išsakyta, bei 
sprendžiate pagal nuotrauką, 
kurioje stovyklos vadovės ap-
sikabinusios su Ingrida Šimo-
nyte, didelės vilties dėl tyrimo 
neturiu. Tačiau supratau, kad 
ikiteisminis tyrimas pradėtas 
po „Vakaro žinių“ žurnalisti-
nio tyrimo, kuriame išlindo ir 
daugiau tokių atvejų. Many-
čiau, kad kažkaip viskas rutu-
liosis. Perspėjau ir dukrą, kad, 
jei reikės, teks važiuoti į poli-
ciją ir duoti parodymus. Tačiau 
kvietimo nesulaukėme ir man 
tai yra keista. Kaip supratau, 
stovyklos vadovai taip pat dar 
neturi jokios informacijos. Ir 
dar, aš nelabai suprantu, ar tai, 
kas dabar vyksta, yra noras iš-
siaiškinti, kaip ten viskas yra 
iš tikrųjų, ar noras viską užge-
sinti. Viskas labai paprasta – 
pradėjai ikiteisminį tyrimą, jo 
metu apkaltinai vaikus, kad jie 
viską išsigalvoja, o stovykla la-
bai gera. Viskas. Kas, kur ir ką 
patikrins?“ - abejonėmis dalijo-
si L. Kernagis, kurio dukra yra 
viena nukentėjusiųjų.

Tvirkino jau prieš 
dešimtmetį?

Paklaustas, ar, jo nuomone, 
įmanoma įrodyti tokius dalykus, 
apie kuriuos pasakoja paaugliai, 
L. Kernagis sakė: „Manau, kad 
nuslėpti neįmanoma. Jūs matote, 
koks yra rezonansas ir kiek daug 
tėvų kalba apie tą patį. Net neį-
sivaizduoju, kaip galima abejoti, 
juk vaikai tokiomis temomis ne-
fantazuoja. Aš klausiau savo du-
kros – kodėl, kai mes kalbėjomės 
telefonu, man nepasakei iš karto? 
Ji atsakė, kad galvojo, jog šiais 
laikais tai yra normalu. Ar galite 
patikėti, kad 13 metų vaikas gal-
voja, jog yra normalu mergaitėms 
vienai kitą liesti? Įsivaizduokite, 
kokia ten yra aplinka mūsų vai-
kų seksualinio auklėjimo ir visos 
aplinkos auklėjimo? Tai, ką jie 
daro, yra nusikalstama.“ 

Tačiau ne visų vaikų patirtis 
yra tokia kaip L. Kernagio duk-
ters bei jos bendraklasės. Daug 
vaikų į šią stovyklą grįžta ne 
kartą ir yra patenkinti teikiamo-
mis paslaugomis bei stovyklos 
atmosfera. Tad galbūt tai tebuvo 
vienos stovyklos pamainos pro-
blema?

„Man rašė tėvai, kurie apklau-
sė savo vaikus, nebūtinai iš tos 
pačios pamainos. Kai kurie daly-
kai buvo sisteminiai – kiekvieną 
rytą vaikus apklausdavo, kokios 
lyties save jaučia. Galbūt vaikai 
to nesureikšmino. Jei paklaus-
tum žmogaus, kokia jo lytis, tai 
atrodytų normalu ir niekam ne-
užkliūtų. Tačiau jei galvojate, 
kad tai yra įžeidimas, tuomet tai 
nėra normalu. Beje, Šventojo-
je vienas vaikinas, žinodamas 
situaciją, priėjo prie manęs, už-
kalbino ir papasakojo, kad jis 
šioje stovykloje buvo maždaug 
prieš 10 metų, kai pats buvo še-
šiolikmetis. Jie buvo Maltoje. 
Ten vakarais jiems buvo rodomi 
filmukai su lengvu seksualiniu 
turiniu – homoseksualių žmonių 
bučiniais, glamonėmis. Todėl 
nemanau, kad tai yra vienos pa-
mainos problema. Tai yra visos 
stovyklos problema“, – užtikrin-
tai kalbėjo L. Kernagis ir pridū-
rė: „Man rašė ir moterys, kurios 
aiškino, kad jų dukros ten buvo ir 
viskas buvo gerai. Bet taip, vie-
nas vaikinas taip galėjo pasielg-
ti – lįsti į mergaičių palapines ir 
siūlyti joms tapti pora. Tai galbūt 
to berniuko problema.“

Negana to, L. Kernagis sakė 
sulaukęs ir stovyklą palaikan-
čiųjų priekaištų, neva jis nesi-
domėjęs, į kokią stovyklą išlei-
džia savo vaiką.  

„Tačiau jei tėvai, veždami 
vaiką į stovyklą, turi domėtis, 
ar vaikui ten bus saugu, tai kaip 
tokios stovyklos apskritai gali 
Lietuvoje egzistuoti? Kas jiems 
išduoda leidimus tokius daly-
kus daryti? Pasirodo, niekas jų 
nekontroliuoja – nei Švietimo 
ministerija, nei panašios insti-
tucijos“, – stebėjosi anglų kal-
bos stovykloje galimai nuken-
tėjusios mergaitės tėtis.

Visame pasaulyje 
vyraujanti propaganda

L. Kernagis taip pat teigė per 
LRT radiją girdėjęs kalbančią 
vieną stovyklos vadovių, kad 
jie irgi galvoja kelti ieškinį dėl 
šmeižto.

„Man būtų labai įdomu su-
žinoti – nejaugi pusę Lietuvos 
vaikų jie ims kaltinti šmeižtu? 
Viena moteris viešai rašė, kad 
nuvežė savo vaikus į tą stovyklą 
ir po dviejų dienų pasiėmė, nes 

vaikams buvo šokas. Aš manau, 
kad yra pasirinktas labai geras 
būdas plėsti savo bendruome-
nę, nes tokio amžiaus vaikai yra 
labai pažeidžiami: jeigu vaikas 
yra labai jautrus, klasėje kaž-
kiek skriaudžiamas, tai tokia 
terpė, kur jis yra paguodžiamas 
ir užglostomas, kur jam galbūt 
yra sakoma, kad štai mes esame 
tie žmonės, kurie galime tave 
suprasti, tai jis prie jų ir prisi-
glaus. Bet tuo neturi užsiimti 
stovyklos. Tam yra psicholo-
gai, specialios tarnybos, o vai-
kų seksualizavimas, manau, yra 
nusikalstama veikla, – įsitikinęs 
garsus atlikėjas.– Yra bendra 
tokios propagandos tendencija 
tiek Lietuvoje, tiek Europoje, o 
gal ir visame pasaulyje. Ne pa-
slaptis, kad LGBT bendruome-
nė yra neblogai finansuojama 
iš tam tikrų europinių fondų, 
jie pinigų turi ir kiekvieną kar-
tą, kai kažkoks konfliktas kyla, 
jie tą finansavimą gauna. Todėl 
su išvadomis labai neskubė-
čiau, juk mes nieko negalime 
padaryti. Aš labai tikiuosi, kad 
policijos ar prokuratūros atsto-
vai bus turintys vaikų ir kad 
nuo tokių dalykų saugos tiek 
mūsų, tiek ir savo vaikus, išgirs 
ir pasielgs teisiškai protingai ir 
išmintingai. Kad vaikai neme-
luoja, žino visi. O kokias jėgas 
pasitelks gynybai vadovai, jau 
kitas klausimas.“ 

Kabinėjasi ne prie visų? 

Vienas iš tokių tėvų, kurie gina 
anglų kalbos stovyklą bei jos va-
doves, – Seimo narys, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos at-
stovas Tomas Tomilinas, kurio 
vaikai šioje stovykloje buvo ne 
vieną kartą ir nieko panašaus į 
priekabiavimą nepatyrė. 

Paklaustas, kodėl taip galėtų 
būti, L. Kernagis sakė: „Paaiš-
kinti negaliu, kodėl jų patirtis 
kitokia. T. Tomilinas pats yra  
tarp palaikančių šią organiza-
ciją ir jis kitaip nekalbės. Kitas 
dalykas, aš manau, kad, kaip 
ir minėjo mano dukra su savo 
bendraklase, į tą stovyklą grįžta 
daug vaikų, kurie jau yra su-
siporavę. Dažnai į tą stovyklą 
atvažiuoja tokių vaikų, kurie 
save identifikuoja skirtingai. 
Matėme porą mergaičių, kurios 
apsirengusios kaip berniukai, 
jų šukuosenos kaip berniukų. 
Tokiems vaikams toje stovy-
kloje komfortiška, galbūt ten 
jų niekas neužgaulioja, kaip 
kad būna mokykloje. Žinau, 
kad buvo ir tokių atsiliepimų, 
kad toje stovykloje nieko nėra. 
Galbūt tiems vaikams ir nebuvo 
nieko panašaus, galbūt ne prie 

visų vaikų kabinėjasi. Telieka 
tik spėlioti. 

Dėl Tomo Tomilino – jis juk 
pasisakė už vienalyčių žmonių 
partnerystę! Aš nesu homofo-
bas – jie irgi turi teisę gyventi. 
Nežinau kodėl, bet jie dažnai 
galvoja, kad turi mažiau teisių 
negu mes. Dabar išeina taip, 
kad mes turime mažiau teisių 
nei jie. T. Tomilinas yra lygiai 
toks pat tėvas kaip ir aš: aš ginu 
savo dukters poziciją, o jis gali 
ginti savo vaikų poziciją. Tikiu, 
kad nei mano, nei Tomilino 
vaikai nemeluoja“, - nuomonę 
išsakė L.Kernagis. 

Patirtis visiškai kitokia
 
„Mano vaikai niekaip nesu-

sidūrė su nederamais dalykais 
iš jokių vadovų, o stovykloje 
buvo ne vienerius metus – gal 
tris sezonus. Paskutinė stovykla 
buvo pernykštė. Taip pat joje 
buvo ir draugų vaikai, kurie 
dalijosi tik gerais įspūdžiais“, – 
„Anykštai“ teigė T. Tomilinas, 
kurio vaikai buvo toje pačioje 
anglų kalbos stovykloje, kaip ir 
L. Kernagio dukra. 

T. Tomilinas teigė matęs L. 
Kernagio viešus komentarus, 
kuriems visiškai nepritaria.

„Šios stovyklos skirtumas nuo 
tos, kurią Kernagis matė savo 
vaikystėje, yra tas, kad toje sto-
vykloje nėra niekinami, žemina-
mi kitos orientacijos žmonės. Jis, 
matyt, orientuojasi į tas pionierių 
stovyklas, kuriose būdavo tyčio-
jamasi ir laidomi juokeliai apie 
kitokius žmones. Šitoje vietoje 
- taip, šitokių stovyklų Lietuvo-
je nebėra: jos yra europietiškos, 
tolerantiškos. Tačiau būtent toje 
stovykloje niekas tokiomis te-
momis specialiai nekalbėjo ir 
paskaitų ar seminarų apie ho-
moseksualius santykius nebuvo. 
Sveiki atvykę į civilizuotą pasau-
lį – aš taip pasakyčiau Kernagiui, 
– savo nuomonę dėstė Seimo 
narys. -Yra deklaruota, kad sto-
vykla yra visiškai tolerantiška 
įvairiems žmonėms ir tai nėra 
blogis. Tokių stovyklų yra visoje 
Lietuvoje, ši nėra kažkuo išskirti-
nė. Atvirkščiai – eilinė stovykla, 
nebrangi, gera, iš kurios vaikai 
grįžo patenkinti“, – sakė politi-
kas, tačiau sutiko su tuo, kad sto-
vykloje galėjo būti netinkamai 
besielgiantis žmogus.

„Visame L. Kernagio laiške 
mačiau vieną vienintelę proble-
mą: jeigu buvo kažkoks vadovas, 
kuris eidavo pas vaikus ir proak-
tyviai ragindavo juos anksti pra-
dėti seksualinį gyvenimą, tai yra, 
žinoma, nepriimtina ir tokius da-
lykus reikia įrodyti. 



  
2022 m. rugsėjo 10 d.SVEIKATOS ABC

Apsaugokime save ir savo šeimą 
galingiausiu ginklu nuo COVID-19
Nors šiuolaikinė medicina 

yra labai pažangi, užkrečia-
mosioms ligoms valdyti galin-
gesnis ginklas už vakcinaciją 
dar nėra išrastas. Didžiausios 
pandemijos žmonijos istorijo-
je buvo suvaldytos tik pasitel-
kiant skiepus, todėl, siekiant 
ir toliau sėkmingai suvaldyti 
koronaviruso plitimą, svarbu 
laikytis rekomendacijų dėl 
vakcinacijos ir tokiu būdu ap-
saugoti save ir savo aplinką. 

Valstybinės vaistų kontro-
lės tarnybos (VVKT) atstovė 
spaudai Aistė Tautvydienė 
aiškina, kaip veikia vakcina, 
patekusi į žmogaus organiz-
mą, ir akcentuoja skiepiji-
mosi būtinumą, naudą bei 
svarbą, norint suvaldyti už-
krečiamųjų ligų plitimą, tarp 
jų ir COVID-19. 

Pasak specialistės, visuome-
nėje vis dar sklandantys mitai, 
kad vakcinos nuo COVID-19 
ligos gali sukelti nevaisingumą 
ar net mirtį, neturi jokių sąsa-
jų su moksliniais įrodymais ir 
atliktais tyrimais. 

Kaip veikia vakcina?
Vakcinos yra laikomos saugiau-

sia ir patikimiausia apsauga nuo 
tam tikrų užkrečiamųjų ligų. Pasak 
A. Tautvydienės, jos sukuria orga-
nizmo apsaugą – padeda paruošti 
žmogaus imuninę sistemą atpa-
žinti ir apsiginti nuo užkrečiamųjų 
ligų sukėlėjų. 

„Daugelio vakcinų sudėtyje yra 
antigeno – susilpninto ar nukenks-
minto pavidalo viruso ar bakterijos, 
kuri negali sukelti ligos. Pasiskie-
pijus žmogaus imuninėje sistemo-
je sukuriama imuninė atmintis ir 
aktyvuojamos imuninės ląstelės 
kraujyje, kaulų čiulpuose ir visame 
organizme. Paskiepyto žmogaus 
imuninė sistema atpažįsta antigeną 

kaip svetimkūnį. Vėliau, jei žmo-
gus susiduria su tam tikru virusu 
ar bakterija, imuninė sistema juos 
prisimena. Tuomet aktyvuojamos 
imuninės sistemos ląstelės, kurios 
sunaikina ligą sukeliantį virusą 
arba bakteriją ir pagamina antikū-
nus“, – apie organizmo reakciją į 
vakciną aiškina specialistė. 

Dauguma vakcinų nuo COVID-
19 ligos imuninį atsaką sukelia 
į nedidelį viruso SARS-CoV-2, 
sukeliančio COVID-19 ligą, fra-
gmentą.

A. Tautvydienė pažymi – vak-
cinų sudėtyje nėra paties viruso 
ir ji negali sukelti COVID-19 li-
gos: „Kai žmogui suleidžiama 
vakcina nuo COVID-19 ligos, jo 
organizmo ląstelės geba „perskai-
tyti“ vakcinoje užkoduotą geneti-
nę informaciją ir pradeda gaminti 
dyglio baltymą. Jeigu paskiepytas 
žmogus užsikrečia SARS-CoV-2 
virusu, jo imuninė sistema virusą 
geba atpažinti ir yra pasiruošusi 
prieš jį kovoti: antikūnai ir imuni-
nės ląstelės, veikdamos kartu, gali 
sunaikinti virusą, užkirsti kelią jo 
patekimui į organizmo ląsteles ir 
sunaikinti užkrėstas ląsteles, taip 
padėdami apsisaugoti nuo CO-
VID-19 ligos.“

Susiformuoja kolektyvinis 
imunitetas
Skirtingos vakcinos apsaugo 

žmogaus organizmą nuo kon-
krečios ligos visą gyvenimą arba 
tam tikrą laiką. Apsaugos trukmė 
priklauso ir nuo ligos, nuo kurios 
siekiama apsaugoti. 

„Kai kurios vakcinos apsaugo 
nuo ligos tik tam tikrą laikotarpį 
ir gali reikėti stiprinamųjų dozių. 
Kitu atveju imunitetas susidaro 
visam gyvenimui. Pavyzdžiui, 
vakcina nuo gripo yra tik vienam 
sezonui, o nuo difterijos – 5–10 
metų“, – teigia A. Tautvydienė. 
Ji papildo: tam, kad vakcina būtų 
efektyvi ir susidarytų imunitetas, 
būtina laikytis atitinkamos skiepi-
jimo sekos, kuri yra nurodyta kie-
kvienos vakcinos informaciniuose 
dokumentuose.

Svarbu suprasti, kad vakcinos 
apsaugo ne tik pasiskiepijusįjį, 
bet ir nepaskiepytus visuomenės 
narius, pavyzdžiui, vaikus, kurių 
dar negalima skiepyti dėl amžiaus, 
arba žmones, kurių imuninė siste-
ma susilpnėjusi. Tačiau tam, kad 
kolektyvinis imunitetas susidarytų, 
turi būti paskiepyta pakankamai 
daug gyventojų. 

Spekuliacijos prieštarauja 
mokslo įrodymams
A. Tautvydienė akcentuoja, kad 

visos Europos Sąjungoje registruo-
tos vakcinos yra ištirtos ikikliniki-
niais ir klinikiniais tyrimais.  

„Tiek vakcinų, tiek bet kokio 
kito vaisto toksiškumas visada yra 
vertinamas ikiklinikinių tyrimų 
metu. Kuriant vakcinas nuo CO-
VID-19 ligos, be bendrojo toksiš-
kumo tyrimų, buvo atlikti poveikio 
dauginimuisi ir vystymuisi tyrimai. 
Tyrimai su gyvūnais tiesioginio ar 
netiesioginio kenksmingo toksinio 
poveikio nėštumui, embriono ar 
vaisiaus vystymuisi, gimdymui ar 
postnataliniam vystymuisi nepa-
rodė. Vakcinų sudėtyje esančios 
medžiagos nesąveikauja su žmo-
gaus DNR ir nesukelia genetinių 
pokyčių, nes nepatenka į ląstelės 
branduolį, kuriame yra DNR. Ki-
taip tariant, nėra biologinio mecha-
nizmo, dėl kurio galėtų pasireikšti 
DNR pažaida ir mutacijos. Tai yra 
labai svarbus argumentas, kuris 

turėtų nuraminti jaunus žmones, 
kurie baiminasi dėl savo reproduk-
cinės funkcijos ateityje“, – tvirtina 
specialistė. 

Ryšys tarp vakcinos ir 
mirties – nenustatytas
Kalbant apie mirtis, kurias neva 

galėjo nulemti vakcinos nuo CO-
VID-19, A. Tautvydienė atkreipia 
dėmesį į tai, kad, nepaisant to, jog 
per visą vakcinacijos laikotarpį 
VVKT gavo 35 pranešimus apie 
žmonių mirtis po vakcinacijos, nė 
vienu atveju priežastinis ryšys tarp 
vakcinos ir mirties nebuvo nusta-
tytas.  

„Norėtume priminti, kad kie-
kvieno pranešimo duomenų verti-
nimas yra individualus. Įtariamos 
nepageidaujamos reakcijos, taip 
pat ir mirties, priežastinis ryšys 
vertinamas pagal tam tikrus kri-
terijus. Kitaip tariant, vertinama, 
ar po skiepijimo buvo pasireiškę 
nepageidaujamų simptomų, ar nu-
statyta laboratorinių ar kitų tyrimų 
pakitimų, ar yra kitų duomenų, pa-
tvirtinančių, kad tai galėjo sutrik-
dyti asmens sveikatą ar net sukelti 
mirtį. Jei patvirtinančių duomenų 
nenustatoma, tuomet svarbu įver-
tinti, ar yra kitų galimų mirties 
priežasčių ir ar mirtis tikėtina, atsi-
žvelgiant į vakcinos veikimo būdą 
bei sukeliamus poveikius. Šiais 
atvejais ypač svarbi informacija ir 
apie tai, kokiomis lėtinėmis ar ki-
tomis ligomis asmuo sirgo iki skie-
pijimo, bei duomenys apie kitus jo 
sveikatos būklės rodiklius“, – in-
formacija dalijasi VVKT atstovė 
spaudai.  

Vietinė reakcija į skiepą – 
normali praktika
Anot A. Tautvydienės, dažniau-

siai pasitaikę šalutiniai poveikiai, 
pasiskiepijus nuo COVID-19 ligos, 
buvo lengvi arba vidutinio sunku-
mo, o žmonių sveikata pagerėjo 
per kelias dienas po vakcinacijos.

„Žmonės jautė skausmą bei 
patinimą injekcijos vietoje, nuo-
vargį, skundėsi galvos, raumenų 
ir sąnarių skausmais, šaltkrėčiu ir 
karščiavimu. Taip pat buvo fiksuo-

jama paraudimų injekcijos vietoje, 
retesniais atvejais – pykinimas, 
vėmimas, niežėjimas injekcijos 
vietoje, galūnių skausmas, padidė-
ję limfmazgiai, miego sutrikimai“, 
– teigia ji. 

Primenama, kad, pasireiškus net 
ir lengvai vietinei reakcijai po vak-
cinacijos, piliečiai raginami apie 
tai pranešti VVKT. Pranešimą kie-
kvienas gali pateikti šiais būdais:

● tiesiogiai užpildydamas formą 
internetu https://vapris.vvkt.lt/vvkt-
web/public/nrv; 

● užpildydamas pranešimo for-
mą, skirtą pacientams (ją galima 
rasti https://www.vvkt.lt/index.
php?4004286486), ir atsiųsda-
mas elektroniniu paštu  (adresu 
NepageidaujamaR@vvkt.lt); 

● nemokamu telefonu 8 800 73 568.
Jei pacientas nenori pranešimo 

apie patirtą nepageidaujamą reak-
ciją pateikti pats, gali paprašyti, 
kad tai už jį padarytų kitas asmuo, 
pavyzdžiui, sveikatos priežiūros 
specialistas ar vaistininkas.

Pataria nerizikuoti savo 
sveikata
Pašnekovė pabrėžia – skiepiji-

mosi tikslas nėra vien tik išvengti 
konkrečios ligos, šiuo atveju CO-
VID-19, tačiau, ja susirgus, sirgti 
lengviau, išvengti komplikacijų. 

„Atminkite, kad tiek COVID-
19, tiek kitos užkrečiamosios ligos 
labai plinta visuomenėje, ypač tais 
atvejais, kai nėra susiformavęs 
kolektyvinis imunitetas. Todėl ne-
siskiepyti – tai prisiimti šių ligų 
riziką arba padėti joms plisti“, – 
pastebi specialistė. 

Registruotis sustiprinančiajai 
vakcinos nuo COVID-19 ligos 
dozei galima internetu www.koro-
nastop.lt.

Vakcinuotis taip pat galima pas 
šeimos gydytoją. Norėdami suži-
noti, ar asmens sveikatos priežiū-
ros įstaiga vykdo skiepijimą nuo 
COVID-19 ligos, gyventojai turėtų 
kreiptis į įstaigos registratūrą.

Jei turite papildomų klausimų 
dėl vakcinų ar vakcinavimo proce-
so, atsakymus galite rasti interne-
to svetainėje www.koronastop.lt/
vakcinavimas. 

Užsak. Nr. 794

A. Tautvydienė pabrėžia: 
tam, kad vakcina būtų efek-
tyvi ir susidarytų imunitetas, 
būtina laikytis atitinkamos 
vakcinacijos sekos. 

Nuotr. iš asmeninio archyvo

Ligitas Kernagis: ikiteisminis tyrimas dėl vaikų tvirkinimo – 
situacijai užglaistyti?

(Atkelta iš 6 psl.)

Aš neatmetu, kad stovykloje 
galbūt buvo kažkoks vadovas, 
kuris elgėsi nederamai, tačiau 
tam yra policija. Jei toks asmuo 
atsiranda bet kurioje įstaigoje, 
organizacijoje – ar stovykloje, 
ar mokykloje, ar bažnyčioje – 
žinome, kuo baigiasi tokiems 
žmonėms. Nesvarbu, ar tai 
kunigas, ar eilinės stovyklos 
vadovas. Jei iš tiesų taip yra, 
tai yra baudžiamasis straips-
nis ir už savo žodžius reikia 

atsakyti. Tai yra vieno asmens 
problema, o mano vaikai su to-
kiu asmeniu nesusidūrė: jokio 
grūdimo, jokių siūlymų per 
kelis sezonus stovykloje jie 
nesulaukė. Tai yra melas. Va-
dovai ten keičiasi, jų turbūt yra 
dešimtys, tai jei vienas žmogus 
atsirado su tokia veikla, reikia 
jį surasti, galbūt jis ir kitose 
aplinkose netinkamai elgiasi. 
Bet pati stovyklos politika - tai 
ne, ji tokia nėra.

Visa kita tame laiške yra 
kažkokie paistalai. Apie tai, 

kad buvo audra, kad atėmė 
telefonus, – na ir kas? Kone 
visose stovyklose atima tele-
fonus. Jei vienas žmogus, aiš-
kiai angažuotas, kažką parašo, 
nereiškia, kad taip ir yra. Jei 
jam nepriimtina, kad žmo-
nės išreiškia toleranciją kitos 
orientacijos žmonėms, tai yra 
jo, o ne stovyklos problema. 
Mano vaikai liudija, kad toje 
stovykloje nebuvo kaip nors 
keliamos jokios seksualinės 
tematikos“, – tvirtino T. To-
milinas.

Anglų kalbos žinias 
stovykloje vaikai 
patobulina

L. Kernagis „Anykštai“ yra 
teigęs, kad anglų kalbos sto-
vykloje vaikai nieko nepato-
bulino, išskyrus tai, kad ten 
kalbėjo angliškai. T. Tomili-
nas nenorėjo sutikti ir su tokiu 
teiginiu: „Tai yra užkietėjusio 
dinozauro kalbėsena. Kalbą 
gali patobulinti kalbėdamas. 
Aš buvau toje stovykloje ir 
mačiau, kad tėvai išlydi vai-

kus, o jie jau kalba angliškai. 
Taip yra skatinamas kalbos 
mokėjimas. Aš pats taip an-
glų kalbą išmokau ir puikiai 
ja kalbu, nors mokykloje ne-
mokėjau. Išmokau dėl to, kad 
bendravau. Bendravimas yra 
pagrindinis raktas į kalbos 
mokėjimą. 

O po šito Kernagio laiško aš 
visų pažįstamų, kurių vaikai 
buvo toje stovykloje, dar kartą 
klausiau, kokia jų patirtis , – 
nieko panašaus, kas dėstoma 
L. Kernagio laiške, nebuvo.“

situacija
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Janina Paškauskienė: „Jei kaimo 
troba sugriūtų, eičiau į svirną“

(Atkelta iš 5 psl.)

XX a. pradžioje Girelės sen-
tikių parapijai priklausė apie 
400–500 tikinčiųjų. 1949 m. 
bendruomenėje buvo net 750 
parapijiečiai. Girelės kaime gy-
veno tik kelios lietuvių šeimos. 
Janina atsimena tas šeimas: 
„Gyveno Čitavičius, Pivoras, 
Staselis, Bartusevičius, Juodis, 
po Juodžio – Darasevičius.“ 

Apie 1980–1985 m. nuolati-
nės pamaldos nutrūko. Po ilgos 
pertraukos, kai stūksojo niokoja-
ma, neprižiūrima, 2019-ųjų spa-
lį Girelės cerkvė pasitiko savo 
šimtmetį ir didžiulį būrį iš visur 
suvažiavusių tikinčiųjų. Nuo tada 
pamaldos vyksta kartą per metus, 
atvyksta keliolika šventikų ir bū-
rys sentikių iš Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio, Ukmergės, vienas ki-
tas – iš Kavarsko ir kitų vietų.

 „Dar Papragių kaimas buvo. 

Ten, miškelio pašonėje, buvo 
Kuprių kaimas, maždaug kokie 
8-9 namai stovėjo, bet kai vyko 
melioracija, nieko neliko. Tiesa, 
tik viena lietuvių šeima gyveno 
Kuprių kaime – Kvieskai, nes visi 
kiti – sentikiai. Popo duktė buvo 
geriausia mano draugė. Važiuoda-
vom kartu rinkti šakelių į mišką, 
pindavom vainikus, kuriais cer-
kvę puošdavo. Ne kartą esu pa-
dėjusi cerkvės vidų išplauti. Sykį 
esu buvusi cerkvėje per mišias. 
Jie įdomiai meldžiasi. Savitos 
sentikių krikšto apeigos – jų metu 
krikštijamas vaikas merkiamas į 
šaltą vandenį „bačkoje“ – krikš-
tijimo vonelėje. Tiesa, jei būdavo 
labai šalta žiema, tai krikštydavo 
ten, kur popas gyveno. Ir dar ži-
nau – pas juos kambaryje nega-
lima rūkyti. Ir dar atsimenu, kad 
neduodavo iš vieno puoduko ger-
ti“, – pasakojo močiutė.

Kadaise gyvenimu šurmulia-

vęs istorinis sentikių kaimas šiuo 
metu faktiškai yra išnykęs, nes 
visame kaime nebegyvena nė 
vienas sentikis. 

Kavarsko seniūnijos duomeni-
mis, Girelės kaime yra 11 asme-
nų, čia deklaravusių savo gyve-
namąją vietą. Šalia cerkvės buvęs 
popo namas šiuo metu yra visiškai 
apleistas ir yra. Senosios sentikių 
kapinės vis dar lankomos vienur 
ar kitur gyvenančių  giminaičių. 
Šiemet čia amžinojo poilsio at-
gulė Girelės senbuvis Anatolijus 
Grigorjevas. Pagal sentikių tradi-
cijas žvakės ant kapų nestatomos 
– reikia uždegti žvakę cerkvėje ir 
sukalbėti maldą už mirusįjį. 

Po karo – du pabėgėliai 

Karo metais Staselių šeima slė-
pėsi kaimynų rūsyje. „Tuo metu 
gyveno Matriona, tik vėliau – Pi-
vorai. Atsimenu, mama vokie-

Vilniuje - anykštėnės medikės darbų paroda
Rugsėjo 2 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje atidaryta 

Virgitos Kalinovienės karpinių paroda ,,Gėlėta simfonija“.
,,Piešimas ir karpiniai yra atgaiva, poilsis, meditacija grį-

žus po budėjimo‘‘ , – sako parodos autorė.

Utenoje baigusi vidurinę ir 
dailės mokyklas, V. Kalinovie-
nė liko mokytis Utenos medi-
cinos mokykloje (dab. Utenos 
kolegija). Baigė medicinos 
felčerių specialybę ir išvyko į 
Anykščius, kur iki šiol dirba 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro Greitosios 
medicinos pagalbos skyriaus 
padalinyje skubios pagalbos 
slaugos specialiste. 

Laisvalaikiu ji piešia, ekspe-
rimentuoja, taikydama įvairias 
technikas, kuria atvirukus. Lan-
ko suaugusiųjų dailės studiją. 
Domisi japoniška tapyba, pie-
šimu ant šilko. Karpiniais su-
sidomėjo dar mokyklos suole. 
V. Kalinovienė pasakoja, kad 
pirmoji jos mokytoja ir skatin-
toja buvo tautodailininkė Odeta 

Bražėnienė, kuri prieš ketverius 
metus vėl paskatino prie jų su-
grįžti. Prieš tai karpydavusi tik 
prieš Kalėdas. Darbe ir namuo-
se pasipuošdavo savo iškarpy-
tomis snaigėmis, kiškiais... 

Neseniai pradėjo karpyti gė-
les. Šiuos naujausius darbus 
autorė eksponuoja parodoje 
Vilniuje, kur surengti parodą 
Lietuvos medicinos bibliote-
koje ją pakvietė bibliotekos 
patarėja informacijos sklaidos 
klausimais Regina Vaišvilie-
nė. Pasveikinti V. Kalinovie-
nės atėjo LTS Vilniaus krašto 
tautodailininkų meno kūrėjų 
bendrijos pirmininkė Ramutė 
Kraujalienė, karpinių meistrė, 
architektė Irma Barauskaitė-
Klimkienė, mokytoja Odėta 
Bražėnienė, nešina naujausia 

savo knyga ,,Karpinių pamo-
kos“. Pasak jaunystės draugės 
iš Utenos, mūsų visų namus 
puošia Virgitos darbai, ,,visi 
mes esame apkarpyti“.

V. Kalinovienė dalyvauja kar-
pytojų pleneruose Niūronyse, 
Kupiškyje. Ten susipažino su 
kitomis ,,žirklučių meistrėmis“, 
kurių paskatinta pradėjo daly-
vauti respublikinėse parodose 
,,Karpinių ažūrai“ Rokiškyje, 
„Iš žiniuonės skrynios“ – Tau-
ragnuose, Panevėžio regiono 
menininkų parodose, Anykščių 
rajono kasmetinėje menininkų 
parodoje. Pirmąją personalinę 
parodą surengė darbovietėje 
2022 m., vėliau - Anykščių ga-
tvės galerijoje, Anykščių, An-
drioniškio, Svėdasų, Druski-
ninkų, Viečiūnų bibliotekose.

Janina VAlANčIūTĖ
lietuvos medicinos biblioteka

čiams arklio nenorėjo atiduoti, tai 
gyvulio kojas kažkaip surakino 
su spyna. Reikalavo tie, kad at-
rakintų mama, grasino, kad su-
šaudys... Bet jiems nepavyko tos 
spynos atrakinti, taip ir išsaugojo 
mama arklį“, – prisiminimais iš 
karo metų dalijosi senolė.  

Pasak Janinos, jos tėvai po karo 
buvo leidę troboje prisiglausti 
dviem pabėgėlių vaikams. „Jau 
gerokai po karo buvo. Globojo 
juos tėvai, maitino. Sakė, kad naš-
laičiai. Gal nuo karo pabėgę. Ne-
ilgai tie du berniukai pabuvo, nes 
vyresni už mane, ėmė prie manęs 
lįsti. Buvo pelę man užkišę už ka-
klo“, – šypsojosi močiutė. 

Prisimena praeitį ir 
jaunystės dienas 

Pasak Janinos, bene ryškiausias 
jos prisiminimas iš vaikystės, kai 
su arkliu tekdavo važiuoti į Ka-
varską, o tada persikelti per Šven-
tosios upę: „Mums reikėdavo 
pasiekti Kurkliuose gyvenančius 
gimines, o jokio tilto per Šventąją 
dar nebuvo, reikėdavo su arkliu 
važiuot per pačią upę.  Oi, baisu 
man, vaikui, būdavo, nes maža 
buvau, atrodė, kad srovė apsems 
ir nuneš vežimą su viskuo.  O 
svečiuose pavaišindavo agurkais 
su medumi – tai didžiausia laimė 
man būdavo.“ 

Pasak pašnekovės, jų kieme 
stovėjo didelis baltas kryžius. 
„Dar senelio Staselio statytas. Se-
nelis buvo vardu Antanas, kaip ir 
mano tėtis. Deja, liepė nupjauti tą 
kryžių... Seniai jau nelikę nė žy-
mės“, – kalbėjo močiutė. 

„Labai linksma gyvent buvo. 

Atveždavo filmų parodyti. Pa-
statydavo aparatūrą, o po filmo 
– šokiai. Ištisai šokiai vykdavo. 
Žiemą – viduj. Jei šokių nėra, 
žiedą dalindavom, vyrai kor-
tom lošdavo. O kai pirmą kartą 
balsavau, tai aprengė tautiniais 
drabužiais ir nufotografavo Ka-
varsko mokykloje“, – prisimi-
nimais dalijosi senutė.  

Pasak Janinos, į kaimą atei-
davo bibliotekininkė Čitavičiū-
tė iš dabar jau išnykusio Pilėnų 
kaimo ir suburdavo paaugusias 
paneles, pamokydavo šokių, 
kuriuos pademonstruodavom 
per gegužines. „Dalyvavau šo-
kių ratelyje, tai per gegužines 
pasirodydavom. Pas Staselius 
į kiemą kaimynai mėgdavo už-
sukti, visada rinkdavosi tiesiog 
pabendrauti“, – teigė senolė. 

Vasarotų svirne 

Pasak Janinos, dviejų galų 
troba jau neilgai bestovės. „Jei 
sugriūtų, eičiau į svirną, nes jis 
dar gerai išsilaikęs, autentiškas. 
Pernai buvo atėję žmonės, kurie 
fotografavo jį, kaip gražų, senos 
statybos statinį, ypač – duris“, – 
pasakojo moteris. 

Pasak J. Paškauskienės, rude-
nį Staselių troba paliekama vi-
siškai tuščia. „Du kartus buvom 
radę išlaužtą, bet kad nieko 
nerado ilgapirščiai, nes nepa-
liekam net pelytėms nieko, tik 
nuodų! Ir svirną buvo patikrinę 
vagišiai per langelį, bet kad ni-
čnieko vertingesnio seniausiai 
nebelaikom ir nebepaliekam – 
be reikalo varginasi“, – šypso-
josi senolė. 

Janina Marytė Paškauskienė prie senos trobos su augintiniu Tobiu. 

Anykščių tiltai

Medikė Virgita Kalinovienė parodoje Vilniuje eksponuoja nau-
jausius savo karpinius.
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(Tęsinys- specialiai iš Odesos. Reportažų pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 
2022-03-26).

Eldoradas BUTRIMAS

Odesos „Agentas 007” teikia paramą 
kariams bei pabėgėliams

„Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl įsijungiau į aktyvią 
paramą Ukrainos kariuomenei ir pabėgėliams, yra tai, jog 
mane visą gyvenimą persekioja prisiminimai apie 1968 metų 
antisovietinę Čekijos revoliuciją, kurią nuslopinant teko da-
lyvauti pačiam“, - sakė odesietis Romanas Topilovas.

Šio 73 metų verslininko gyve-
nime nutiko daug įdomių dalykų 
- Odesoje jis yra legendinė asme-
nybė. Labiausiai R.Topilovą iš-
garsino pagalba atgaunant pavog-
tą italų dailininko Mikelandželo 
Merizio, labiau žinomo pravarde 
Karavadžas, paveikslą „Judo pa-
bučiavimas“.

Paveikslas buvo pavogtas iš 
Vakarų bei Rytų meno muziejaus 
Odesoje, o Ukrainos kriminalis-
tai paprašė, kad R.Topilovas ap-
simestų JAV piliečiu ir Italijoje 
užmegztų kontaktus su pagrobė-
jais. Ši gudrybė pavyko ir, Itali-
jos bei Vokietijos policijai pade-
dant, Gruzijos piliečių pavogtas 
paveikslas buvo rastas Berlyno 
priemiesčio garaže ir grąžintas 
Ukrainai.

Vienas Kijevo žurnalas R. To-
pilovą tada pavadino Odesos 
„Agentu 007”, o bičiuliai jį ir to-
liau taip vadina.

Šis buvęs kariškis išgarsėjo ir 
tuo, jog įkūrė vieną iš pirmųjų 
diskotekų SSRS, išleido patį pir-
mą CD muzikinį albumą Ukrai-
noje, o tentus koncertams bei 

proginiams renginiams statanti 
jo firma „Ambience“ tapo di-
džiausia gimtinėje. Šios įmonės 
sumontuotose gigantiškose pa-
lapinėse prieš karą vyko visi di-
džiausi renginiai Ukrainoje, Gru-
zijoje, Moldovoje.

Maskoliams įsiveržus į Ukrai-
ną, R.Topilovo įmonė įkūrė ne-
mokamą valgyklą pabėgėliams, 
išskyrė tentą pabėgėlių centrui 
bei nemokamai stato palapines 
per humanitarinės organizaci-
jos „Gerasis samarietis“ rengi-
nius vaikams.

JAV gyvenantis vienas iš dvie-
jų R.Topilovo sūnų baiminasi dėl 
tėvų gyvybės ir kasdien ragina 
juos atskristi. Graužatį dėl to, jog 
1968 metais dalyvavo slopinant 
Čekijos revoliuciją jaučiantis tė-
vas visų pirma nusprendė prisidė-
ti prie  paramos kariuomenei.

Vienam bičiuliui kariškiui, 
kovojančiam fronte netoli Miko-
lajevo miesto, pasiskundus, kad 
trūksta šalmų, neperšaunamų lie-
menių, optikos priemonių, dronų 
ir akumuliatorių, Topilovas ėmė 
organizuoti šių priemonių gabe-

nimą iš užsienio.
Tėvo pavyzdys įkvėpė ir sūnų, 

dirbantį informacinių techno-
logijų specialistu viename JAV 
banke, įkurti toje šalyje pagalbos 
Ukrainai fondą. Už surinktas lėšas 
sūnus perka karinę bei humanita-
rinę paramą ir siunčia gimtinėn.

Kitas sūnus paveldėjo iš tėvo 
polinkį menui, liko gyventi Ode-
soje ir rašo knygas bei groja roko 
grupėje.

„Mane tėvai užrašė į muzi-
kos mokyklą tikėdamiesi, kad 
grosiu klasikinę muziką, bet aš 
susižavėjau pasaulį tada užkaria-
vusia roko grupe „Bitlai“ ir pats 
ėmiau barškinti gitara“, - juokėsi 
R.Topilovas.

Sovietų Sąjungoje buvo slopina-
mos Vakarų radijo bangos, tačiau 
vienas bičiulis jį pamokė, kaip ga-
lima perdaryti radiolą ir klausytis 
„Bitlų“ grojimo. Įstojęs į Gorkio 
miesto universitetą R.Topilovas 
vakarais uždarbiavo grodamas 
restorane, net slapta svajojo apie 
roko muzikanto karjerą.

Tačiau planus  sujaukė 1967 
metais kilęs Izraelio ir Egipto 
karas, sukėlęs antižydišką isteri-
ją Maskvoje bei visoje SSSR. Iš 
Gorkio universiteto tada buvo pa-
šalinti ne tik dėstytojai žydai, bet 
ir vieno iš jų įsteigtą būrelį lankę 
studentai žydai, kartu su jais - ir 
R.Topilovas.

Vaikinas žinojo, kad jo tėvas, 
norėdamas apsaugoti savo sūnus 
nuo panašių konfliktų, jau anks-
čiau buvo išsižadėjęs žydiškos 
pavardės, tačiau 1967 metais as-
meniškai patyrė, ką reiškia antise-
mitizmas. Išmestas iš universiteto 
vaikinas netrukus buvo pašauktas 
į kariuomenę.

Lygiai prieš 54 metus, rugpjū-
čio 21 dieną, devyniolikametį 
R.Topilovą kartu su kitais dali-
nio kareiviais iš bazės Užgorode, 
esančios netoli Slovakijos, per-
metė į Čekijos provinciją.

„Mums neteko tankais traiškyti 
barikadų ir šaudyti į demonstran-
tus, nes tikroji revoliucija vyko 
sostinėje Prahoje, bet aš vis vien 

niekaip negaliu pamiršti, kaip  
mūsų įžengimą pamatę čekai ga-
tvėje raudojo, o vienas jaunuolis 
su ašaromis akyse garsiai paklau-
sė: „Kodėl jūs tai padarėte““, - 
pasakojo verslininkas.

Karininkai į Čekiją pasiųstiems 
kareiviams melavo, kad tokiu 
būdu norima užbėgti už akių Va-
karų valstybėms, kurios planuo-
jančios užgrobti Čekoslovakiją. 
„Aš tarnavau ryšininkų kuopoje ir 
sugebėjau perjungęs laidus klau-
sytis „Amerikos balso“ praneši-
mų, tad žinojau tiesą – kad atėjo-
me ne pagelbėti Čekoslovakijai 
apsiginti nuo NATO kėslų, o nu-
slopinti joje kilusį pasipriešinimą 
Maskvai“, - sakė R.Topilovas.

Vyriškis guodžiasi vien tuo, jog 
Čekijoje išbuvo vos du mėnesius, 
nes pavyko įkalbėti vadą, kad 
leistų stoti į karo mokyklą. Ją bai-
gęs R.Topilovas buvo pasiųstas 
dirbti į karinę artilerijos gamyklą 
„Arsenal 55” Rževo mieste, esan-
čiame netoli Maskvos.

Ten jis kartu su keliais kolego-
mis už vieną hidroakustinį išra-
dimą buvo apdovanotas Lenino 
premija jaunimui, tapo techninio 
skyriaus viršininku, komjaunimo 
sekretoriumi. Pastaroji pareigybė 
pravertė įgyvendinant svajonę 
– įsteigti pirmąją mieste ir vieną 
pirmųjų visoje SSSR diskotekų.

Vėliau jaunasis išradėjas už 
ryšius su disidentų judėjimui 
priklausiusia mergina iš Mas-
kvos bei už netinkamos muzikos 
propagavimą buvo pašalintas iš 
komjaunimo ir, netekęs KGB iš-
duotos „lojalumo pažymos“, pra-
rado darbą karinėje gamykloje.

Grįžęs į Odesą, R.Topilovas 
įkūrė savo įrašų studiją, talkino 
įgarsinant kino studijoje kuria-
mus filmus, organizavo gražuo-
lių rinkimo konkursus, muzikos, 
kino ir madų renginius, o vėliau 
įkūrė tentų nuomos įmonę, tapu-
sią didžiausia šalyje.

„Į prieš dvylika metų pagrobto 
Karavadžo paveikslo atgavimo 
istoriją mane įtraukė vienas Vi-
daus reikalų ministerijos darbuo-
tojas, buvęs mano studentas iš tų 
laikų, kai dėsčiau Policijos aka-
demijoje. Jisai kolegoms prasita-
rė, kad gerai moku anglų kalbą ir 
daug kartų lankiausi JAV, tad šie 
nusprendė, kad tinku suvaidinti 
amerikietį Džonsoną, perkantį 
vogtus paveikslus savo klien-
tams.

Ministerija man parūpino labai 
brangų žiedą su briliantu, solidų 
laikrodį bei kostiumą ir pasiuntė 
į Italiją. Ten buvo man priskirta 
viena Neapolio policininkė, turė-
jusi suvaidinti mano sekretorę.

Nuvykome į vienoje pilyje 
rengiamą uždarą meno prekeivių 
susitikimą, kur prasitariau, kad 

domiuosi Karavadžo darbais. Po 
kiek laiko man paskambino va-
gystės organizatorius ir  susita-
rėme susitikti Vengrijos sostinėje 
Budapešte.

Vėliau dar susitikome Prahoje 
ir Berlyne, o  paskutinis susitiki-
mas buvo lemtingas, nes papra-
šiau, kad parodytų paveikslą, o 
tai ir padėjo Vokietijos policijai jį 
vėliau perimti.

„Paveikslo atgavimą palengvi-
no tai, kad vagys nebuvo profe-
sionalai, jiems vadovavo vienas 
Leningrado „Ermitažo“ muzie-
juje dirbęs ekspertas. Jis turbūt 
sužinojo, kad į Italiją ir Ispaniją 
prieš tai parodyti vežtas paveiks-
las buvo apdraustas šimtu milijo-
nų JAV dolerių, tad panoro gauti 
pusę tos sumos.

Aš pasakiau, kad už vogtą kū-
rinį gali gauti maksimaliai penkis 
milijonus, nuolat vilkinau dery-
bas. Jie tikrino mano duomenis, 
bet tai nebuvo lengva, nes beveik 
kas dešimtas JAV gyventojas turi 
Džonsono pavardę.

R.Topilovas yra vaikystėje 
gyvenęs keliose Chersono sri-
ties vietovėse, nes jo mama, 
jauna gydytoja, ten buvo pa-
siųsta dirbti. Dabar tą regioną 
užėmė maskoliai ir R.Topilovas 
baiminasi, kad jei Ukrainos ka-
riuomenė srities neatkovos, ne-
bepamatys daugiau vaikystės 
vietų, kurias mėgo lankyti.

Verslininkas prieš karą turėjo 
daugybę draugų Rusijoje, tačiau 
dabar ryšys nutrūko, mat šie nie-
ko neberašo. Bičiuliams gėdingai 
nutilus,  verslininkas „Facebo-
ok-e“ paskelbė laišką anonimi-
niam draugui iš Rusijos.

Laiške parašė: „Jūs apkurtote 
ir apakote, taip turbūt parankiau 
(...) jūs visi meluojate vieni ki-
tiems ir net nenorite iš to melo 
išsivaduoti, o mes užtat sužino-
jome, kaip atrodo tikrasis fašiz-
mas(...), ir žinai, mes jau supra-
tome, kad kaltas ne vien Putinas, 
nes pamatėme, ką išdarinėja jūsų 
„kariai.““

Odesos „Agentas 007” R.Topilovas kartu su žmona.

R.Topilovo sūnus JAV renka paramą Ukrainai. 

Šią paramą karys gavo tie-
siogiai iš R.Topilovo. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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 draugas.  
12:00 Šiluvos atlaidai.  
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 Viktorija ir Abdulas N-14.
23:35 Paryžietė (kart.).
00:55 Mumija  N-14 (kart.).

06:20 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
06:50 Bunikula.
07:20 Deksterio laboratorija.
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:20 Tomas ir Džeris.
08:45 Beprotiškos melodijos.
09:10 Pirmyn į kosmosą.
10:55 Beveik mirtina  N-7.  
12:50 Mano žmona - ragana  
N-7.  

14:55 Policijos akademija 2  
N-7.  
16:45 Ponas Bynas   N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
Krepšinio apžvalga
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Kaukės. 
21:55 Vieną kartą Holivude   
N-14. 
01:10 Be šansų (k) N-14. 

06:00 Triukšmingi namai  (kart.).
06:30 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
07:00 Vėžliukai nindzės  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Madagaskaro pingvinai 
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.  
09:30 La Maistas.  
10:00 Pasaulis pagal moteris.  
11:00 Svajonių sodai.  
12:00 Mažiausi iš mažiausių  
N-7.
13:10 Ar mes pora?  N-7.
15:20 Vimbldonas   N-7.
17:20 Lietuvis pas lietuvį.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.  
19:30 Brangusis Džonai  N-7.
21:45 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Aštuntfinalio 
rungtynės.
23:45 Šešta kategorija  N-14.
01:35 Idealus pabėgimas   
N-14. (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-

nato I-asis etapas  (k).  
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Baltijos galiūnų komandų 
čempionatas.  
10:05 Gvatemaloje su Naidželu 
Marvenu.
11:15 Kova už būvį.
12:25 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
13:35 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
14:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:25 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Greitojo reagavimo būrys   
N-7.  
21:30 Juodasis sąrašas   N-7.  
22:30 Reidas. Atpirkimas  N-14.  
00:35 Gyvi numirėliai   N-14.  
01:40 Numeris 44 (k)  N-14.  

06:00 Praeities kartų liudytojai.  
06:30 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. 
Sergėtojai  N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žmogžudystės Pon l’Eveke  
N-14.  
23:00 Stokholmas  N-14.  
00:50 Holivudo afera (k) N-14.  

02:50 Vera. Šešėliai danguje 
(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 Šventadienio mintys  
(kart.).
12:30 Arminas Narbekovas. 
Futbolo fenomenas.  
13:25 Padingtono nuotykiai.
13:50 Lobio paieškos ir 
Meluzinos paslaptis.
15:30 Marko komanda.
17:00 Muzikos talentų lyga 
2022.  
18:00 Išpažinimai  (kart.).
18:30 Kultūros diena  (kart.).
19:00 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2021.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 LNOBT vienaveiksmių 
baletų diptikas „Pragiedrėjusi 
naktis“ ir „Šventasis pavasaris“. 
22:15 Arminas Narbekovas. 
Futbolo fenomenas  (kart.).
23:10 Lobio paieškos ir 
Meluzinos paslaptis (kart.).
00:50 Viktorija ir Abdulas  N-14 
(kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) N-7.

06:35 Geriausi vilkikų vairuoto-
jai (kart.) N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– gazas dugnas.  
11:00 Ant dviejų ratų.
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.
17:30 Optibet A lygos rungtynės 
Vilniaus Riteriai - Kauno rajono 
Hegelmann.
20:00 Atgal į gamtą  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Pasaulio prekybos cen-
tras  N-7.
00:40 Brėkštanti aušra   N-14 
(kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas N-7.
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Atėjo… Sabas. 2 d.  
11.00 Bušido ringas   N-7.
11.30 Partizanų keliais.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Neatrasta Rusija.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.

18.30 Baltijos kelias.  
19.00 Mes – pasaulis 2022.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Klausimėlis.  
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
09:00 Investavimo akademija.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Išlikę.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Krepšinio zona.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Skaičiai istorijoje.
16:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
17:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
19:00 Automobilis už 0 Eur.
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Nesiaukite Live — Paul 
De Miko.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live — Paul 
De Miko.
23:25 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
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 daiktai.
13:00 Bendrom jėgom  (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.  
(karts)s
00:35 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k). 
N-7. 
07:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris.
10:00 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
11:00 Keičiu žmoną .
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7. 
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai. N-7.
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Antroji pataisa. N-14. 
00:20 Juodasis sąrašas. N-7. 
01:20 Vieną kartą Holivude.(k) 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Madagaskaro pingvinai.
07:45 Svajonių sodai. (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.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20:00 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt. N-7
21:00 Moterys meluoja geriau. 
N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Apgaulė. N-14
00:20 Naktinė pamaina. N-14
01:25 Elementaru. N-7

06:00 FTB. Ieškomiausi  (k).
07:00 Mano virtuvė geriausia.

08:25 44-as skyrius (k). N-7. 
09:25 Kalnietis (k). N-7.
10:35 Čikagos policija (k). N-7. 
11:35 Mentalistas (k).
12:35 FTB. Ieškomiausi (8) .
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.
18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Pabėgimas. N-14. 
22:50 Greitojo reagavimo 
būrys. N-7
00:50 Gyvi numirėliai (k). 
N-14. 
01:55 Reidas. Atpirkimas. 
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 Heldtass Flirtas su tei-
singumu N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka N-7.  
14:20 Mirtis rojuje N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos/
17:45 sužeista širdis N-7.  
18:50 Kandisė Renuar N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka N-7.  
21:00 Užjūrio detektyvai   
N-14. 
23:10 Prancūziška žmogžu-
dystė (k) N-14.  
01:15 Laukinis miestas N-7.  
02:20 Raudonas kambarys 
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nuomonę ant stalo! 
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 ginti N-7. 
16:35 Gustavo enciklopedija  
(kart.).
17:05 Muzikos talentų lyga 
(kart.).
18:00 senis  N-7s (kart.).
19:00 Mūšio laukas.  
19:30 Muzikos genijai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis N-7.
23:15 Ai Wei wei. Nešami 
bangų.
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 Autopilotas. (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 Iš mirties. N-14
23:00 Nakvynės namai. S
00:40 Gerasis daktaras. N-14
02:00 CSI kriminalistai. (kart.) 
N-7

05:14 Programa.
05:15 Vantos lapas  N-7s
05:45 Bušido ringas  N-7.
06:15 TV parduotuvė.
06:30 Atėjo… Sabas. 
07:30 Aiškiaregė N-7.
10:00 Slaptas Hitlerio seksuali-
nis gyvenimas  N-7.
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 :00 Sportas.Orai.
16 :00 Laisvės TV. 
17 :00 Pasislėpusi Palanga. 
18 :00 Reporteris.  
18 :00 Sportas.Orai.
18 :00 Neatrasta Rusija.
19 :00 Reali mistika N-7.
20 :00 Reporteris.  
20 :00 Sportas.Orai.
20 :00 Aiškiaregė  N-7.
21 :00 Pėdsakas  N-7.
22 :00 Reporteris.  
22s50 Sportas.Orai.
23 :00 Neatrasta Rusija.
23 :00 Laisvės TV.  

00 :00 Teisingumo agentai N-7.
01 :00 Reali mistika N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00 Jūs rimtai? 
08:30 Automobilis už 0 Eur. 
09:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi. 
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Jūs rimtai?
13:30 Automobilis už 0 Eur.
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
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 Skaičiai istorijoje.
20:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
21:00 Kasdienybės herojai. 
Svečiuose — N. Dzingelevičius 
ir D. Meškauskas.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
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.  (k)
01:45 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 09 12
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:00 EK pirmininkės Us von 
der Leyen metinis pranešimas.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktais
13:00 (Ne)emigrantai  (kart).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuvas
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 1 000 pasaulio stebuklų.  
20:30 Panoramas
21:00 Dienos temas
21:20 .
21:30 Lietuva kalbas  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas N-14.  
23:50 31-oji nuovada   N-7s 
(karts)s
00:15 Kaip atsiranda daiktai 
(karts)s
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) . 
N-7. 
07:00 Ūkininkas ieško žmonos. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris.
10:00 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
11:00 Keičiu žmoną. 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.
14:30 Pabelsk į mano širdį. 
15:30 Lemties paslaptys . N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou. N-7.
21:00 Rimti reikalai. N-7. 
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pasmerktas mirti. N-14. 
00:50 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:50 Ponas Nelaimingas atsiti-
kimas (k). N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Madagaskaro pingvinai.
07:45 Prieš srovę. (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. 
16:30 TV Pagalba.. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20:00 Gero vakaro šou. N-7
21:00 Moterys meluoja geriau. 
N-7
21:30 TIESIOGIAI Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės.
23:30 Kosminė nuodėmė. N-14
01:20 Elementaru. N-7

06:00 FTB. Ieškomiausi (k) .
07:00 Mano virtuvė geriausia a.
08:25 44-as skyrius (k) . N-7. 

09:25 Kalnietis (k) . N-7 .
10:35 Čikagos policija) (k) . N-7. 
11:35 Mentalistas (k) .
12:35 FTB. Ieškomiausi.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.
18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Taikinių žymėtojas. N-14. 
22:55 Šokoladas (k). N-14. 
00:45 Nepamirštamas tyrimas. 
N-7.
01:55 Akloji zona (k). N-7. 
02:50 Legendų biuras. 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 Heldtass Flirtas su teisin-
gumu N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka N-7.  
14:20 Mirtis rojuje N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N-14.
01:10 Laukinis miestas  N-7.  
02:10 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 Fotografijos menas ir 
kasdienybė (kart.).
13:30 Euromaxx (kart.).
13:55 Ieva Prudnikovaitė ir Lina 
Dambrauskaitė: vokalo menas 
(kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
16:35 7 Kauno dienos (kart.).
17:05 Atgimę miestai (kart.).
18:00 Arminas Narbekovas 
(kart.).
19:00 Dviračio žinios (kart.).
19:30 Apgauti Hitlerįs Išgyvenę 
Holokaustąs
20:20 Gimę džiaugtis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pažaislio muzikos festiva-
lis 2022. 
22:50 Kalbantys tekstai  (kart.).
23:20 Tomas Venclova Vilniaus 
knygų mugėje 2020 (kart.).
23:50 Gimę džiaugtis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.

05:40 Svieto lygintojai .. (kart.) 
N-7
06:30 Svieto lygintojai. 
Sugrįžimas. (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 Lombardų žvaigždės. 

(kart.) N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Tėvukas valdo. N-7
12:55 Gelbėtojai. N-7
15:00 CSI kriminalistai (. N-7
16:00 Svieto lygintojai.. N-7
18:15 TIESIOGIAI Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės.
20:15 Baimės faktorius. N-7
21:15 Tamsiausios galios. N-14
23:30 Pajėgos. N-14
00:35 Bibliotekininkai. N-7
01:30 Gerasis daktaras. N-14
02:20 CSI kriminalistai. (kart.) 
N-7

05:14 Programa
05:15 Nauja dienas  
06:15 TV parduotuvė.
06:00 Grilio skanėstai.
07:00 Reali mistika  N-7.
08:00 Juvelyrų klanas  N-7.
09:00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
10:00 Zoologijos sodas.  
11:00 Pėdsakas N-7.
12:00 Neatrasta Rusija.
12:00 Misija – vasara. 
13:00 Nauja diena.  
14:00 Teisingumo agentai  N-7.
15:00 Reali mistika N-7.
16:00 Reporteris.  
16:00 Sportas.Orai.
16:00 Zoologijos sodas.  
17:00 Aiškiaregė N-7.
18:00 Reporteris.  
18:00 Sportas.Orai. 
18:00 Neatrasta Rusija.
19:00 Reali mistika N-7.
20:00 Reporteris.  
20:00 Sportas.Orai.
20:00 Aiškiaregė  N-7.
21:00 Pėdsakas  N-7.
22:00 Reporteris.  

22:00 Sportas.Orai.
23:00 Neatrasta Rusija.
23:00 Zoologijos sodas.  
00:00 Teisingumo agentai N-7.
01:00 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:0  Kriminalinė Lietuvos zona. 
su D. Dargiu.
09:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas.
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 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 DELFI interviu. 
18:30 Verslo Požiūris.
19:00 Skaičiai istorijoje.
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.  (k)
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 daiktai.
13:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau.  
13:30 Gamtininko užrašai  (karts).
14:00 Žinios. Orais
14:20 Laba diena, Lietuvas
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panoramas
21:00 Dienos tema.
21:20 sportas. Orais
21:30 Istorijos perimetrai 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  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) . N-7. 
07:00 Ūkininkas ieško žmonos. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris.
10:00 Monikai reikia meilės. N-7. 
11:00 Keičiu žmoną, 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7. 
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.

19:27 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. 
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Ponas Nelaimingas atsitiki-
mas. N-14.
00:40 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:40 Antroji pataisa (k). N-14. 

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Madagaskaro pingvinai.
07:45 Aktualijų laida 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. 
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20:00 Prieš srovę. N-7
21:00 Moterys meluoja geriau 
N-7
21:30 TIESIOGIAI Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės.
23:30 Ekstraordinarių džentelme-
nų lyga. N-7
01:50 Elementaru. N-7

06:00 FTB. Ieškomiausi (k) .
07:00 Mano virtuvė geriausia a.
08:25 44-as skyrius (k) . N-7. 

09:25 Kalnietis (k) . N-7. 
10:35 Čikagos policija (k) . N-7. 
11:35 Mentalistas (k) .
12:35 FTB. Ieškomiausi.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7 .
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.
18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Šokoladas. N-14. 
22:50 Pabėgimas (k). N-14
00:40 Tie, kurie žudo. N-7. 
01:40 Akloji zona (k). N-7. 
02:40 Legendų biuras. 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 N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupamas
16:45 Šeimyninės melodramoss
17:45 sužeista širdis N-7.  
18:50 Kandisė Renuar N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N-14. 
23:05 Užjūrio detektyvai (k) N-14.
01:10 Laukinis miestas N-7.  
02:10 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 Kalbantys tekstai (kart.).
12:30 Tomas Venclova Vilniaus 
knygų mugėje 2020 (kart.).
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 gintiN-7. 
16:35 Veranda  (kart.).
17:05 Muzikos genijai (kart.).
18:00 senis  N-7 (kart.).
19:00 Dviračio žinios (kart.).
19:30 Atgimę miestais
20:20 Gimę džiaugtis.
20:30 Panoramas
21:00 Dienos temas
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina N-7.
22:20 Vytautas Mačernis. 
Prasmės.  
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 Ant dviejų ratų. (kart.)
08:50 E– gazas dugnas. (kart.)
09:20 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Goldbergai. (kart.) N-7
12:25 Tėvukas valdo. N-7
12:55 Gelbėtojai. N-7
13:55 Kobra 11 N-7
15:00 CSI kriminalistai. N-7

16:00 Svieto lygintojai. N-7
17:00 Svieto lygintojai. 
Sugrįžimas. N-7
18:15 TIESIOGIAI Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės.
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
02:05 CSI kriminalistai. (kart.) N-7

05:14 Programa.
05:15 Nauja dienas.  
06:15 TV parduotuvė.
06:00 Misija – vasara.  
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 Neatrasta Rusija.
12:00 Partizanų keliais.  
13:00 Nauja diena.  
14:00 Teisingumo agentai N-7.
15:00 Reali mistika N-7.
16:00 Reporteris.  
16:00 Sportas.Orai.
16:00 Laisvės TV. 
17:00 Aiškiaregė  N-7.
18:00 Reporteris.  
18:00 Sportas.Orai.
18:00 Neatrasta Rusija.
19:00 Reali mistika N-7.
20:00 Reporteris.  
20:00 Sportas.Orai.
20:00 Aiškiaregė  N-7.
21:00 Pėdsakas  N-7.
22:00 Reporteris.  
22:00 Sportas.Orai.
23:00 Neatrasta Rusija.
23:00 Zoologijos sodas.  

00:00 Teisingumo agentai N-7.
01:00 Reali mistika N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00 Kasdienybės herojai. 
Svečiuose — N. Dzingelevičius 
ir D. Meškauskas.
09:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
10:00 Alfo Didysis Šou. 
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Mažojo futbolo rungtynės. 
Lietuva - Kosta Rika.
13:00 Kasdienybės herojai. 
Svečiuose — N. Dzingelevičius 
ir D. Meškauskas.
14:00 Krepšinio zona.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
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 Skaičiai istorijoje.
20:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
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.  (k)
01:45  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 09 13

trečiadienis 2022 09 14



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. rugsėjo 10 d.

ketvirtadienis 2022 09 15

penktadienis 2022 09 16

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuvas
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 daiktais
13:00 1 000 pasaulio stebuklų  
(karts)s
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuvas
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 svečiuose Nomedas  
20:30 Panoramas
21:00 Dienos temas
21:20 sportas. Orais
21:30 Nuomonę ant stalo!  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas N-14.  
23:50 31-oji nuovada   N-7s 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) 
. N-7. 
07:00 Turtuolė varguolė (k). 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris.
10:00 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
11:00 Keičiu žmoną. 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.
14:30 Pabelsk į mano širdį. 
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai. N-7. 
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pagunda. N-14. 
00:25 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:25 Pasmerktas mirti (k). 
N-14. 

06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Madagaskaro pingvinai.
07:45 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. N-7
14:00 Ir turtuoliai verkia. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20:00 Farai. N-7
21:00 Moterys meluoja geriau. 
N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Trys įtemptos dienos. 
N-14
01:15 Naktinė pamaina. N-14
02:10 Elementaru. N-7

06:00 FTB. Ieškomiausi (k) .
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 44-as skyrius (k) . N-7. 

09:25 Kalnietis (k) . N-7. 
10:35 Čikagos policija) (k) . 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k) .
12:35 FTB. Ieškomiausi.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.
18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas. N-14. 
23:15 Taikinių žymėtojas (k). 
N-14. 
01:10 Nepamirštamas tyrimas. 
N-7.
02:20 Akloji zona (k). N-7. 
03:15 Legendų biuras. N-14. 

06:30 Žvėrelių būryss
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 Heldtass Flirtas su tei-
singumu N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka N-7. 
14:20 Mirtis rojuje N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 sužeista širdis N-7.  
18:50 Kandisė Renuar N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka N-7.  
21:00 Aleksas Hugo   N-14. 
23:05 Brokenvudo paslaptys  
(k)  N-14. 
01:10 Laukinis miestas N-7.  
02:10 Raudonas kambarys 
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 1 000 pasaulio stebuklų.  
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 Gražiausios Franko 
Sinatros dainos naujai (kart.).
15:25 Gimę džiaugtis (kart.).
15:35 Tarnauti ir gintiN-7. 
16:35 Gyventi kaime gera 
(kart.).
17:05 Apgauti Hitlerį. Išgyvenę 
Holokaustą (kart.).
18:00 senis  N-7s (kart.).
19:00 Dviračio žinios (kart.).
19:30 Švelnaus prisilietimo 
galia.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Mišios N-14. 
23:25 Čia – kinas (kart.).
23:55 Vytautas Mačernis. 
Prasmės  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:40 Svieto lygintojai. 
Sugrįžimas. (kart.) N-7
07:20 Kobra 11. (kart.) N-7
08:20 Sandėlių karai. (kart.) N-7
08:50 Praeities žvalgas. (kart.) 
N-7
09:20 Sandėlių karai. (kart.) N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7

11:20 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. 
Sugrįžimas. N-7
17:55 Atsargiai - šeima! N-7
18:55 Goldbergai. N-7
20:00 Baimės faktorius, N-7
21:00 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris. N-14
22:40 Pajėgos. N-14
23:50 Bibliotekininkai. N-7
00:50 Bulis.
01:40 CSI kriminalistai. (kart.) 
N-7

05:14 Programa.
05:15 Nauja diena.  
06:15 TV parduotuvė.
06:00 Išpažintis su Marija.  
07:00 Reali mistika  N-7.
08:00 Juvelyrų klanas N-7.
09:00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10:00 Zoologijos sodas.  
11:00 Pėdsakas  N-7.
12:00 Šarūnas Marčiulionis. Ne 
toks kaip kiti.  
13:00 Nauja diena.  
14:00 Teisingumo agentai  N-7.
15:00 Reali mistika  N-7.
16:00 Reporteris.  
16:00 Sportas.Orai.
16:00 Zoologijos sodas.  
17:00 Aiškiaregė N-7.
18:00 Reporteris.  
18:00 Sportas.Orai.
18:00 Pokalbiai prie jūros.  
19:00 Reali mistika  N-7.
20:00 Reporteris.  
20:00 Sportas.Orai.
20:00 Aiškiaregė  N-7.
21:00 Pėdsakas N-7.
22:00 Reporteris.  

22:00 Sportas.Orai.
23:00 Pokalbiai prie jūros.  
23:00 Zoologijos sodas.  
00:00 Teisingumo agentai  N-7.
01:00 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00 Orijaus kelionės.
09:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
10:00 Kasdienybės herojai. 
Svečiuose — N. Dzingelevičius 
ir D. Meškauskas.
11:00 Delfi rytas.
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 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Sporto baras. 
19:00 Skaičiai istorijoje.
20:00 Mažojo futbolo rungtynės. 
Lenkija - Lietuva.
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.  (k)
01:45  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuvas
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 daiktas
13:00 Istorijos perimetrai  N-7 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuvas
16:30 Frenki Dreik paslaptys.
17:15 Ponių rojus N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bendrom jėgoms  
20:30 Panoramas
21:00 Dienos temas
21:20 sportas. Orais
21:30 Auksinis protas.  
22:45 Auksapirštis  N-7.
00:35 Boružė  N-14.  

06:00 Lemties paslaptys (k) . 
N-7. 
07:00 Turtuolė varguolė (k). 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris.
10:00 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
11:00 Keičiu žmoną. 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.
14:30 Pabelsk į mano širdį. 
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:27 Orai.

19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Super Džonis smogia. 
N-7. 
22:50 Keršto valanda. Atlygis. 
N-14. 
00:45 Pagunda (k). N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga. N-7
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.
07:45 Farai. (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. 
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:30 Krudžiai. N-7
21:30 TIESIOGIAI Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.
23:30 Vagišiai.  N-14
01:50 Trys įtemptos dienos. 
N-14 (kart.)
04:35 Elementaru. (kart.) N-7

06:00 FTB. Ieškomiausi (k) .
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 44-as skyrius (k) . N-7. 
09:25 Kalnietis (k) . N-7. 
10:35 Čikagos policija (k) . N-7. 
11:35 Mentalistas (k) .
12:35 FTB. Ieškomiausi.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
16:00 Kalnietis) . N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.

18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7. 
21:30 U-571. N-14.
23:50 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas (k). N-14. 
02:00 Nepamirštamas tyrimas. 
N-7. 
03:10 Legendų biuras. 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 teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 sužeista širdis N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka N-7.  
21:00 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje   N-14. 
22:55 Rivjera N-7.  
00:55 Aleksas Hugo  (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Svečiuose Nomeda 
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Istorijos perimetrai  
N-7s(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 (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti N-7.  
16:35 Keliais Mašinos. Žmonės  
(kart.).
17:05 Švelnaus prisilietimo galia 
(  karts)s
18:00 Senis  N-7s (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 Vaikščioti nemačiomis 
N-14.
23:30 7 Kauno dienos  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Mišios N-14. (kart.).

05:40 Svieto lygintojai. 
Sugrįžimas. (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. 
Sugrįžimas. N-7
18:15 TIESIOGIAI Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.

20:15 Farai. N-7
21:15 Žinios. 
22:15 Laris Kraunas. N-7
00:25 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris. N-14 (kart.)
02:05 Iš mirties. N-14 (kart.)

05:14 Programa
05:15 Nauja diena.  
06:15 TV parduotuvės
06:00 Pasislėpusi Palanga.  
07:00 Reali mistika  N-7.
08:00 Juvelyrų klanas  N-7.
09:00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10:00 Zoologijos sodas.  
11:10 Pėdsakas N-7.
12:00 Šarūnas Marčiulionis. 
LKL - krepšinis Lietuvoje vėl!  
13:00 Nauja dienas  
14:00 Teisingumo agentai  N-7.
15:00 Reali mistika  N-7.
16:00 Reporteris.  
16:00 Sportas.Orai.
16:00 Zoologijos sodas.  
17:00 Aiškiaregė N-7.
18:00 Reporteris.  
18:00 Sportas.Orai.
18:00 Išpažintis su Marija.  
19:00 Reali mistika  N-7.
20:00 Reporteris.  
20:00 Sportas.Orai.
20:00 Aiškiaregė  N-7.
21:00 Pėdsakas N-7.
22:00 Reporteris.  
22:00 Sportas.Orai.
23:00 Išpažintis su Marija.  
23:00 Zoologijos sodas.  
00:00 Teisingumo agentai N-7.
01:00 Reali mistika N-7.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .

08:00  Gimę ne Lietuvoje. 
08:30  Gyvenimas inkile.
09:00  2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
10:00  Alfas vienas namuose.
11:00  Delfi rytas.
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  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
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  Skaičiai istorijoje.
20:00  2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valujavičiumi.
21:00  Jūs rimtai? 
21:30  Automobilis už 0 Eur. 
22:00  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30  Jėga ir Kenoloto.
22:35  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
23:05  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
23:35  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
00:05  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
00:35  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
01:05  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
01:35  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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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). 

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. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Keliais 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  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Beatos virtuvė.  
18:30 Žinios. sportas. Orais
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Svajonių duetai N-14.
00:25 Vaikščioti nemačiomis  
N-14 (kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū (.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Plojus.
10:45 Berniuko Rykliuko ir 
Lavos mergaitės nuotykiai.
12:35 Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija.
16:05 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai. N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Žmogus-Voras. Į naują 

visatą.
21:50 Machinatoriai. N-14.
23:40 Afigiena mokytoja. N-14
01:30 Super Džonis smogia 
(k). N-7. 

06:00 Triukšmingi namai. 
(kart.)
06:30 Madagaskaro pingvinai. 
(kart.)
07:00 Vėžliukai nindzės. 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 Undinėlė. N-7
14:20 Merlinas. N-7
16:10 Keliamieji metai. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Žaidimas galvOK. 
21:30 Taikinys #1. N-14
00:45 Ryklių sala. N-14
02:25 Vagišiai. N-14 (kart.)
04:40 Elementaru. (kart.) N-7

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Kova už būvį.
08:00 Pričiupom!. 
08:30 Neįtikėtini gyvūnai.
09:40 Centrinėje Amerikoje su 
Naidželu Marvenu.
10:50 Kova už būvį.
12:00 Daviso taurės II pasau-
linės grupės mačas: Lietuva - 

Egiptas. Tiesioginė transliacija.
16:00 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:15 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
18:25 Iškvietimas.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Nindzė žudikas. N-14. 
23:55 U-571. N-14.
02:15 Amerikietiškos imtynės 
(k). 

06:00 Praeities kartų liudytojais  
06:30 Laisvės karžygiais  
07:00 Sodininkų pasauliss 
08:20 Alpių gelbėtojai (k)N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas 
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų N-7.  
13:30 Gaminame namie su 
Reičele Alen.
14:00 Šventės su Ana.
14:30 Sodininkų pasaulis.
15:45 Mano likimo žaidimai 
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys 
N-7.  
18:45 Ragana N-7.  
19:45 Mirtis rojuje (k)N-7.  
21:00 Vera. Tamsus kelias  
N-14.  
22:55 Tėvas N-7.  
00:50 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  (k)  N-14. 
02:45 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 
švariaus 
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 Dirigento Donato 
Katkaus 80-mečiui. 
19:00 Teatro biografijos.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panoramas
20:52 sportas. Orais
21:00 Čarlio Čaplino filmų res-
trospektyva. Aukso karštligės
22:15 Midsummer Vilnius 
2021s Andrius Mamontovas.
23:45 Mokslo sriuba  (kart.).
00:15 Dabar pasaulyjes. 
00:40 Boružė  N-14 (kart.).

06:10 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:35 Geriausi vilkikų vairuoto-
jai. (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. N-7 (kart.)
11:30 Laukinis slėnis. N-7
12:35 Laukinė Naujoji 
Zelandija. N-7
13:50 Išlikimas. N-7
14:55 Geriausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Lombardų žvaigždės. 
N-7
19:00 Antinų dinastija. N-7
20:00 Atgal į gamtą. N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Užtemimas N-14 (kart.)
00:20 Laris. N-7 (kart.)
02:15 X Faktorius. 

06:00 Juvelyrų klanas  N-7.
06:59 Programa.
07:00 Juvelyrų klanas N-7.
08:00 Misija: laukinė gamta.
08:00 Pasislėpusi Palanga.  
09:00 Aiškiaregė N-7.
10:00 Vantos lapas N-7.
10:00 Mano vieta.
11:00 Išpažintis su Marija.  
11:00 Būsto anatomija.
12:00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
14:00 Teisingumo agentai  
N-7.
16:00 Žinios.
16:28 Orais
16:00 Lietuvos dvarai.  
17:00 Kuriantys Lietuvą.  
17:00 Vantos lapas N-7.
18:00 Žinios.
18:28 Orais
18:00 Bušido ringas N-7.
19:00 Mes – pasaulis 2022. 
20:00 Žinios.
20:28 Orai.
20:00 A. Lukašenka. Auksinis 
dugnas  N-7.
22:00 Žinios.

22:58 Orai.
23:00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
01:00 Teisingumo agentai  
N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
09:00 Sporto baras.
10:00 Alfo Didysis Šou.
11:00 Receptų receptai. 
11:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Šiandien kimba.
13:30 Krepšinio zona.
14:00 Kasdienybės herojai. 
Svečiuose — N. Dzingelevičius 
ir D. Meškauskas.
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
16:00 Orijaus kelionės.
17:00 Orijaus kelionių arvhyvai
17:55 Kenoloto.
18:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
19:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai? 
21:00 Nesiaukite Live - Jonas 
Valančiūnas.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live - Jonas 
Valančiūnas.
23:35 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
00:05 Orijaus kelionių arvhyvai.
00:40 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “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.

Nuoma

Išnuomoja 2 kambarių butą 
Anykščių mieste.

Tel. (8-609) 83626.

Paslaugos

Šlifuoja senas ir naujas grin-
dis. Deda medines grindis, la-
minatą, langus, duris. Klijuoja 
plyteles. Stato tvoras.

Tel. (8-676) 69399.

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai, stogų dengimas, skar-
dinimo darbai ir t.t.

Tel. (8-685) 68182. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-627) 25612. 

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

Tel. (8-656) 24531.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

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

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

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

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

august ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

KAMINŲ VALYMAS;
Krosnių valymas;
Pečių valymas;

Dūmų ir smalkių detektorių 
montavimas;

Lietvamzdžių valymas;
Smulkūs remonto darbai.

+370 677 66350
ToMAS

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

Tel. (8-609) 92144.

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Ažupiečių g. 1A, Anykščių m. (toliau – Turtas), viešą nuomos kon-
kursą. 

Nuomojamų negyvenamųjų patalpų (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3499-2002-6014, plane pažymėtas indeksu 11U2p) indeksai:
2-4 (plotas – 9,10 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis indeksais nuo 1-1 iki 1-4 imtinai ir 2-1, bendras nuomojamų patalpų plotas – 9,49 kv., 

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

pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur (vienas euras)  už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

1–2 punktuose išvardintas Turtas nuomojamas kaip atskiri objektai.

Nuomos trukmė – 10 (dešimt) metų.  

Nuomojamą Turtą naudoti: nurodytą 1 punkte – grožio, fizinės gerovės ir su tuo susijusiai veiklai, 2 punkte – maitinimo teikimo ir su tuo susijusiai veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos nuo 2022 m. rugsėjo 21 d. iki 2022 m. spalio 5 d. 16 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykš-

čiai, J. Biliūno g. 23, 201 kabinetas.

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

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

Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. spalio 6 d. 10 val. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.
Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB 

,,Šiaulių bankas.“

Administracijos direktorė ligita kuliešaitė  
Užsak. Nr. 793

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA KARTU 
PLANUOTI ANYKŠČIŲ MIESTO VIEŠĄSIAS ERDVES

Primename, kad Anykščių rajono savivaldybė iki 2022 rugsėjo 16 d. kviečia gyventojus įsitraukti į dalyvaujamojo biudžeto procesą ir teikti iniciatyvas, 
skirtas Anykščių miesto gyvenamajai aplinkai gerinti.

Dalyvaujamasis biudžetas – procesas, kai Savivaldybė kartu su gyventojais sprendžia biudžeto lėšų panaudojimą, visuomenė siūlo idėjas miesto viešųjų 
erdvių gerinimui ir balsuodami renka labiausiai patikusius projektus, kuriuos 100 proc. finansuos ir įgyvendins Savivaldybė.

Detali informacija interneto svetainėje http://dalyvauk.anyksciai.lt.
kurkime Anykščius kartu! Paverskime savo idėjas realybe!

Užsak. Nr. 798
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 (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

Nuotraukos su rėmeliu 
 kaina – 30 eurų.

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, tel. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. (8-381) 5-94-58.
Reklamos skyrius tel. (8-381) 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4127

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

perka

parduoda

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 11 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.VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 

NAMUS !
Prekiaujame M. Steponavičiaus 

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

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

(8-611) 51770.

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.

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

Anykščiuose, Sodžiaus g., 
- 50 a žemės sklypo dalį. Pro 
sklypą pravesta elektros lini-
ja, netoli komunikacijos, geras 
privažiavimas. 55000 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.      

Kuras

Įvairias malkas, turi sauses-
nių. Veža miškovežiu po 30 
erdm, kaladėmis arba skaldy-
tas iki 9 erdm.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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.

Vištos,Vištaitės !
Prekiaujame Kaišiadorių raj. 

paukštyno vakcinuotomis jau-
nomis 4 - 5 - 6 mėnesių, įvairių 
spalvų vištaitėmis. Priimami iš-
ankstiniai užsakymai. 

Atvežame į namus nemoka-
mai! Prekiaujame lesalais.

Tel. (8-699) 53820.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-611) 01110. 

Ieško pirkti 1-2 kambarių butą 
Anykščiuose arba rajone. 

Tel. (8-607) 79556.    

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.

Kita

Naudotą kampuotį 5 x 5 arba 
5,5 x 5,5. Pasiima.

Tel. (8-676) 69399.

MTZ, T-40AM, T-25, T-16, 
traktorinę priekabą. Parduoda 
Volvo V70.

Tel. (8-600) 17621.

Gyvuliai

Parduoda jauną Alpių ožką 
(kaina 65 Eur), vietinės veislės 
ožiuką (kaina 20 Eur) arba kei-
čia. Kupiškis. 

Tel. (8-698) 87079.

Kita

Bulves: maistines, sėklines. 
Atveža. 

Tel.: (8-674) 04780, 
(8-646) 79627, 
(8-626) 30192.

Bulves „Vineta“, „Concordia“ 
(sukrenta, miltingos), „Laura“ 
(nesukrenta), 25kg/15Eur. 
Morkas, burokėlius, svogūnus, 
česnakus. Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

anekdotas

mėnulis
rugsėjo 10-12 d.d. - pilnatis.

Hiacintas, Jacintas, Augantas, 
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė.

Dionyzas, Konstancija, Kostė, 
Mikalojus, Salvijus, 
Girmintė, Tautgirdas.

šiandien

rugsėjo 11 d.

vardadieniai

oras

+7

+12

rugsėjo 12 d.
Gvidas, Marija, Tolvaldas, 
Vaidmantė.

Piešė kęstutis PABiJuTAS, 
rašė Antonas FelJeTONAS 

kas skanaus? 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

Amiliutė viliasi, kad, apšvietus Kavarsko kryžių, 
Dievas pamatys kainas

Gimsta projektas puikus -
Naktimis apšviest kryžius!
ko jis laukia? Ar negirdi,
kaip konservai mindo širdį!

kiek varškė dabar kainuoja?
Amilia net prakaituoja.
O sviestukas? O višta,
Pernai rudenį pešta?..

Nuo infliacijos be žado
Remt pečius Ingrida žada...
jo, jo, jo! Su Gabriuku
Ir Maldaikių Matuku.

Mat alga maža seimūnų,
Vyriausybės ir seniūnų.
Pensininkams tik gerai,
Mat laisvi jų vakarai.

Gali jie ir be lemputės,
Atsiklaupę prie žvakutės,
Tau litanijas kalbėti,
Dieve! kaip taip negirdėti!?

Visos rudens gėrybės – ant žiemos stalo
Socialinė darbuotoja, Nevėžos kaimų bendruomenės pir-

mininkė, Anykščių rajono savivaldybės vicemero žmona Vai-
da Žiogelienė viską, ką užsiaugina darže, stengiasi užkonser-
vuoti, užšaldyti ar  kaip kitaip sodo gėrybes paruošti žiemai. 

Moteris teigia, kad užaugintus vaisius, daržoves ar pries-
konius ne tik gaila išmesti, bet  jų ruošimas žiemai dar ir tei-
kia malonumą. 

„Receptų pilnas internetas, 
todėl stengiuosi vis kažką nau-
ja atrasti, išbandyti, kiekvienais 
metais vis ką kita padaryti, to-
dėl kažkokio išskirtinio recepto 
neturiu, – sakė V. Žiogelienė. – 
Receptą, būna, ir kolegė pasiū-
lo – pamėginu,  o jei šeimynai 
nepatinka, nebedarau kitą kartą. 
O konservuoju ne todėl, kad rei-
kia. Man šis užsiėmimas labai 
patinka, ir, galiu pasakyti, kad 
yra išlikusi tokia manija iš senų 
laikų. Ką užauginu, stengiuosi 
užkonservuoti, perdirbti, sunau-
doti – juk gaila išmesti. Būna, 
pasidarau uogienių ar kompotų 

trejiems metams į priekį.  
Stengiuosi užraugti didesnius 

agurkus ar pomidorus, verdu 
uogienes, kompotus. Grybų pri-
sirenku, juos džiovinu, slyvas 
taip pat džiovinu. Cukinijas, 
moliūgą, šparagines pupeles, 
rūgštynes, krapus šaldau – ką 
pasėjame, užsiauginame, kur 
įdedame darbo, viską suvartoja-
me, kad nenueitų perniek. Būna, 
ir per daug pasidarai, tai išdali-
ji ir draugams, ir giminėms, ir 
pažįstamiems, vežiesi į svečius 
lauktuvių. Tokį požiūrį atsine-
šiau iš savo šeimos.

Viską savo užsiauginame: 

turiu ir aš pati daržą, ir tėvu-
kai. Kadangi bandau vis naujus 
receptus, ne visuomet viskas 
pavyksta – kartais kai kas ir su-
genda. Dabar jau nėra populia-
ru pačiam konservuoti, ir mano 
studentai nelabai noriai valgo 
namines mišraines, bet gaminu, 
neatsisakau.  

Šiuo metu jau esu pasigami-
nusi mišrainių, slyvų kompoto, 
agurkų priraugusi, primarinavu-
si, stovi rūsyje ir pomidorų lečo 
su paprika.“

Rauginti agurkėliai 
pagal Vaidą Žiogelienę 

Rauginti agurkai žiemai 
ruošiami taip pat, kaip ir kla-
sikiniams receptams: agurkai 
nuplaunami ir stiklainyje (sti-
klainius tik išplaunu, kaitinti ne-
reikia) sluoksniuoju su krapais, 
juodųjų serbentų ir vyšnių la-
pais, česnako skiltelėmis, krieno 

šaknies gabaliukais. Jei norisi 
aštresnių agurkų, įdedu daugiau 
krieno gabalėlių. 1 litrui šalto 
vandens reikia 1 valg. šaukšto 
druskos, 2 skiltelės česnako, 3 
gabalėliai krieno šaknies. Ištir-
pus druskai, užpilu taip pasū-
dytu vandeniu agurkus ir nešu 
juos į rūsį. Taip raugti agurkai 
išsilaiko traškūs iki pavasario. 
Agurkus, skirtus rauginimui, 
imu gerokai subrendusius. Šis 
receptas puikiai tinka, kai turi 
daug agurkų, o laiko - nelabai. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Vaida Žiogelienė viską, ką 
užsiaugina darže ar sode, 
stengiasi paruošti žiemai.

Kalbasi dvi skruzdėlės staty-
damos skruzdėlyną.

- Kodėl taip tamsu?
- Nebeišgalime susimokėti 

jonvabaliams!

***
Grįžta vyras iš žvejybos tuš-

čiomis, nedrąsiai stovi prie 
slenksčio ir klausia:

- Katinas namie?
Žmona atsako:
- Eik drąsiai, aš jam kilkių 

nupirkau!

***
Žmona su vyru vakarieniauja 

kavinėje. Staiga žmona netyčia 
apsipila barščiais:

- O dieve, aš atrodau kaip 
kiaulė!

- Aha, ir dar barščiais apsipy-
lei...

***
Senutė gėlininkė giria prekę 

praeiviui:
- Sūneli, pirkit puokštę, sa-

vaitę stovės.
- Rimtai? Duokit keturias!

***
Ateina čigonas prie kasos, 

pardavėja jo klausia:
- Ko norėsit?
Čigonas atsako:
- Aš jau pasiėmiau.

***
Vienas kaimynas guodžiasi 

kitam:
- Įsivaizduoji, kokia mano 

žmona įkyri: guliu sau ant so-
fos, žiūriu TV, lauke paukšteliai 
čiulba, saulutė šviečia, gėlytės 
žydi, o žmona vis tą patį: „Iš-
nešk eglutę! Išnešk eglutę!“


