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Filmas. Rugsėjo 23 d. 17 val. 
Angelų muziejuje-Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 11) bus 
rodomas Jono Meko filmas „As 
I Was Moving Ahead Occasio-
nally I Saw Brief Glimpses of 
Beauty“. Renginys nemokamas.

Kryžietės. Sekmadienį, rug-
sėjo 25 d., Anykščių bažnyčioje 
bus švenčiami tituliniai Šv. apaš-
talo evangelisto Mato atlaidai 
ir minimas Šv. Kryžiaus ordino 
vienuolių iš Šveicarijos misi-
jos Anykščiuose šimtmetis. Šv. 
Mišios 9 val, joms pasibaigus, 
muziejininko Raimondo Guo-
bio pranešimas „Alpių seserys 
Anykščiuose“. 11 val. procesija 
ir antrosios Šv. Mišios.

Verslas. IĮ „Anykštukai“ di-
rektorius Dalius Drumsta soci-
aliniame tinkle „Facebook“ pa-
skelbė parduodantis savo verslą 
ir išvykstantis gyventi į užsienį.
Verslininkas Anykščiuose val-
do kebabinę, viešojo maitinimo 
įstaigas jis taip pat turi Panevė-
žyje ir Utenoje. Priminsime, kad, 
prasidėjus karui Ukrainoje, vers-
lininkas D.Drumsta su maisto 
furgonu pusantro mėnesio buvo 
išvykęs į Ukrainos pasienį mai-
tinti karo pabėgėlių.

Pratybos. Rugsėjo 20–25 die-
nomis Anykščių rajone ir dalyje 
kitų Lietuvos savivaldybių vyks 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
pratybos „TVIRTAS SKYDAS 
2022“. Kariniuose mokymuose 
dalyvaus KASP Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės kariai savanoriai, 
kurie vykdys karines užduotis ci-
vilinėje aplinkoje. 

Paroda. Rugsėjo 13 dieną, an-
tradienį,  Seimo II rūmų 1 aukšto 
galerijoje vyko Seimo nario Tomo 
Tomilino inicijuotos Anykščių ra-
jono neįgaliųjų draugijos rankdar-
bių parodos pristatymo renginys. 
Paroda bus eksponuojama iki rug-
sėjo 20 dienos.

Laukiama drastiško geriamojo 
vandens kainų kilimo Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Itin smarkiai augančios energijos kainos geriamojo vandens tiekimą brangins kartais, 
teigia Lietuvos vandens tiekėjų asociacija. Šios asociacijos narė yra ir UAB „Anykščių van-
denys“. Didžiausi vandens kainų šuoliai prognozuojami mažose savivaldybėse, kur nėra 
daug vartotojų. 

Bns (j. kAlinsko nuotr.)

UAB „Anykščių vandenys“ 
direktoriaus pavaduotojas 
Mindaugas Trinkūnas sakė, 
kad bendrovės sąskaitos už 
elektros energiją išaugo ke-
turis kartus.

Nepasiturintiems už elektrą siūlo mokėti kompensacijas
Deltuvos šiaurinėje apygardoje ir anykštėnų balsais į Seimą išrinktas Demokratų sąjun-

gos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime atstovas Tomas Tomilinas rugsėjo 14 dieną spaudos 
konferencijoje pristatė registruojamas teisės aktų pataisas, kuriomis siūloma finansinių 
sunkumų turintiems gyventojams laikinai kompensuoti išlaidas už elektrą.

Konservatorius Sergejus Jovaiša patikino, kad išlaidos už elektrą gyventojams bus kom-
penuojamos, tačiau valdantieji sprendimų dėl kompensacijų priimti neskuba.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Seimo narys Tomas Tomilinas mano, kad dabarti-
nė elektros kainų kompensavimo sistema yra ne-
pakankama tiems, kurie vos suduria galą su galu.

Seimo narys Sergejus Jovaiša pastebėjo, kad 
energetika - tokia tema, „kur ir velnias koją 
gali nusilaužti“.         luko BAlAnDŽio nuotr.

Spaudos konferencijoje Sei-
mo narys T.Tomilinas kalbėjo, 
kad šiuo metu Lietuvoje funk-
cionuoja gerai išvystyta būsto 
šildymo išlaidų kompensavimo 
sistema, tačiau nėra jokių kom-
pensacijų už elektros energijos 
išlaidas, kurios pastaruoju metu 
sudaro reikšmingą dalį šeimų 
biudžeto ir neretai siekia 100 ar 
daugiau eurų per mėnesį.

„Mes turime pagalbą išlai-
doms už šildymą, netgi už karš-
tą, šaltą vandenį, kuri per mėne-
sį vidutiniškai sudaro 5 eurus, 
bet jokios pagalbos sistemos 
išlaidoms už elektrą, skirtingai 
nei kitose valstybėse, Lietuvoje 
nėra.

Koronavirusas 
jaukia mokslo 
metų pradžią

Sosnovskio 
barščiai 
naikinami 
12-oje rajono 
vietovių

Anykščių rajone 
pavojingų 
užtvankų nėra

Armėnija: 
nuolatinis bėdos 
kvapas

Vandens kaina Anykščių rajone yra viena didžiausių Lietuvoje.



  
KONKREČIAI 2022 m. rugsėjo 17 d.

spektras

temidės svarstyklės

Koronavirusas jaukia mokslo metų pradžią
Praėjus mažiau nei dviem savaitėms nuo naujųjų mokslo 

metų pradžios, koronavirusas įsisuko į dvi Anykščių rajo-
no mokyklas. Dėl to Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija šią 
savaitę nedirba, o dalis Kavarsko pagrindinės mokyklos – 
daugiafunkcio centro moksleivių ugdomi nuotoliniu būdu.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė „Anykštą“ in-
formavo, kad sudėtingiausia 
situacija yra Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijoje.

„Pirmadienį į darbą neatvyko 
35 proc.mokytojų. Serga apie 
25 proc.moksleivių. Negaliu 
100 proc. pasakyti, to ir mo-

kykla nežino, ar tai yra koro-
navirusas, ar peršalimo ligos“, 
- sakė J.Banienė.

Švietimo skyrius priėmė 
sprendimą, kad Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazija šią savaitę 
atostogaus rudens atostogų sąs-
kaita. Per rudens atostogas, ku-
rios prasideda spalio pabaigoje, 
gimnazija planuoja dirbti.

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė taip pat informavo, 
kad Kavarsko pagrindinėje 
mokykloje – daugiafunkciame 
centre  dėl išaugusio sergamu-
mo nuo rugsėjo 15 iki rugsėjo 
23 dienos nuotoliniu būdu dirba 
priešmokyklinio ugdymo vaikai 
bei pirma ir trečia klasės.

Kitose mokyklose, pasak 
J.Banienės, fiksuojami tik pa-
vieniai pedagogų bei mokslei-
vių susirgimai.

„Kol kas nėra jokios bėdos, 
nes tokiais atvejais sergančius 
mokytojus yra kam pavaduoti“, 

- sakė ji.
Švietimo skyriaus vedėja 

J.Banienė sakė, kad, išaugus 
sergamumui koronavirusu, yra 
du variantai, kaip tokias pro-
blemas galima spręsti.

„Vienas variantas – keltis 
į nuotolį, o kitas variantas – 
koreguoti atostogų dienas“, - 
sakė Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė.

Statistikos departamento skel-
biami duomenys rodo, kad pas-
tarosiomis savaitėmis Anykščių 
rajone per parą fiksuojama nuo 
8 iki 15 susirgimų COVID-19.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Savaitė. Penktadienį prasi-
dėjo Europos judumo savaitė 
– kasmetinė kampanija, ska-
tinanti palikti automobilius ir 
keliauti pėsčiomis ar aplinkos 
neteršiančiomis priemonėmis. 
Europos Komisijos inicijuotos 
ir rugsėjo 16–22 dienomis vyk-
siančios akcijos šiųmetinė tema 
– „Bendrauk lengviau“, o šūkis 
– „Judėk laisviau“. Ja siekiama 
pabrėžti žmonių norą atkurti 
bendravimą po COVID-19 pan-
demijos suvaržymų ir ribojimų, 
taip pat tai, kad tarpusavio ryšį 
padeda palaikyti viešasis trans-
portas ir kitos aplinkai draugiš-
kos keliavimo priemonės.

Atpigo. Nuo penktadienio, 
rugsėjo 16-osios, pradėti taikyti 
mažesni vietinės rinkliavos už 
įvažiavimą į Neringą dydžiai 
lengviesiems automobiliams, 
automobiliams-gyvenamie-
siems namams bei automobi-
liams, tempiantiems gyvenamą-
jį namą. Kaip pranešė Neringos 
savivaldybė, pasibaigus akty-
viajam sezonui lengviesiems 
automobiliams rinkliavos dydis 
mažėja tris kartus – nuo 30 iki 
10 eurų už įvažiavimą, o au-
tomobiliams-gyvenamiesiems 
namams bei automobiliams, 
tempiantiems gyvenamąjį 
namą, mažėja trečdaliu – nuo 
30 iki 20 eurų. Didesnė rinklia-
va šioms transporto priemonių 
grupėms taikoma kiek daugiau 
nei tris mėnesius nuo birželio 
1-osios iki rugsėjo 15-osios, 
kai Neringa tampa labiausiai 
apkrauta automobiliais ir susi-
duria su šių ir kitų transporto 
priemonių statymo problemo-
mis. 

Kapsulė. Šilalės rajone penk-
tadienį įkasta simbolinė kapsu-
lė, žyminti dar vieno karinio 
miestelio statybų pradžią. „Yra 
duota pradžia, startas šitoms 
statyboms. 2023-ųjų ketvirto 
ketvirčio pabaigoje, greičiau-
siai, aš viliuosi – daugiau nei vi-
liuosi – pirmas kareivis įžengs“, 
– žurnalistams sakė kariuome-
nės vadas Valdemaras Rupšys. 
Pasak jo, Šilalės rajone, Vil-
niuje ir Šiauliuose vystomi trys 
kariniai miesteliai yra „naujas 
kariuomenės vystymo etapas“.  
Su statybos bendrovei „Darnu 
Group“ priklausančia įmone 
„Salvinta“ sutartį dėl karinio 
miestelio statybų Krašto apsau-
gos ministerija (KAM) pasira-
šė praėjusiais metais.Naujasis 
miestelis Pajūryje iškils šalia 
modulinės konstrukcijos karei-
vinių, kur nuo 2017-ųjų dislo-
kuoti ir tarnybą atlieka Lietu-
vos kariuomenės pėstininkų 
brigados „Žemaitija“ brigados 
generolo Motiejaus Pečiulionio 
artilerijos bataliono kariai.

-Bns

Smurtas. Rugsėjo 15 dieną 
apie 12.10 val. Debeikių seniū-
nijos Aknystų kaime, Dvaro g., 
vyras (g. 1988 m.) sukėlė fizi-
nį skausmą vyrui (g. 1985 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Rugsėjo 15 
dieną apie 19.45 val. Anykščių 
seniūnijos Janydžių viensėdyje 
vyras (g. 1967 m.) vairavo au-

tomobilį VOLVO V70 neblai-
vus.Vyras tikrintis blaivumą 
atsisakė. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Gaisras. Rugsėjo 14 dieną, 
trečiadienį, ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Kurkliuose, 
Šviesos g., dega ūkinis pasta-
tas. Gaisro metu apdegė sto-
gas, sulieta vandeniu pirmame 
aukšte buvusi priepirtė ir joje 
buvę daiktai. Išsaugota medinė 

karkasinė pavėsinė, priblokuota 
prie ūkinio pastato.

Pagalba. Rugsėjo 13 dieną, 
antradienį, ugniagesiai gavo 
greitosios medicinos pagal-
bos dispečerio pranešimą, kad 
Anykščių seniūnijos Keblonių 
kaime, Rubikių 3-ojoje g., rei-
kalinga pagalba patekti į namą. 
Ugniagesiai gelbėtojai į namą 
pateko, panaudoję parankines 
priemones, per langą. Patekę 

įleido medikus ir padėjo nuneš-
ti ir įkelti į greitosios medicinos 
pagalbos automobilį ligonį.

Dujos. Rugsėjo 12 dieną, 
pirmadienį, ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Anykščiuose, 
Aušros a., prie namo jaučiamas 
dujų kvapas. Atvykę ugniage-
siai nustatė, kad dujų kvapas 
sklinda iš dujų skydinės, dujos 
buvo užsuktos. Apie įvykį in-
formuota dujų tarnyba.

pro memoria

2022 m. rugsėjo 15 d., eidamas 86-uosius metus, Vilniuje mirė aktorius, teatro režisierius ir te-
atrologas, Anykščių rajono garbės pilietis Ferdinandas JAKŠYS (1937–2022).

 Ferdinandas Jakšys gimė 1937 metais gegužės 20 d. Svėdasuose, čia lankė pradinę mokyklą. 
Studijavo Lietuvos konservatorijos Teatro fakultete, įgijo aktoriaus išsilavinimą. 1969 metais 

Maskvos A. Lunačarskio teatro meno institute (GITIS) baigė teatrologiją. Dirbo Šiaulių dramos, 
Jaunimo, Vilniaus senjorų teatruose. Vaidino kine ir televizijoje, rengė autorines programas.

Net ir negyvenant Svėdasuose, jo ryšys su gimtuoju kraštu niekada nenutrūko. Kūrėjas šią sąsają 
išreiškė rinkdamasis autorius savo kūrybinėms programoms. Vienas iš ryškiausių bei įsimintimiau-
sių kūrybinių darbų Ferdinando Jakšio kūrybiniame kelyje tapo Vaižganto vaidmuo monospekta-
klyje „Vaižgantas“ (rež. Kostas Astrauskas).

 Ferdinandas Jakšys aktyviai dalyvaudavo Svėdasų ir Anykščių krašto kultūriniuose renginiuose. 
Buvo ilgametis Lietuvai pagražinti draugijos, svėdasiškių draugijos „Alaušas”, vaižgantiečių klubo 
„Pragiedrulys” nariu. 2012 metais buvo apdovanotas Vaižganto mažąja premija „Už kūrybinius 
nuopelnus Svėdasų kraštui”, o 2017 metais jam suteiktas Anykščių rajono garbės piliečio vardas.

Prisimindami šią šviesią asmenybę liūdėdami atsisveikiname su mieluoju Ferdinandu Jakšiu. 
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

Ferdinandas JAKŠYS (1937–2022)

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

Sosnovskio barščiai naikinami 
12-oje rajono vietovių

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šiais metais Sosnovskio barščiams naikinti Anykščių rajone 
yra skirta 3 tūkst.Eur Anykščių rajono savivaldybės Aplinkos 
apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Sosnovskio 
barščiai yra naikinami 12-koje  Anykščių rajono vietų.

Anykščių rajono savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Simas Aštrauskas 
„Anykštą“ informavo, kad Sos-
novskio barščiai yra naikinami 
Anykščių mieste, prie Anykščių 
seniūnijos Ažuožerių kaimo, 
prie Viešintų miestelio ir jame, 
Svėdasuose ir netoli jų.

 Sosnovskio barščių naiki-
nimo darbus jau antrus metus 
rajone atlieka viešąjį pirkimą 

laimėjusi MB „Tvūkis“.
Pasiteiravus, kokių rezultatų 

pasiekta Anykščių rajone nai-
kinant Sosnovskio barščius, 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedė-
jo pavaduotojas S.Aštrauskas 
sakė: „Galutiniai rezultatai tu-
rėtų paaiškėti po 3 metų, kai 
bus iki galo įgyvendintas „Sos-
novskio barščio (Heracleum 
Sosnowskyi) gausos regulia-
vimo Anykščių rajone 2021–

2025 m. veiksmų planas“, bet 
jau po 2  naikinimo metų ma-
tome, kad rezultatai yra džiu-
ginantys :  naikinimo vietose 
Sosnovskio barščiai nepasiekė 
savo metinės brandos ir neuž-
augino naujų sėklų, todėl jei 
per likusius 3 metus neleisime 
subręsti naujiems individams 
iš prieš naikinimo pradžią pa-
siskleidusių sėklų, šiose vietose 
jų populiacija išnyks, nes nega-
lės pasidauginti.“

Pasak S.Aštrausko, palygin-
ti su kitais rajonais, Anykščių 
rajone situacija dėl Sosnovskio 
barščių nėra labai bloga.

„Bet tai tikrai nėra patogus 
augalas, kurį galima tiesiog 
nupjauti ir pamiršti. Siekiant jį 
naikinti, reikalingos specialios 
cheminės priemonės, darbuoto-
jų apsaugos priemonės ir ilga-
metis darbas. Žinoma, tai nėra 
didžiausia rajono problema, bet 
stengiamės, kad ji į tokią neper-
augtų“, - sakė S.Aštrauskas.

Sosnovskio barštis 2016 me-
tais  paskelbtas ir invazine Eu-
ropos Sąjungos rūšimi (įrašytas 
į Sąjungai susirūpinimą ke-
liančių invazinių svetimų rūšių 
sąrašą) ir visos valstybės narės 
įpareigotos valdyti jo plitimą.



2022 m. rugsėjo 17 d.SITUACIJA

??? savaitės citatosAnykščių rajone pavojingų 
užtvankų nėra Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Aplinkos ministerija pranešė  skirianti 1,5 mln. eurų pa-
ramą savivaldybėms, kad būtų pašalintos grėsmę kelian-
čios užtvankos. Anykščių rajono savivaldybė į šią paramą 
nepretenduos.

Būklė vertinama kasmet 

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas Virmantas Velikonis  
„Anykštai“ sakė, kad pavojin-
gų užtvankų Anykščių rajone 
nėra.

„Visos 11 užtvankų Anykš-
čių rajono savivaldybėje in-
ventorizuotos ir kiekvienais 
metais yra vertinama jų tech-
ninė būklė ir galima grėsmė 
aplinkai. Šiuos darbus vykdo 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
sudaryta nuolatinė komisi-
ja, kurią sudaro Žemės ūkio 
skyriaus specialistai. Anykš-
čių rajono savivaldybėje nėra 
žmonių sveikatai, aplinkai, 
kultūros paveldui ir ekono-
minei veiklai potencialiai 
pavojingų užtvankų“, - sakė 
V.Velikonis.

Nieko baisaus neįvyktų

Vis dėlto, jei Anykščių rajo-
ne įvyktų hidrotechnikos stati-
nio avarija, anot V.Velikonio, 
dėl to nieko baisaus neįvyktų.

„Galimų hidrotechnikos 
statinių avarijų atveju gali 
nukentėti kai kurie bendro-
jo naudojimo keliai kaimo 
vietovėse, bet katastrofinių 
padarinių ir grėsmės žmonių 
gyvybėms, pastatams ar kul-
tūros paveldo objektams netu-
rėtų sukelti“, - patikino Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas. Žemės 
ūkio skyriaus vedėjas Virman-
tas Velikonis išvardijo Anykš-
čių savivaldybės prižiūrimas 
užtvankas, kad skaitytojai 
galėtų apmąstyti, ar jų šali-
nimas yra tikslingas. Tarp jų 

- Anykščių miesto tvenkinys 
ant Šventosios upės, Pagojės 
tvenkinys ant Limenės upe-
lio, Jotkonių kaimo tvenkinys 
ant Aluočio upelio, Dabužių 
kaimo tvenkinys ant Susienos 
upelio, Staškūniškio kaimo 
tvenkinys ant Judinio upelio, 
Kavarsko vienkiemio tvenki-
nys ant Pienės upelio, Pienio-
nių kaimo tvenkinys ant Pie-
nės upelio, Elmininkų kaimo 
tvenkinys ant Elmos upelio, 
Pelyšų kaimo tvenkinys ant 
Pelyšos upelio, Mieliaušiškių 
kaimo tvenkinys ant Kidlonių 
upelio, Leliūnų kaimo tvenki-
nys ant Skerdimo upelio. 

Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis sakė, kad Anykščių rajone esančių 11- os už-
tvankų būklė vertinama kasmet.

užjaučia

Nuoširdžiausia užuojauta artimiesiems mirus mylimai 
mamai, močiutei Onutei Makauskienei.

Laiptinės kaimynai

Žilvinui AUgUSTINAVIčIUI
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netek-

ties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus mirus brangiai 
mamai. 

Anykščių rajono ūkininkų sąjunga

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą dėl motinos mir-
ties nuoširdžiai užjaučiame Žilviną AUgUSTINAVIčIų 
bei šeimos narius ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir 
dvasios tvirtybė šiuo sunkiu metu.

Anykščių rajono savivaldybės vadovai

Užtvankas gali tekti ir 
likviduoti

Pasak Žemės ūkio skyriaus 
vedėjo V.Velikonio, visi šie 
hidrotechniniai statiniai kol 
kas sėkmingai funkcionuoja. 

„Prie tvenkinių veikia mau-
dyklos, pastatytos sodybos ir 
poilsiavietės, vanduo naudo-
jamas laistymui. Žinoma, jei 
ir toliau valstybė skirs finan-
savimą tik hidrotechniniams 
statiniams šalinti ir natūraliai 
upių tėkmei atkurti, bet nebus 
lėšų statinių priežiūrai bei jų re-
montui, anksčiau ar vėliau teks 
dalyvauti priemonėse, skirtose 
užtvankų likvidavimui“, - pro-
gnozavo Žemės ūkio skyriaus 
vedėjas V.Velikonis.

Beje,šiuo metu savivaldybė 
vykdo projektą „Migracijos 
kliūčių pašalinimas, įskaitant 
upės vagos sutvarkymą Anykš-
tos upėje, Anykščių mieste ties 
Malūno gatve“. Projektas vyk-
domas kartu su Aplinkos minis-
terijos institucijomis ir 93% fi-
nansuojamas iš ES struktūrinių 
fondų. Šio projekto vertė siekia 
per 273 tūkst. Eur, Anykščių 
rajono savivaldybės biudže-
to dalis šiame projekte – 20 
tūkst.475 Eur.

„ Anykštos upės debitas ties 
Malūno gatve yra 3,00 m3/s 
ir kelis kartus viršija statybinį 
debitą, todėl negalima vykdyti 
tolesnių upės vagos tvarkymo 
darbų“, - apie iškilusias kliūtis 
rugpjūčio viduryje  informavo 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
V.Velikonis.

Apie ką paskutinį 
kartą kalbėjotės su 
seniūnaitijos 
gyventojais?

Inaida KOMAROVA, Anykš-
čių miesto  Ramybės seniūnaitė:

Kalbėjomės apie tai, kaip vyksta 
Ramybės mikrorajono pertvarky-
mo projektas. Gyventojams kyla 
daug klausimų, dėl to, kaip vyks-
ta darbai. Daugelyje vietų darbai 
pradėti, bet vienoje vietoje vyksta, 
kitoje – sustabdyti. Gyventojams 
labai rūpi sporto aikštelės, jie 
prašė, kad jos būtų įrengtos, bet, 
matyt, rudens sezono metu darbai 
nusitemps.

Tautvydas KONTRIMAVI-
čIUS, Anykščių miesto Pušyno 
seniūnaitis:

Nepamenu jokio paskutinį kartą 
vykusio kokio nors kolektyvinio 
pokalbio su seniūnaitijos gyvento-
jais. Mačiau, kad gyventojai kelia 
klausimą dėl Pušyno mikrorajone 
įrengiamų aikštelių, bet niekas į 
mane dėl to nesikreipė.

Diana ŠERMUKŠNIENĖ, 
Anykščių seniūnijos Naujųjų 
Elmininkų seniūnaitė:

Kaip ir visą laiką - apie tvar-
ką seniūnijoje, gatvių tvarkymą, 
šienavimo darbus. Tai pagrindi-
nės problemos visą laiką. Kalbė-
jomės taip pat ir apie ukrainiečių 
priėmimą.

Algirdas gANSINIAUSKAS, 
Kavarsko centrinės seniūnaiti-
jos seniūnaitis:

Problemas sprendžia seniūnas. 
Seniūnaitis tik perduoda žmonių 
lūkesčius. Kalbėjausi su žmonė-
mis apie šaltinį, kad reikia išgrai-
byti baseiną, ten žuveliokai plau-
kioja. Norisi, kad geriau matytųsi. 
O daugiau pretenzijų kaip ir ne-
turime. Vieną kartą pavažiavau 
nuo užtvankos iki mokyklos 
– tvarkinga viskas. Kaip sako, 
skambantis Kavarskas!

Žuveliokai geriau negu 
katinai...

Algirdas gANSINIAUS-
KAS, Kavarsko centrinės se-
niūnaitijos seniūnaitis, apie 
reikiamus atlikti darbus:

„Kalbėjausi su žmonėmis 
apie šaltinį, kad reikia išgraiby-
ti baseiną, ten žuveliokai plau-
kioja.“

Svarbu ne žmonių skaičius,
o jų tūris!

Mindaugas TRINKŪNAS, 
UAB „Anykščių vandenys“ 
direktoriaus pavaduotojas, 
apie vandens kainą: 

„Jei rajone mažės gyventojų 
skaičius, vandens kaina tik di-
dės.“

Tas kelias vis dar 
neasfaltuotas? 

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, Demokratų sąjun-
gos „Vardan Lietuvos“ frak-
cijos atstovas, apie paramos 
gavėjus: 

„Mes tuo keliu ėjome prieš 
dvejus metus.Vyriausybė tam 
priešinosi, sakė, kad čia yra 
blogi sprendimai, kaip visada, 
naudojosi mitu, kad daugina-
me pašalpinių skaičių, bet po to 
nuėjo tuo pačiu keliu ir padidi-
no valstybės remiamų pajamų 
dydį.“

Stipriai sukietintos dujos...

Sergejus JOVAIŠA, Sei-
mo narys, Tėvynės sąjungos 
- Lietuvos krikščionių demo-
kratų frakcijos atstovas, apie 
pokalbį su Energetikos minis-
tru Dainiumi Kreiviu: 

„Jis sakė, kad labai sunku 
pramušti dujų kainų lubas.“

Kapinių ar miesto 
medžius nušniojote?

Rimantas SEREIčIKAS, 
Troškūnų seniūnas, apie tau-
pymą:

 „Šiais metais visiškai nepir-
kome malkų, nes pavyko netin-
giniauti ir išnaudoti visas gali-
mybes ir pasiruošti žiemai.“ 

Taip. Šuo ir kariamas 
pripranta.

Vygantas ŠLIŽYS, versli-
ninkas, apie elektros energi-
jos taupymą:

 „Ne mes tą energetinį karą 
pradėjome, jį reikia pergyven-
ti, nors etapas bus sunkokas. 
Kitais metais bus gerokai len-
gviau.“
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rievės

Vidmantas ŠMiGelskAs

Antradienį, kai atsinaujino 
Armėnijos-Azerbaidžano konf-
liktas, kartu su savo viršininke 
Gražina Šmigelskiene buvome 
Armėnijoje. nesukrėtė naujos 
seno karo aukos ir, miegodami 
jerevane, sprogimų, kurie vyko 
pasienyje, negirdėjome. Tačiau 
atsinaujinusi karo žaizda tapo 
tarytum vaizdine priemone tų 
emocijų, kurias visą viešna-
gės savaitę patyrėme. kaip 
baksnojimas nosimi: „Dar 

nesupratai? Žiūrėk, uostyk, 
klausyk“.  

Armėnijoje  mus globojo  
žurnalistas Davitas ir meni-
ninkė Ana. Abu baigę po dvi 
aukštąsias, moka po kelias 
užsienio kalbas. Šeima augina 
du vaikus. Ana emocingai pa-
sakojo tautos ir savo šeimos 
istoriją, vėlų vakarą mus nusi-
vedė prie monumento armėnų 
genocido aukoms. 1915-1917 
metais turkai išžudė du milijo-
nus Turkijos armėnų.   

lankėmės ir jerevano 
karių kapinėse, įrengtose 
pastaraisiais dešimtmečiais. 
Tūkstančiai jaunų vyrų kapų, 
žuvusieji į tave žvelgia iš 
didžiulio formato nuotraukų. 
Prie kiekvieno kapo - flagš-
tokas ir Armėnijos vėliava. 
Tūkstančiai vėliavų, tūkstan-
čiai nuotraukų, tūkstančiai 
gėlių puokščių. Per kapines 
plaukia srautas žmonių. Prie 
dvidešimtmečių kapų ver-
kia broliai, tėvai, merginos. 

Panašios, tik mažesnės karių 
kapinės yra visuose Armėnijos 
miesteliuose.

Trečiadienio vakarą, kai 
mes jau buvome namuose, 
prie Armėnijos parlamento 
vyko mitingas, minia reikala-
vo premjero nikolo Pašiania-
no atsistatydinimo. Premje-
ras kaltinamas netinkama 
diplomatija, nepasiruošimu 
gynybai ir nesugebėjimu iš 
Azerbaidžano atsiimti praras-
tas kalnų karabacho terito-
rijas. Pastarasis kaltinimas 
man labai nepatiko. 

Atrodytų, Armėnijoje suti-
kome daug skirtingų  žmonių, 
išgirdome daug skirtingų 
pozicijų. Tačiau, regis, visi 
armėnai nori taikos... Bet 
labai jau mažai tikėtina, jog 
Azerbaidžanas Armėnijai ka-
rabacho žemes ims ir atiduos 
taip sau, be karo. 

Armėnai, viena iš labiausiai 
pasaulyje nuniokotų, iškan-
kintų tautų. Buvusi didžiulė 

valstybė kelis pastaruosius 
šimtmečius, iki pat Tarybų 
sąjungos griūties, buvo oku-
puota. Didžioji tautos dalis 
gyvena užsienio valstybėse, 
pačioje Armėnijoje yra tik 
3 mln. gyventojų, o užsienio 
diasporose priskaičiuojama 
apie 6-8 mln. armėnų.    

Pagaliau laisvi tapę armė-
nai neturi ramybės ir jos dar 
ilgai neturės. skauda jiems 
dėl karabacho žemių ir dėl 
žuvusių savo žmonių. 

Dėl visko galime kaltin-
ti Rusiją. saugu ir patogu 
Rusiją kaltinti. juolab kad 
ir armėnai ant rusų pyksta, 
jog šie tik imituoja sąjungi-
ninkus, o iš tiesų,  Armėnija 
naudodamiesi kaip šachmatų 
figūra, žaidžia savo geopo-
litinius žaidimus. Deja, bet 
man nepanašu, kad  net jeigu 
Ukrainos kariai užims Mas-
kvą ir Putiną už kojų pakars 
mauzoliejuje, Armėnijos-
Azerbaidžano karai baigsis. 

Didi, sena armėnų tauta yra 
pirmoji pasaulio valstybė, 
krikščionybę paskelbusi savo 
religija. ji - Urartų karalys-
tės palikuonė, nuo 400-ųjų 
mūsų eros metų turinti savo 
raštą,bet dar dešimtmečiams 
pasmerkta karui. 

net jeigu jų „azerai“ nebe-
kliudys (greičiausiai kliudys), 
pažeminti armėnai nenurims. 
kapai su vėliavų flagštokais 
karštą pietiečių kraują kaitina 
iki virimo temperatūros. Todėl 
bijau, kad kapinės turės inten-
syvaus plėtimosi tendenciją.

Gražina, atsisveikindama su 
Davitu ir Ana, pasakė: „Mes 
dar būtinai susitiksime, aš 
tai žinau.“ Tai man taip pat 
nepatiko. Maža tikimybė, kad 
mes dar kada nors važiuosime 
į Armėniją. Mažai vilties, kad 
Davitas su Ana į lietuvą atvyks 
kaip turistai. jiedu kalba, kad 
neketino ir neketina emigruoti. 
nesinorėtų, kad jie emigruotų 
iš šalies ne savo valia...

Nepasiturintiems už elektrą siūlo mokėti 
kompensacijas

(Atkelta iš 1 psl.)

Todėl mes siūlome tokią 
kompensacijų rūšį įteisinti, nes 
šiandien išlaidos už elektrą su-
daro ypatingą dalį šeimos biu-
džeto. Tiesa, valstybė šiandien 
dengia dalį kainos universaliai, 
subsidija taikoma visiems bui-
tiniams vartotojams, tačiau aki-
vaizdu, kad tos pagalbos nepa-
kanka tiems, kas iš tiesų sunkiai 
suduria galą su galu. Būtent ta 
piniginės socialinės paramos 
schema, kurią mes siūlome, ji 
funkcionuotų solidarumo prin-
cipu. Tai reiškia, kad daugiau 
pagalbos būtų tiems, kurie pa-
tiria daugiau sunkumų. Žino-
ma, valstybė negalės visą laiką 
dengti dalies kainos, tai negali 
tęstis amžinai, nes tai kainuoja 
milijardus. Tie laikini sprendi-
mai reikalingi šiems ir kitiems 
metams.Tačiau mes kalbame 
apie bendrą sistemą ir toje sis-
temoje trūksta labai aiškios 
grandies – elektros išlaidų stai-
gaus padidėjimo šeimos biu-
džete kompensacijos. Bendrai 
situacijai gerinti valstybė turi 
ieškoti sprendimų, kaip mažinti 
kainą, kaip daugiau generuoti 
elektros energijos“, - kalbėjo 
T.Tomilinas.

T.Tomilinas sakė, kad De-
mokratų sąjungos „Vardan 
Lietuvos“ frakcija siūlo finan-
sinius sunkumus patiriantiems 
žmonėms dalinai kompensuoti 
elektros energijos išlaidas – 
80 proc. kompensacija iki 100 
kw/h žmogui, taip skatinant gy-
ventojus taupyti elektros ener-

giją ir ją gaminti patiems.
„Mūsų sprendimas rezonuoja 

su tuo, ką daro Estija. Šioje ša-
lyje gyventojams dalies elektros 
energijos išlaidų suma yra den-
giama ir valstybė veda derybas 
visų kompensacijas gaunančių 
žmonių vardu su tiekėjais ir 
tokiu būdu mažina kainą. Esu 
tikras, kad tą patį mes galėsime 
daryti ir čia, Lietuvoje, žinoma, 
reikėtų derėtis su vietiniais „ža-
liosios“ energijos gamintojais, 
bet kai valstybė derasi 100 ar 
200 tūkst. vartotojų vardu, aki-
vaizdu, kad kainą mažinti yra 
kur kas lengviau, negu mums 
pavieniui tą elektrą pirkti“, - 
tęsė Seimo narys T.Tomilinas.

Parlamentaras pateikė  siūlo-
mų kompensacijų pavyzdžių: 
tris vidutinius atlyginimus už-
dirbanti keturių asmenų šeima, 
mokanti apie 250 eurų už šil-
dymą, gautų apie 60 eurų kom-
pensaciją už šildymą ir apie 40 
eurų kompensaciją už elektrą. 
Kitas pavyzdys: du minimalius 
atlyginimus uždirbanti dviejų 
asmenų šeima, mokanti apie 
250 eurų už šildymą, gautų 
apie 230 eurų kompensaciją už 
šildymą ir taip pat apie 40 eurų 
kompensaciją už elektrą.

Seimo narys T.Tomilinas 
sakė, kad taip pat norima išplės-
ti  visų paramos gavėjų ratą.

„Mes tuo keliu ėjome prieš 
dvejus metus.Vyriausybė tam 
priešinosi, sakė, kad čia yra 
blogi sprendimai, kaip visada, 
naudojosi mitu, kad daugina-
me pašalpinių skaičių, bet po to 
nuėjo tuo pačiu keliu ir padidi-

no valstybės remiamų pajamų 
dydį“,- sakė jis.

T.Tomilino skaičiavimais, 
kompensacijoms už elektros 
energiją iš valstybės biudžeto 
reikėtų apie 100 mln. eurų.

Seimo narys, konservatorius 
Sergejus Jovaiša „Anykštai“ 
kalbėjo, kad  šiuo metu aukštos  
elektros energijos  kainos yra 
hibridinio karo pasekmė.

„Mes žinome ir žmonės jau 
turbūt suprato, nuo ko čia vis-
kas prasidėjo. Kodėl dirbtinai 
buvo dujos prisukinėjamos? 
Ogi tam, kad jų kaina pakiltų, o 
dujų kaina yra susijusi su elek-
tros kaina. Čia yra hibridinis 
karas prieš visus, kad Rusija 
galėtų primesti savo valią. Kaip 
dabar viską sutvarkyti? Čia ne 
vieno Europos politiko  užduo-
tis“, - sakė S.Jovaiša, pripažin-
damas, kad energetikos sritis 

nėra jo stiprioji pusė, o ši tema 
esanti tokia, „kur ir velnias koją 
galėtų nusilaužti“.

S.Jovaiša tikino, kad kom-
pensacijos už elektros energiją 
bet kuriuo atveju gyventojams 
bus numatytos.

„Elektros kainos svyruoja 
kiekvieną dieną, todėl ir nesku-
bama iš karto fiksuoti, kokia ta 
kompensacija galėtų būti. Dėl 
verslo taip pat nėra sprendi-
mų, nes kai kurios verslo rūšys 
elektros energijos naudoja ma-
žiau, o kitos daugiau. Verslui 
suteikus kažkokias kompensa-
cijas, gali būti iškraipoma rin-
ka, o Europos Sąjunga tokių 
dalykų nenorėtų matyti“, - tęsė 
S.Jovaiša.

Energetikos krizės tema 
S.Jovaiša sakė kalbėjęsis ir su 
pačiu energetikos ministru Dai-
niumi Kreiviu.

Žmona, vaikai, anūkai ir proanūkiai 
nuoširdžiai sveikina 

Joną BraŽiūną, sulaukusį 
aštuoniasdešimtojo Jubiliejaus !

Ateina laikas viską suskaičiuoti:
Ir praeities metus, ir užmirštus vargus.
Ateina laikas džiaugtis ir dainuoti,
Ištart gražiausius žemėje žodžius.
Tu dienas sutiki tarsi naują šventę,
Te kiekvienas rytas bus Tau dovana.
Ir kiekvieną dieną stenkis nugyventi
Tarsi būtų likus tik viena diena.
Su Jubiliejum!!!

„Jis sakė, kad labai sunku 
pramušti dujų kainų lubas. Kai 
kurioms šalims turbūt nėra 
naudinga ir jos nori, kad būtų 
perkamos ne Rusijos dujos, bet 
tada vis vien gali būti dirbtinai 
padarytas dujų trūkumas ir jų 
kaina bus didesnė. Kaip mi-
nėjau, dujų kaina susijusi su 
elektros kainomis ir tai atsilieps 
neigiamai. Mums taip pat labai 
svarbu, kad būtent Lietuva ir 
Liuksemburgas yra visoje Eu-
ropoje tos dvi šalys, kurios ne-
generuoja elektros energijos ir 
turi neigiamą balansą. Mes tik 
iki 30 proc. generuojame savos 
elektros energijos, o visa kita 
importuojam. Kaina nustatoma 
pagal aukščiausią pasiūlytą, 
algoritmas keistinas, Kreivys 
dėl to irgi „mušasi“. Išeitis –  
elektros energijos kainų kom-
pensavimas, o tai skaudžiausiai 
atsilieps biudžetui. O žvelgiant 
į ateitį - būtina kurti atsinauji-
nančių elektros energijos šalti-
nius“, - kalbėjo S.Jovaiša.
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Sugrįžus iš Vaižgantinių...pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, svėdasiškis

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centras 
ragina aktyviau rūpintis savo sveikata

Populiarėjant įvairioms privačiai atliekamoms kraujo 
tyrimų programoms, Anykščių PSPC gydytojai perspėja – 
aklas tyrimų atlikimas nepadės greitai diagnozuoti ligų ar 
stebuklingai pasveikti. 

Nėra vieno stebuklingo tyrimų paketo, kuris be profe-
sionalų įsikišimo atsakytų į Jums rūpimus klausimus. Vis 
dažniau „blogų“ tyrimų suklaidinti pacientai išgyvena iš-
tisas nerimo dienas, kol sulaukia gydytojo paaiškinimo ar 
nuraminimo. 

Kviečiame nepasiduoti sa-
vidiagnostikos madai ir akty-
viai kreiptis į mūsų gydytojus. 
Anykščių PSPC atliekami tiek 
profilaktiniai tyrimai pagal įvai-
rias valstybės finansuojamas 
programas, tiek mokami tyri-
mai. Visais atvejais tyrimai bus 
parinkti ir paskirti atsižvelgiat 
į individualius Jūsų poreikius, 
buvusias ūmias ir esamas lėtines 
ligas, bus paaiškinta, kaip teisin-
gai pasiruošti tyrimui. Atlikus 
tyrimus, Jums bus paaiškinti 
atsakymai ir nereikės patiems 
internete ieškoti, ką reiškia 
žvaigždutės prie skaičių. 

Kviečiame pasitikrinti, 
ar nesergate hepatitu C

Hepatitas C – klastinga lė-

tinė virusinės liga, sukelta 
hepatito C viruso. Šis virusas 
ardo kepenų ląstelės, sukel-
damas kepenų uždegimą ir 
randėjimą. Šie pakitimai per 
20 - 40 metų progresuoja į 
kepenų cirozę. 

Hepatito C sukeltas uždegi-
mas gali būti ūmus arba lėti-
nis. Didžiausia problema, su 
kuria susiduriama visame pa-
saulyje, yra tai, kad daugiau 
kaip 80 procentų užsikrėtimo 
hepatitu C atvejais ūmioji jo 
fazė būna besimptomė. Tik 
apie 20 procentų atvejų ši liga 
pasireiškia kaip gelta. 60 – 70 
procentų užsikrėtusiųjų hepa-
tito C virusu niekuo nesiskun-
džia ir nejaučia ligos simpto-
mų, tačiau gali užkrėsti kitus. 
Simptomai dažniausiai pasi-

reiškia vidutiniškai praėjus 7 
– 8 savaitėms po užsikrėtimo. 
Jeigu liga būna simptominė, 
tai paciento patiriami pojū-
čiai yra nespecifiniai, juos 
sunku atskirti nuo kitų ligų. 
Dažniausi simptomai - dide-
lis bendras silpnumas, apetito 
stoka, pykinimas. Kiek rečiau 
pasitaiko karščiavimas, odos 
niežulys, dešinės pašonės ar 
sąnarių skausmai. 

Užsikrėtus hepatito C viru-
su, 15 – 45 procentų ligonių 
pasveiksta savaime per šešis 
mėnesius, tačiau apie 50 – 85 
procentai suaugusiųjų suser-
ga lėtiniu hepatitu C – ne-
grįžtamus kepenų pokyčius 
sukeliančia liga.

Lietuvoje vieną kartą dėl 
hepatito C NEMOKAMAI 
tiriami 1945–1994 metais 
gimę ir nepriskiriami rizikos 
grupėms žmonės. Rizikos 
grupės asmenys (pacientai, 
kurių šeimos nariui diagno-
zuotas hepatitas C; asmenys, 
kartą pabandę ar aktyviai 
vartojantys švirkščiamuosius 
narkotikus, užsikrėtę ŽIV in-
fekcija, bei pacientai, gydomi 
priklausomybės ligų kliniko-

se, neatsižvelgiant į amžių ir 
lytį) dėl hepatito C gali būti 
tikrinami kasmet. 

Norėdami nemokamai pa-
sitikrinti dėl hepatito C, Jūs 
turite kreiptis į savo šeimos 
gydytoją, kuris paskirs krau-
jo tyrimą (atliekamą iš veni-
nio kraujo). Taip pat vienu 
kartu pagal poreikį galima at-
likti nemokamus ir mokamus 
kraujo tyrimus. 

Anykščių PSPC atliekami 
ir mokami kraujo tyrimai

Jeigu nerimaujate dėl savo 
sveikatos, Jūsų šeimos gy-
dytojas gali pasiūlyti atlikti 

mokamus tyrimus. Anykščių 
PSPC galima išsitirti dėl vi-
taminų ir mineralų trūkumo, 
skydliaukės ligų, atlikti iš-
samesnius kepenų ir inks-
tų tyrimus, taip pat tiriame, 
kilus neaiškumams dėl po-
puliariausių užkrečiamųjų 
ir autoimuninių ligų. Moka-
miems tyrimams netaikomas 
antkainis, pacientas moka 
bazinę, laboratorijos nustaty-
tą kainą. Tyrimai paskiriami 
atsižvelgiant į individualius 
poreikius, nesiekiant pelno, o 
rezultatus paaiškina tyrimus 
skyręs gydytojas. 

Užsak. nr. 817

Viešpatie, koks gražus tas 
ruduo, susimąsčiusiu, ne pik-
tu, o mielu ir pažįstamu veidu 
žvelgiantis iš gimtinės laukų 
ir dirvų platybės! Įsiklausau į 
rudeninio vėjo ošimą medžių 
šakose ir mano ausis ir sielą 
pasiekia nuo tėviškės pusės 
aidintis Alaušo varpo garsas. 
lyg šauktų kas, lyg kviestų...

neseniai buvau atlaiduose... 
ne, ne bažnyčios. „Pragie-
drulių“. Virš gimtinės žemių 
toks nuostabus Vaižgantinių 
oras! Čia, Malaišiuose, visa-
da medžiai kalba vėjo kalba. 
kaip ir mano gimtuosiuose, 
visai šalia esančiuose savi-
čiūnuose. 

sutikau daug mielų žmonių, 
pažįstamų ir ne visai. Bet 
visi tokie mieli, draugiški, 
nuoširdūs. o aš net pamir-
šau, kad buvau pasirengęs 
kalbą sakyti. Dėl nuoširdžiai 

suprantamų priežasčių taip 
ir neteko. Maža bėda. Gyvai 
užtat pasikalbėjome...

kokie nuostabūs tie Vaižgan-
to krašto bendruomenės žmo-
nės! juk ant jų pečių nusileido 
visa renginio gražumo atsako-
mybė. Tikriausiai dar rajono 
ir svėdasų valdžia padėjo. 
Paskui - dar vieni ar kiti...

o dabar dar pratęsiu  
šiandien mano nepasakytos 
Malaišiuose kalbos mintis. 
jos gimė, dėkojant Vaižgantui 
ir jo kraštui, kuriame alma ir 
mano likimas. 

<>
„Mielieji, susirinkę šioje 

išbarstytų deimančiukų ir čia 
dar bandančių išgyventi gerų 
žmonių  žemėje!

Prisipažinsiu, kad, kaip ir 
jūs visi, ir aš turiu daug sva-
jonių. Viena iš jų - kiekvienais 
metais (nesvarbu, kokiu metų 
laiku) atvažiuoti čia ir giliai 
įkvėpti tėviškės žemių oro, lyg 
atnaujintos gyvasties, besi-
driekiančios nuo savičiūnų 
- mano gimtinės – iki  Malai-
šių, kunigiškių  ir  Taraldžių,  
- pastaruosiuose kitados 
gyveno mano protėviai. Pas-
kui norėčiau atsidurti kaune, 
prisiliesti prie tos vietos, kuri 
saugo Vaižganto relikvijas, 
su kuriomis kitados, dar 
gyvendamas kaune, kasdien 

kalbėdavausi, lyg būčiau bu-
vęs užkerėtas „Pragiedrulių“ 
žodžio. 

Dar neteko prisėsti ant 
paminklinio suoliuko šalia 
Vytauto bažnyčios ir pažvelgti 
į akmens formoje sustingusius 
Vaižganto ir jo mylimo šu-
niuko kauko siluetus. o gal, 
jei prisėsčiau, irgi užkalbin-
čiau...? Paklausčiau Vaiž-
ganto, ar ten - Dievo dausose 
- jam ramu, kai jo numylėtoje 
lietuvoje tampa vis sunkiau 
atskirti suvaidintus gyvenimo 
spektaklius nuo nuoširdžios 
realybės. Paklausčiau dar 
Vaižganto, ar jam neliūdna, 
kai jo taip meiliai aprašytos 
geltonkasės lietuvaitės ir šel-
miai lietuvaičiai savo elgesiu 
dažnai darosi panašūs į Dar-
vino evoliucijos traktato kai 
kuriuos personažus, be galo  
toli nuklydusius nuo tikrųjų 
Homo sapiens ir dar abejo-
jančius, ar vyru ar moteriške 
kurią dieną patapti... kad tik 
nauda būtų...

norėčiau apsidairyti, gal 
Dievas iš savo dausų leido 
mūsų Vaižgantui šiandien 
pas mus ateiti. Tik atėjęs ką 
bepasakytų, kai gėdos jausmą 
dėl viešai sakomo lietuviško 
žodžio angliški terminai, 
prilygstantys svaigiam škotų 
viskiui, nuramina. Taip ir 

kniauksi angliškomis kal-
bomis mūsų jaunoji karta, 
lenktyniaudama,  kad tik man-
driau, kad tik ne lietuviškai. 
o tos geltonkasės lietuvaitės 
- kai kurios iš jų dievobai-
mingus rožančius jau seniai į 
korano knygą išmainė. 

ką pasakytų Vaižgantas, 
pamatęs uždarytas ambula-
torijas,  mokyklas, pašto sky-
rius, bibliotekas, nykstančius 
ant popieriaus spausdinamus 
laikraščius, kurių prenumera-
tos kaina tampa  panaši į gero 
ir naujo televizoriaus kainą? 
Ar suprastų Vaižgantas tokią 
valdžios meilę kaimui? ką pa-
sakytų Rašytojas, išgirdęs ir 
pamatęs, kaip dievobaimingai 
dirba mūsų seimas, jo nariai, 
uoliai ieškantys kuo skaudes-
nių epitetų savo opozicijai, o 
ne kaip padėti savo rinkėjams 
pasiekti gerovės valstybę? 
o pamenu, kažkada mūsų 
kilnusis scenos ir kino riteris 
Ferdinandas citavo Vaižgantą 
ir jo mintis apie tarpukario 
valdžią. ne citatos, bet žaibai 
jautėsi. Reiktų, oi reiktų tokių 
žaibų dabar...

o užėjęs į kokį nors kauno 
ar kito miesto knygyną  mūsų 
Vaižgantas ar galėtų ten 
pamatyti savo parašytas ir iš-
spausdintas knygas? Vargu...

ir vis dėlto Vaižgantas 
dabar šypsotųsi. jo šypse-
na pirmiausia paliestų čia 

gyvenančių žmonių veidus, 
kuriuose taip gražiai viskas 
spindi deimančiukų spalvo-
mis.  Čia gyvenančių žmonių 
ir šios nuostabios Vaižganto 
krašto bendruomenės dėka kai 
kurie nuostabūs dalykai at-
gimsta iš naujo tarsi feniksai. 
nieko nėra nuostabiau, kai 
žmonėse gyvena idealai, tam-
pantys kūnu. Būkite tad Dievo 
palaiminti, mielieji Vaižganto 
krašto bendruomenės nariai. 
Būkite palaiminti ir saugomi!

kai vis dar (kaip vaikystėje) 
užlipęs ant Pakalninės kalno 
pasižiūriu į Malaišių ir ku-
nigiškių pusę, tai toks mielas 
graudulys apima mane visą. 
Tada suprantu, kad kraujo 
balsas, kaip toje dainoje, vis 
dar šaukia - vėl namo, vėl 
namo.... Šaukia tas balsas. 
neatsiliepti tikrai į tą šaukimą 
negaliu...

Mielieji, nuoširdžiai visiems 
linkiu čia šiandien atnaujinti 
tą nuoširdų ilgesį, skatinantį 
mus visus atsirasti ten, kur 
veda širdis. Ar tai  būtų ši 
vieta, ar kokia kita. svarbu, 
kad tokia vieta žemėje būtų. 
Šviesos, ramybės, geros svei-
katos jums visiems!“

P.S.
sugrįžęs į Vadoklius, dar 

ilgai jaučiau savyje Malaišių 
žemės medžių šnabždesį ru-
deninio vėjo klavyruose.  lyg 
sieloje būtų prabilę sukritę 
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Palankūs vėjai į Kavarską gali atpūsti 
roko muzikos projektą

Roko muzikos stiliaus projektą „Vėjai“ subūręs Erikas 
Imbrasas – Jonavoje ir už jos ribų žinomas muzikantas. 
Kavarske gimęs ir augęs vyriškis prisipažino su džiugesiu 
sutikęs žinią, kad jo gimtasis miestas šiemet tapo Lietuvos 
mažąja kultūros sostine.

„Jei pūs palankūs vėjai, su projektu „Vėjai“ galbūt daly-
vausime ir Lietuvos mažosios kultūros sostinės renginiuo-
se“, - vylėsi Anykščių krašte dar neskambėjusio roko muzi-
kos stiliaus projekto įkūrėjas ir „variklis“ E.Imbrasas.

- Erikai, esi subūręs muzikinį 
projektą „Vėjai". Papasakok, 
kaip gimė šis projektas, kodėl 
pasirinktas būtent toks jo pa-
vadinimas, kiek laiko jis jau 
gyvuoja, kiek jame dalyvauja 
muzikantų, kokio stiliaus mu-
ziką atliekate, kur esate su šiuo 
projektu koncertavę.

- Pradedant nuo šio projek-
to ištakų – tai sėdėjau namie, 
dėliojau savo vinilų kolekciją, 
parašinėdavau įvairių muziki-
nių albumų recenzijas draugo 
muzikiniame feisbuko tinkla-
pyje. Vis nuobodžiavau, nes 
nelko tos muzikinės rutinos, 
kuri tęsėsi iki to viso blašky-
mosi tarp savo projekto SHINE 
ir death metal „bendo“ AGO-
NIJA, sunkiojo roko muzikos 
legendos PILIGRIMAS, jude-
sio su Ligitu Kernagiu, Arvydu 
Vilčinsku ar su kokia ELEK-
TRA BAND... Paskutiniu metu 
buvo tik pasigrojimas su Tomo 
Kačiušio grupe, kalbos apie 
Ligito Kernagio turą jo vinilo 
išleidimo proga ir „paliotnas“ 
savotiškas „flashmob‘as“ su A. 
Vilčinsku, Aleksandru Duniu ir 
jaunu virtuozu akordeonistu... 

Net ir pradėjau pasiilgti tokių 
naktinių skambučių, kaip antai: 
„Sveikas. Mano muzikantas su-
sirgo, o ryt turim koncertą. Tai-
gi, pirma dalis – dainos iš mano 
albumo (na, tu jas gi moki), o 
antra dalis –  vietoj, ir pažiū-
rėsim ten.  Vienu žodžiu, būk 
prieš valandą „ten ir ten“. Do-
bro. Laukiam.“ 

Visiškas štilis – ir kaip tik tuo 
metu pas mane atslenka toks 
veikėjas Rokas Vainilavičius 
su pasiūlymu jo muzikiniame 
klube SANDĖLYS nufilmuoti 
mano dainų koncertą ir siūlantis 
į visą šį reikalą įraukti ir savo 
pasiją - vokalistę Rugilę Stan-
kevičiūtę. Grupės branduolį 
suformavom iš savo, senų vilkų 
jonaviečių, gvardijos: būgni-
ninko ir aranžuotojo, šimtadar-
bio Artiomo Ivanovo, savo ko-
legos nuo skandalingos grupės 
BLOGA REPUTACIJA eros 
bosisto Almanto Lamanausko 
ir SHINE vokalisto Gedimino 
Januškevičiaus. Plius, žinoma, 
roko amūrai-liamūrai – Rugilė. 

- Esi muzikinio projekto 
„Vėjai" melodijų ir dainų 
tekstų autorius. Ką savo kūri-

niais nori pasakyti klausyto-
jui? Kaip dažniausiai gimsta 
kūrinių melodijos ir tekstai?

- Dainų turiu sukūręs daug, 
tai projekto repertuarą sustatėm 
be jokių problemų, kiek „patiu-
ningavom“, ir gimė projektas 
VĖJAI. Pavadinimas toks, kad 
- jei tai gyvuos ir toliau –  teks 
kviestis kaip svečius savo drau-
gus muzikantus bendriems kon-
certams. Na, laikas parodys.

Projekto muzika – daugia-
lypė. Nuo arena, hard rock iki 
jazz rock bei akustinių dainų. 
Net esame sulipdę ir visą akus-
tinę programą. Išbandę viename 
vakarėlyje, kuri klausytojams 
„suėjo“ kaip saldainis (oi, kaip 
glostė savimeilę pagyros).

Muzika ir tekstai –  viskas 
man atsiranda savaime, kažkaip 
iš oro. Nežinau, gal genai tokie, 
Dievo dovana. Visą laiką pati-
ko Vakarų roko muzika. Nuo 
vaikystės tuo gyvenau, gyvenu 
ir dabar. Nuo ankstyvos paau-
glystės pradėjau kurti savo mu-
ziką, o vėliau ir tekstus. Irgi gal 
genai (viena teta – garsi poetė).

- Muzikinis projektas „Vėjai" 
– ne vienintelis, kuriame esi mu-
zikavęs. Kokiuose kolektyvuose 
dar esi grojęs? Kokie ryškiausi 
pasiekimai iš tų laikų?

Grojau su daug kuo. Kažkada 
skaičiavome su draugais: išėjo 
26 „judesiai“ nuo heavy metal 
iki dainuojamosios poezijos, 
nuo paauglystės roko ištakų - 
grupės ŠEŠĖLIAI ar palaksty-
mų sienomis su BLOGA REPU-
TACIJA iki sunkiojo lietuviško 
roko legendų AUDRONAŠA 
ir PILIGRIMAS, pop muzikos 
ikonos L. Kernagio, atgimimo 
dainiaus A. Vilčinsko ar dar vis 
maištingo roko atlikėjo Vlado 
Kovaliovo. Teko dalyvauti įvai-
riuose festivaliuose: „Pop Art“, 
„Kilkim žaibu“, „Šerną tūsas“, 
„Metelio banga“, o apie visokių 
nutikimų, nuėjimų ir pabanga-
vimų istorijas galima būtų ne 
vieną knygą parašyti.  

- Esi kavarskietis, šiemet 
Kavarskas tapo Lietuvos kul-
tūros mažąja sostine. Kaip 
sutikai šią žinią? Kaip vertini 
šio miestelio kultūrinį gyve-
nimą? galbūt su muzikiniais 
projektais yra tekę pasirodyti 
ir Kavarske? O gal klausyto-
jai tave  Kavarske pamatys ir 
išgirs šiemet?

- Kavarske gyvenau iki 12 
metų, bet visą tą savo muzikinį 
„vaibą“ gavau būtent ten. Man 
ta vieta labai brangi. Atgaiva 
sielai. Jei pūs palankūs vėjai, 
tai gal ir padalyvausime su 
VĖJAIS toje Lietuvos kultūros 
mažojoje sostinėje. 

- Kaip apskritai vertini Lie-
tuvos muzikinį gyvenimą?

- Kažkaip aš toli nuo viso to, 
nuo tų visų povandeninių srovių, 
nuo tų ditirambų kai kam dėl so-
tesnio gyvenimo ir liaupsių.

- Kokie yra artimiausi muzi-

kinio projekto „Vėjai" planai?

 - Laukiam nesulaukiam savo 
koncerto vaizdo įrašo. Nufil-
muotas, tik įstrigo jo vaizdo ir 
garso suvedimas, nes žmonės, 
kurie tuo užsiima, labai apsi-
krovę veiklomis. Kai tik tas 
darbas bus padarytas iki galo, 
koncertas bus prieinamas įvai-
riose interneto platformose. 

- Ką galėtum patarti jau-
nimui,  norinčiam būti  žino-
mais muzikantais?

- Na, jei tikite gražiomis pa-
sakomis, tai tikėkit, gal gyveni-
me ir iškris jūsų korta. Sėkmės 
jums.

- Tavo  palinkėjimai ka-
varskiečiams ir anykštėnams.

- Bliamba, aš jums pavydžiu 
nuostabaus jūsų krašto. Visiems 
sveikatos, geros nuotaikos, po-
zityvių emocijų. Mes viską nu-
galėsim. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Projektas „Vėjai“  puoselėja roko muzikos barus.

Jonavoje apsaugos darbuotoju dirbantis, laisvalaikį muzikai ski-
riantis Erikas Imbrasas su nostalgija prisimena gimtąjį Kavarską.

Koncerto filmavimo užkulisiai.



  
2022 m. rugsėjo 17 d.IŠ PIRMŲ LūPŲ

(Tęsinys- specialiai iš lvivo. Reportažų pradžia „Anykšta“ nr. 24, 2022-
03-26).

eldoradas BUTRiMAs

Ukrainoje – nerimas dėl galimo Baltarusijos 
įsiveržimo ir žiemos šalčių

Kai iš Lietuvos paskambinęs bičiulis paprašė tiesiai ir aiš-
kiai atsakyti, ar saugu būtų savaitgaliui atvykti paturistauti 
į Lvivą ar Kijevą, sutrikau. 

Juolab kad jis po akimirkos paprašė, kad „žmogiškai“, o 
ne aptakiomis frazėmis paaiškinčiau, kokia šiuo metu, įpu-
sėjus septintam karo mėnesiui, yra situacija Ukrainoje.

Užuot pateikęs trumpą atsaky-
mą, nejučia pateikiau ilgą prakal-
bą, kurią vėliau dar teko papil-
dyti komentarais elektroniniame 
laiške, aiškinant kriminogeninę, 
ekonominę ir politinę situaciją. 
Ukrainos vaizdą nėra lengva per-
teikti, nes didelė dalis informa-
cijos yra įslaptinta ir visuomenė 
gyvena tarsi rūke.

Be to, kas karo zonoje esan-
čiam žmogui per ilgą laiką pasi-
daro natūralu ir įprasta, taikingoje 
šalyje gyvenančiam asmeniui yra 
keista bei nesuprantama. Pavyz-
džiui, vakar, prieš išvykdamas 
į Charkivą, aš paprašiau dviejų 
bičiulių, esančių tame mieste, 
parašyti, kokia situacija ten.

24 metų Borisas Baškirovas 
parašė, kad galiu drąsiai vykti, 
nes yra saugiau nei tada, kai lan-
kiausi  ten  prieš pusmetį. Kita 
vertus, 27 metų Liudimila Per-
trenka įspėjo geriau dabar nevyk-
ti, nes, keršydami dėl Ukrainos 
armijos puolimo, maskoliai ėmė 
„aklai“ bombarduoti Charkivą, o 
ji pati vakar buvo nesunkiai su-
žeista prie namo sprogus bombai 
ir dabar guli ligoninėje.

Karas tikrai nėra normali šalies 
būsena, tačiau, neslėpsiu, riziką 

mėgstančių pavienių užsienio 
turistų teko sutikti įvairiuose 
Ukrainos miestuose. Vienas če-
kas Dnipre gyrėsi, jog dviračiu 
keliaudamas buvo pasiekęs fron-
to liniją, o mergina iš Kolumbijos 
pareiškė, jog jos šalyje žudymai 
bei bombų sprogimai kasdieny-
be yra tapę jau aštuoniasdešimt 
metų, tad jai viešnagė Kijeve pa-
sirodė labai taikinga.

Aišku, gyvenimas nuo fronto 
penkis šimtus kilometrų nutolu-
siame Kijeve ir dar toliau esan-
čiame Lvive yra nepalyginamai 
mažiau keliantis stresą nei ta 
kasdienybė, kuri susidariusi arti 
karo zonos esančiose gyvenvie-
tėse. Ukrainos vyriausybė ragi-
na piliečius nepasiduoti panikai, 
neuždaryti įmonių ir ten, kur tai 
įmanoma, stengtis tęsti normalų 
gyvenimą - tam, kad valstybė ne-
subankrutuotų ir turėtų lėšų tęsti 
karą bei mokėti algas ir pensijas. 

Kai kurie Kijevo politologai 
teigia, jog Ukraina privalės Izra-
elio pavyzdžiu išmokti gyventi ir 
klestėti egzistuojant potencialiam 
pavojui, kad Rusijos bet kada vėl  
gali būti užpulta. Ateityje gal taip 
ir bus, tačiau dabar nemaža dalis 
ukrainiečių dėl baimės ar vado-

vaudamiesi racionaliais sumeti-
mais gyvena pabėgę į saugesnius 
šalies regionus ar užsienį.

Šių žmonių visgi nereiktų kri-
tikuoti. Baimė dėl savo ar vaikų 
gyvybės yra individuali, o kai 
kuriems ji tampa paralyžiuojan-
čiu faktoriumi.

Neseniai vėl teko vykti per 
Lenkijos ir Ukrainos pasienį, 
regėti, jog situacija yra visai 
kita, nei ji buvo karo pradžioje. 
Tada čia grūdosi milžiniškos mi-
nios žmonių, norinčių sprukti iš 
Ukrainos, net seneliai bei maži 
vaikai privalėjo po kelias paras 
stovėti eilėje, šildydamiesi prie 
uždegtų laužų.

Dabar eilės pasienyje irgi yra 
didžiulės, bet ne žmonių, o sun-
kvežimių. Mat dauguma pra-
monės gaminių bei žemės ūkio 
derliaus anksčiau būdavo eks-
portuojama į Vakarus laivais, o 
dabar tenka vežti sunkvežimiais 
per Lenkijos pasienį.

Muitininkai nebuvo pasiruošę 
keliolika kartų didesniam sun-
kvežimių antplūdžiui, tad šie 
įstrigo net kelioms savaitėms, o 
tai praėjusią savaitę sukėlė len-
kų vairuotojų streiką. Kijevas su 
Varšuva skubiai susitarė atidaryti 
keletą naujų krovininių sienos 
pervažiavimo punktų, tačiau ilgų 
eilių problema vis dar liko opi.

Žiemai artėjant gyventojams 
nerimą labiau kelia kitoks galvo-
sūkis – kaip reikės ištverti šalčius 
ir sumokėti išaugusius mokes-
čius už šildymą. Ukraina daugu-
mą dujų importuoja iš Rusijos, 
o Kremlius žiemą gali iš keršto 
užsukti kranus.

Lvivo meras oficialiai paragi-
no miestiečius įsigyti mediena 
ir anglimi kūrenamų nešiojamų 
krosnelių, čia nuo seno vadina-
mų „buržuikomis“. Merija pati 
pranešė įsigijusi beveik tūks-
tantį tokių krosnelių, kurios bus 
išdalytos ligoninėms, moky-
kloms ir kitoms valstybinėms 
įstaigoms. „Buržuikas“ nuro-
dyta pastatyti ir nuo bombų pa-
sislėpti skirtose slėptuvėse, kad 
subėgę žmonės nesušaltų. 

Respublikinė valdžia perspėjo, 
kad ši žiema gali tapti pati sudė-
tingiausia išgyvenimo atžvilgiu 
per visą nepriklausomybės tris-
dešimtmetį. Gyventojams pata-
riama prieš žiemą gerai užsikam-
šyti langus, nusipirkti pižamas, 
kad būtų šilčiau miegoti, nes, 
anot Lvivo mero, dėl kuro tau-
pymo temperatūra butuose bus 
sumažinta nuo 20-22 iki 16-18 
laipsnių. 

Vidaus reikalų ministras De-
nisas Monastirskis savo ruožtu 
perspėjo, kad artimiausiais mė-
nesiais per pusę gali padaugėti 
kriminalinių nusikaltimų – api-

plėšimų ir vagysčių. Ministras 
priminė, jog karo pradžioje šių 
nusikaltimų buvo gerokai suma-
žėję, o dabar yra pastebimas gau-
sėjimas. Spėjama, kad tai lemia 
prastėjanti ekonominė situacija, 
mažėjančios algos ir visuomenė-
je padidėjęs ginklų kiekis.

Spalio pabaigoje Berlyne vyks 
tarptautinė konferencija, kurioje 
bus diskutuojama apie Ukrainos 
atstatymą. JAV Fondo „German 
Marshall Fund“ analitikų tvir-
tinimu, atstatymui reikės ne tik 
šimto milijardų JAV dolerių, bet 
ir griežtos skirtų lėšų panaudoji-
mo kontrolės.

Mat Ukraina iki šiol garsėjo 
kaip viena labiausiai korumpuo-
tų šalių. Kad korupcija čia yra 
labai paplitusi, tvirtina dauguma 
pašnekovų, su tuo susidūrusių 
įvairiose gyvenimo srityse.

Korupcija neišnyko ir kilus 
karui. Tai liudija Lvivo policijos 
pranešimai. Pastaruoju metu už 
kyšių ėmimą dažniausiai yra su-
laikomi valdininkai, padedantys 
vyrams neteisėtai išvykti iš ša-
lies, taip  leisdami išsisukti nuo 
tarnybos armijoje. Buvo areš-
tuoti ir keli nesąžiningi paramos 
fondų įkūrėjai, kurie, kaip paaiš-
kėjo, dalį užsieniečių dovanotos 
paramos parduodavo.

Didelė problema šaliai yra ir 
Kremliaus okupantams talkinan-
tys kolaborantai. Jų areštuojama 
įvairaus lygio, nuo paprastų kai-
miečių, telefonu priešui perduo-
dančių informaciją apie greta 
esančių ukrainiečių karių kiekį 
bei ginkluotę, iki miestų merų ir 
net ministerijų darbuotojų.

Sklinda kalbos, jog kolaboravi-
mu yra įtariamas ir vienas buvęs 
šalies vadovas, tačiau vyriausybė 
to nutarė karo metu neviešinti, 
nenorėdama visuomenėje ma-
žinti vienybės pojūčio.  Dėl šios 
priežasties Kijevas neviešina ir 
tikslių duomenų apie žuvusius 
bei sužeistus karius. 

JAV žurnalas „Newsweek“ 
praeitą savaitę parašė, jog, pasku-
binę vieną puolimą, ukrainiečiai 
per kelias valandas prie Cher-

sono prarado du šimtus karių. 
„Newsweek“ teigimu, tai buvo 
didžiausia vienadienė ukrainie-
čių puolimo nesėkmė šiame kare, 
tačiau Kijevas tokią informaciją 
nutyli. 

Užgorodo saugumiečiams pa-
vyko areštuoti du kolaborantus, 
ieškojusius galimybės nusipirkti 
automatinių ginklų bei sprogme-
nų. Paaiškėjo, jog šie išdavikai 
ketino ginklus vežti į Kijevą, kur 
buvo telkiama kovinė dvidešimt 
penkių asmenų grupė, turėjusi 
pasikėsinti į prezidento ar minis-
trų gyvybę.

Mano atsakymas bičiuliui, 
panorusiam dėl prasiblaškymo 
atvykti į Ukrainą, buvo toks: 
„Tau greičiausiai nieko bloga ne-
atsitiks nei Lvive, nei Kijeve; ne-
pamiršk visgi, jog karo apimtoje 
šalyje informacija yra apgaulinga 
ir gali nutikti visko.“

Taigi, geriau nerizikuoti, 
džiaugtis taikiu dangumi ir šil-
tu būstu, o sutaupytus pinigus 
pervesti ukrainiečių kariams. 
Nuo jų pergalės priklauso ne tik 
mūsų saugumas, bet ir tai, kada 
galima bus be baimės vykti į šią 
svetingą ir gražią šalį, Lietuvai 
brangią dėl bendros istorinės 
praeities.

Lvive bei visuose arti Balta-
rusijos esančiuose regionuose 
šiomis dienomis yra paskelbtas 
perspėjimas gyventojams būti 
pasiruošusiems, jog šalį gali už-
pulti ir Kremliui ištikimas Mins-
kas. Mat Ukrainai perėjus kai 
kuriose fronto vietose į puolimą, 
Maskva įnirtingai  ėmė reikalau-
ti, kad  Aliaksandras Lukašenka 
imtųsi karinių veiksmų.

Tai priverstų ukrainiečius dalį 
savo karių atitraukti, kad stotų į 
kovą su baltarusiais, o tai palen-
gvintų maskolių kovas. Minskas 
kol kas oficialiai savo piliečių į 
karą nesiunčia, tačiau iš Baltaru-
sijos teritorijoje esančių Rusijos 
karinių bazių raketos į Ukrainą 
lekia vis dažniau.

Ukrainiečiai užminavo visą 
pasienį su Baltarusija, tačiau ga-
rantijų, kad ši šalis nepuls, nėra.  

Kariai  iš Lvivo stoties išvyksta į frontą. 

Vaikai domisi ginklais, kurie siunčiami Ukrainos kariams. 

Į Lvivo dramos teatrą žiūrovų susirenka pilna salė. 
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Trečiadienį grįžome iš Armėnijos. Antradienio rytą vis dar mieguistas, šalia viešbučio 
Jerevane gerdamas kavą, gavau dukros žinutę: „Matėt naujienas? Azerbaidžanas naktį 
apšaude Armėnijos pasienį.“ Aplinkui vyko įprastas gyvenimas, „paskrolinau“ lietuviškus 
portalus, - niekas nieko apie prasidėjusį konfliktą dar nerašė. Dukra informaciją rado „al-
jeezeroje“, paskui ją pasitikrino kituose užsienio naujienų portaluose. 

Žmonai buvau žadėjęs ramią ir patogią kelionę. Sužinojus, kad atsidūrėme karo zonoje, 
pasidarė „nefaina“.

Apgyvendino „ten, 
kur geriau“

Prognozavau, kad kelionė į 
Armėniją bus brangesnė, nei iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, nes ... 
visuomet taip būna. O išbran-
go ji dar labiau, nei galvojau. 
Nesu patyręs skraidytojas lėk-
tuvais, tad  kai pradėjau pirkti 
bilietus, nedžiugino priemokos. 
Papildomas pinigėlis kelionės 
draudimui, sveikatos draudi-
mui, kėdės pasirinkimui. O 
kelnių ir atsarginių sportbačių 
apsilankymas Jerevane, jeigu 
jie keliauja ne rankiniu bagažu, 
kainuoja jau ne pinigėlį, o visą 
pinigą. Ir bendra bilieto Vilnius 
- Jerevanas-Vilnius kaina vie-
nam žmogui gerokai perkopė 
200 eurų.  

Pradžioje viešbutį per „bo-
okingą“ užsakiau visoms sep-
tynioms nakvynėms. Paskui 

persigalvojau, susitrumpinau 
nakvynę iki dviejų naktų. Dėl 
visa pikta. Na, jeigu netyčia pa-
aiškėtų, jog  viešbutyje karštas 
vanduo būna tik penktadieniais, 
o tavo rezervuotame kambaryje 
gyvens dar ir čigonų šeimyna. 
Aišku, gali pirkti nakvynę Je-
revano „Radisson“-e už 200 
eurų ir nesukti galvos, nes ti-
kėtina, kad „Radisson“-as -  ir 
Jerevane „Radisson“-as. Tačiau 
bandžiau ieškoti biudžetinio 
nakvynės varianto už  30-40 
eurų nakčiai.  

Kai mus taksistas iš oro uos-
to privežė iki per  „booking“-ą 
užsakyto trijų žvaigždučių 
viešbučio miesto centre, mus 
pasitikęs jo darbuotojas an-
gliškai apgailestavo, kad mes 
nekalbame rusiškai. Sakau, kad 
jau kaip ne kaip, bet jau rusiš-
kai tai mes galime pasikalbėti 
ir apie šiuolaikinę muziką, ir 

apie modernų meną ir net apie 
įsikūrimą viešbutyje. „Yra pro-
blema - jūsų numeris užimtas, 
bet mes jums pasiūlysime ge-
resnį viešbutį. Pas mus gyvena 
bloga kompanija, triukšminga. 
Mūsų darbuotojas jus perveš į 
kitą, geresnę vietą“,  -  paaiški-
no viešbučio darbuotojas. Jeigu 
būtume nekalbėję rusiškai, gal 
situacija būtų kitaip pasisuku-
si, bet, patampiau pečiais , -  ar 
mes turime kitą pasirinkimą? 
Dar ir Gražina, apžiūrėjusį per 
„booking“-ą užsakytą viešbu-
tį, juo susižavėjimo neparodė, 
taigi, - važiuojam, blogiau gal 
nebus.

Iš pirmojo viešbučio vairuo-
tojas mus atvežė prie geležin-
kelio stoties ir nuvedė į tą „ge-
resnį“ viešbutį, kuris tik nori 
apsimesti viešbučiu, bet iš tiesų 
yra svečių namai. Įėjimas į sve-
čių namus užstatytas ilga virti-
ne kioskų. Norėdamas patekti 
į laikinuosius savo namus, turi 
eiti siauru šaligatviu, kurio vie-
noje pusėje  - kioskų nugaros, 
kitoje - tvoros. Ant šaligatvio 
mėtosi šiukšlės. Daug šiukšlių. 
Gražinos dėmesį bandau nu-
kreipti nuo įtartinai atrodančių 
vyrų - vienas jų kažko ieško 
bulviniame maiše, kitas tupė-
damas valgo lavašą.  

Saugu ir stoties rajone

„Geresniame“ viešbutyje ga-
vome kambarį, kuriame vietos 
Šmigelskams užteko. Tačiau 

lagamino skraidinimas į Jere-
vaną, kaip minėjau, kainavo 
beveik tiek pat, kiek ir mūsų 
bilietai, todėl norėjosi visiems 
trims bent naktimis būti kartu. 
Todėl po „privalomų“ dviejų 
naktų viešbutį pakeitėme. 

Vėliau paaiškėjo, kad stoties 
rajono baiminomės be reikalo. 
Armėnai nežino, nėra girdė-
ję, kad aplink stotį gali vykti 
koks nors negeras gyvenimas. 
Apskritai šioje šalyje, sako, yra 
neįtikėtinai saugu. Nevagia, 
neplėšia, svetimų nemuša. Na, 
nebent netyčia paaiškėtų, kad 
tu esi azerbaidžanietis.

Neplanuotai pažinties su Ar-
mėnija pradžia tapus stoties 
rajonui, norom nenorom teko 
jį patikrinti. Prie stoties anks-
tų rytą rikiuojasi dešimtys mi-
kroautobusų - vyksta vaisių ir 
daržovių turgus. Nuo įprastinio 
turgaus stoties turgus skiriasi 
tuo, kad pagrindiniai pirkėjai 
yra parduotuvių ir kavinių at-
stovai. ūkininkai suveža savo 
produkciją, perpardavinėtojai 
ją nuperka. Veiksmas sukasi la-
bai greitai -  vaisiai ir daržovės 
perkraunami iš automobilio į 
automobilį, o žmonių bei trans-
porto srautai staiga išsiskirsto. 

Jerevanas - milijoninis mies-
tas. Jame gyvena geras trečda-
lis visų Armėnijos gyventojų. 
Dalyje miesto automobilių 
kamščiai tęsiasi iki paryčių. Ar-
mėnai žavingai vairuoja. Jeigu 
ant kelio paženklintos trys eis-
mo juostos, lygiagrečiai judės 
bent keturi ar net penki auto-
mobiliai. Nuolat aidi signalai,  
bet jie naudojami ne pykčiui, o 
susikalbėjimui ar perspėjimui. 
Vienas iš mūsų taksistų aiški-
no, kad piktas signalas yra tik 
ilgas.  Ilgas pyyyyypt yra tary-
tum keiksmažodis.

Ir užmiestyje armėnai vairuo-
ja ramiai, kitaip nei gruzinai. 
Kai važinėjausi po Gruziją, 
nesutikau turbūt nė vieno vai-
ruotojo, kuris, pats atlikdamas 
rizikingus manevrus, nekeiktų 
kitų vairuotojų. Beje, dažnas 
gruzinas savo automobilyje yra 
įsirengęs miniatiūrinę bažnyčią, 

automobilio vidus apkabinėtas 
ikonėlėmis, kryželiais ir t.t.. 
Trūksta tik mažiukų kunigėlių. 
Armėnai dievų automobiliuose 
nesivežioja. Matyt, pasitiki pa-
tys savimi.        

Policija, sako, Armėnijoje jau 
civilizuota. Kyšio nebepasiūly-
si, pareigūnai saugo savo darbo 
vietą ir tikėtina, kad, bandyda-
mas jiems įbrukti grynųjų, būsi 
sulaikytas.Visgi stacionarių 
greičio matuoklių vairuotojai 
armėnai bijo labiau nei tų, kurie 
policininkų rankose. Su stacio-
nariais matuokliais nepasiderė-
si, o policininkai - gyvi žmonės. 
Ir be kyšių jie taisykles pažeidu-
siems vairuotojams dažnai daro 
paslaugų - išrašo tik simbolinę 
baudą arba visai nenubaustus 
paleidžia.  

    
Taksistai yra ir 
kelionių planuotojai

Jau pirmąjį kelionės vakarą 
susitikome su armėnais - žur-
nalistu Davitu ir jo žmona, 
menininke Ana. Už pažintį su 
šia armėnų pora esame dėkin-
gi Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkui Dainiui Radzevi-
čiui, kuris suvedė mus su savo 
bičiuliais. 

Davitas ir Ana sudėliojo 
objektus, kuriuos galėtume per 
savaitės viešnagę Armėnijoje 
pamatyti. Davitas ramino ir tuo-
met, kai prieš kelionės pabaigą 
prasidėjo kariniai veiksmai tarp 
Azerbaidžano ir Armėnijos. 
Sakė, kad tai yra baisu, bet ne 
netikėta. „Armėnai turi posakį - 
vakar buvo geriau nei šiandien“,  
-  apie padėtį Armėnijoje aiškino 
Davitas. Nepietietiška ramybe 
spinduliuojantis žurnalistas dės-
tė, jog kol kas nėra ko isterikuo-
ti, tačiau, jo nuomone, po keleto 
savaičių grėsmė gali kilti net  Je-
revanui. „Negarantuotas faktas, 
kad dabar jau ir Jerevane bus 
saugu“,  - kalbėjo Davitas. Iš oro 
uosto iki viešbučio už 10 eurų 
nuvežęs taksistas siūlė pavežioti 
po Armėniją. Sakė, jog dienos 
kelionė kainuoja 60 eurų. 

(Nukelta į 9 psl.)Įėjimas į mūsų „viešbutį“ Jerevano geležinkelio stoties rajone.

Prie Jerevano geležinkelio stoties rytais rikiuojasi vaisus ir daržoves atvežę ūkininkai. Didžiąją dalį 
jų produkcijos dideliais kiekiais nuperka kavinių ir parduotuvių atstovai. 

Sevanas - didžiausias Armėnijos ir visos Užkaukazės ežeras. Jo plotas 
- 1243 kv.km. Palyginimui - Anykščių rajono plotas 1765 kv.km.

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.ltArmėnija: nuolatinis bėdos kvapas
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„Anykščių vynas“ pradėjo obuolių 
derliaus supirkimą

Šiemet obuolių derlius vėlyvas, bet tikimasi, kad bus 
gausus. Tad šią savaitę vienas didžiausių obuolių supirkė-
jų Lietuvoje – „Anykščių vynas“ – jau laukia lietuviškų 
obuolių. gamykla vaisius superka už rinkos kainą ir lau-
kia visų augintojų, kurie nori parduoti 500 ar daugiau ki-
logramų įvairių rūšių obuolių. Jie gamykloje virs sultimis, 
vynu, sidru, koncentratu ir kitais produktais – obuolius 
„Anykščių vynas“ sunaudoja visu šimtu procentų.

„Anykščių vyno“ gamyklos 
direktorė Liubovė Rebiatnikova 
pastebi, kad obuolių supirkimas 
šiemet, kaip ir praėjusiais metais, 
prasidėjo vėlokai, tačiau tikima-
si, kad jis bus geras. „Metai buvo 
išties neįprasti – vasara vėlavo ir 
buvo vėsesnė, o baigėsi su tikra 

karščio banga. Tačiau bendrau-
dami su mūsų ilgamečiais par-
tneriais augintojais girdime, kad 
vaisių šiemet daug, tad esame 
pasiruošę rinkos kainomis su-
pirkti didelį obuolių kiekį ir, jei 
reikės, dirbsime iki lapkričio“, – 
sako L. Rebiatnikova.

Supirkimas itin paprastas

Obuolius „Anykščių vyno“ ga-
myklai parduoti gali tiek didesnių 
sodų savininkai, tiek pavieniai 
augintojai. Svarbiausia, kad vienu 
vežimu būtų parduodama 500 ir 
daugiau kilogramų vaisių. Spe-
cialių sutarčių sudaryti nereikia, 
pakanka iš anksto užsiregistruoti 
paskambinus telefonu +370 686 
64480. Tokiu būdu obuolius atve-
žantys augintojai fiksuojami elek-
troninėje eilių valdymo sistemoje, 
kurioje taip pat rengiami visi rei-
kiami pirkimo dokumentai. 

„Elektroninė eilių valdymo sis-
tema mūsų gamyklos supirkimo 
punkte veikia nuo 2019-ųjų ir 
tikrai pasiteisino. Užsiregistravę 
ūkininkai gali pasirinkti jiems pa-
togų atvykimo laiką, o pati regis-
tracija vidutiniškai tetrunka 5 mi-
nutes, taigi nėra jokios gaišaties, 
procesas paprastas, greitas ir pato-
gus“, – sako gamyklos direktorė.    

Lietuviški obuoliai 
vertingiausi

Pirmenybę gamykla teikia Lie-
tuvoje užaugintiems obuoliams ir 
siekia jų supirkti kuo daugiau, nes 

jie yra kokybiški ir savo skoninė-
mis savybėmis lenkia atvežtinius.  

„Lietuvoje yra nemažai senųjų, 
ilgamečių medelynų, o jų vaisiai 
vertingesni, nes brandūs, rūgštes-
ni. Būtent iš jų išgauname ryškes-
nio skonio sulčių koncentratus, jie 
labai tinkami kitiems mūsų gami-
namiems gėrimams“, – pastebi L. 
Rebiatnikova. 

„Anykščių vynas“ supirktus 
obuolius taip pat naudoja natūra-
lių vynų, sidrų, sulčių, natūralių 
aromatinių medžiagų, išspaudų 
gamybai. Šie produktai pasiekia 
ne tik Lietuvos parduotuvių lenty-
nas, bet ir nemažai užsienio šalių 
– Prancūziją, Vokietiją, Austriją, 
tolimąją Japoniją ir kitas. 

gamykla ieško darbuotojų 

Prasidėjęs obuolių supirkimas 
lemia intensyvesnį visos „Anykš-
čių vyno“ gamyklos darbą, todėl 
reikia ir daugiau darbuotojų. Šiuo 
metu gamykla ieško ir sezoninių, 
ir nuolatinių darbuotojų. 

„Artimiausi keli mėnesiai gali 
būti išties intensyvūs, todėl ruo-
šiamės tam iš anksto ir dairomės 
darbuotojų, kurie galėtų prie mūsų 
komandos prisijungti laikinam 

darbui. Taip pat turime atvirų 
darbo vietų ilgalaikiams darbuo-
tojams – ieškome meistro ir kitų 
specialistų bei technikų: mecha-
nikų, elektrikų, įrenginių derinto-
jų“, – sako L. Rebiatnikova. 

Dėl papildomo ar nuolatinio 
darbo „Anykščių vyno“ gamy-
kloje galima kreiptis telefonu 
+370 682 72632 arba siųsti 
gyvenimo aprašymą el. paštu 
cv.anvynas@mvgroup.eu. 

„Anykščių vyno“ gamy-
kla, valdoma bendrovės „MV 
GROUP Production“, gilias tra-
dicijas turinti vyno gamintoja 
Lietuvoje, veikianti nuo 1926 
metų. „Anykščių vynas“ kasmet 
superka daugiau kaip 20 tūkst. 
tonų derliaus iš Lietuvos ir kai-
myninių valstybių. Šiuo metu 
gamykloje dirba 94 darbuotojai.

Užsak. nr. 811

„Anykščių vyno“ gamyklos di-
rektorė Liubovė Rebiatnikova 

(Atkelta iš 8 psl.)

Po pirmosios dienos ekskur-
sijos jis paprašė primesti 10 
eurų, po antrosios pranešė, jog 
mes jam skolingi 120 eurų. Tą 
dieną aplankėme kelis objektus, 
pro Sevaną pasiekėme kurorti-
nį Diližaną. Taksistas prisuko 
gerus 300 kilometrų, o vėliau, 
pasikalbėję su išvykų organiza-
toriais, išsiaiškinome, jog mūsų 
taksisto kaina už nuvežimą iki 
Diližano buvusi labai žmoniš-
ka.      

Jerevano centre, Respublikos 
aikštėje, stovi dešimtys lengvų-
jų automobilių ir mikroauto-
busų, nukabinėtų plakatais su 
lankytinų Armėnijos objektų 
(dauguma jų - bažnyčios ir vie-
nuolynai) nuotraukomis. Aišku, 
gali pasitaikyti visokių variantų, 
tačiau panašu, kad kelionėms 
po šalį geriau samdyti paslau-
gas siūlančius asmenis nei oro 
uoste ar miesto gatvėse sutiktus 
taksistus. Mes išbandėme abu 
variantus ir pajutome skirtumą. 
Besireklamuojantis vežėjas tu-
rėjo konkrečią kainą, apynaujį 
automobilį, rodė „youtube“ fil-
mukus apie lankomus objektus. 
Na, dar ir pasiskaitęs apie juos 
nemažai buvo. 

Pirmųjų išvykų taksistas an-

trąją dieną ėmė darytis draugu 
- iš žaidimų automatų Graži-
nai žvejojo dovanas (sužvejo-
jo drožtuką), siūlė padovanoti 
anksčiau sužvejotus telefonų 
įkrovimo laidus, siūlėsi man 
nupirkti kažkokių konkrečių 
cigarečių.

Pirmąją dieną su mumis va-
žiavo ir Ana. Tad taksistas 
savo improvizacijoms erdvės 
neturėjo. Antrąją dieną jis jau 
buvo padėties šeimininkas - ką 
mes žinome, kur reikia pasukti, 
kaip optimaliau išnaudoti laiką, 
ką verta daryti, o ko neverta. 
Vakarėjant, pasiekus Sevano 
ežerą, vairuotojas pasiūlė pa-
pietauti. Be diskusijų nuvežė 
į atokią kavinę. Gavome ska-
nios žuvies, kuri, pasak jo, dar 
vakar plaukiojo Sevane. Už 
trijų žmonių (vairuotojo pietūs 
lyg ir natūraliai yra mūsų sąs-
kaitos dalis) sumokėjome 70 
eurų. Ne ant šunų tako esančiai 
Armėnijos maitinimo įstaigai, 
pasivadinusiai „Cholodok“, 
kaina šiek tiek neadekvati. Vie-
šėdamas svetimoje šalyje tie-
siog privalai sumokėti „locho“ 
mokestį. Niekas jo neišvengia, 
tik ne visi tuo giriasi. Vairuo-
tojas, mus po pietų palydėjęs 
iki automobilio, po to grįžo į 
kavinę ir dėl to atsiprašinėjo, 

sakėsi kažką ten pamiršęs. Per 
daug jis atsiprašinėjo... Kilo 
įtarimas, kad jam nuo „locho“ 
mokesčio mokami komisiniai. 
Žinoma, įtarimas gali būti ir 
nepagrįstas, bet man buvusiose 
Tarybų Sąjungose valstybėse 
taip jau yra nutikę, tad galbūt 
ir niekuo dėtus žmones pradedu 
įtarinėti. Ir ne Tarybų Sąjungo-
je taip būna – pamenu, vienoje 
autobusinėje kelionėje kartu su 
visu būriu važiuotojų buvau 
pristatytas į Paryžiaus kvepalų 
muziejų. Gidė papasakojo, kad 
esame unikaliame muziejuje, 
nors tai buvo elementari kve-

palų krautuvė,  kurioje visas 
autobusas pasipirko lauktuvių. 
Iš krautuvės išeinančiai gidei 
„muziejaus“ darbuotoja įdavė 
maišelį. Kas ten buvo įmesta - 
nežinau, bet spėju, jog ne rekla-
miniai bukletai. 

Po vakarienės ant Sevano 
kranto nuvažiavome į Sevana-
vank vienuolyną. Sevano pusia-
salyje, ant kalno, esantis vienuo-
lynas įkurtas IX amžiuje. Nuo 
kalno atsiveria Sevano ežeras ir 
priešingi ežero krantai. Viename 
iš tų krantų, praėjus kelioms die-
noms po mūsų viešnagės pusia-
salyje, jau vyko karas...  

Sevanavank vienuolynas 
buvo pastatytas saloje. Bet tary-
biniais metais, kai viskas buvo 
vagiama, imta vogti ir Sevano 
vandenį. Vandens lygis ežere 
pažemintas beveik 20 metrų, 
dėl to ežero plotas sumažėjo 20 
kv. km. Devintame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje ežero 
vandens lygį vėl pradėta kelti. 

Diližano lankymas buvo vi-
siškai formalus. Į šį kurortinį 
miestą kalnų serpantinais atva-
žiavome jau beveik sutemus. 
Šalia miesto esanti cerkvė jau 
buvo užrakinta. 

Bus daugiau

Sevano pusiasalyje stovintis Sevanavank vienuolynas buvo pastatytas tada, kai pusiasalis dar buvo sala.

Armėnija: nuolatinis bėdos kvapas
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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 drau-
gas.  
12:00 Kelionės vaizdingiausio-
mis pasaulio upėmis.
12:50 Siautulingoji Argentinas
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. Orais
21:00 Jaunieji slaugytojai N-14.  
21:45 siuvėja N-14.
23:45 Aukso karštligė  (kart.).
00:55 Didžioji siena N-14. 
(kart.).

06:35 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:05 Bunikula.
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Beprotiškos melodijos.

09:35 Rango.
11:50 Nensė Driu ir paslėpti 
laiptai.
13:40 Berniukas, šuo ir klou-
nas.
15:35 Policijos akademija 3. 
Vėl apmokymuose. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:15 Kamuolys apvalus. 
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kaukės. 
22:00 Boso lygis. N-14.
00:05 Taisyklės negalioja. 
N-14. 
02:35 Machinatoriai (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 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės. (kart.) 
N-7
08:30 Simpsonai. N-7
09:00 Svajonių ūkis. 
09:30 La Maistas. 
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai. 
12:00 Lemūrų salos. N-7
13:05 Stebuklingas sezonas. 
N-7
15:15 Dėdė Bakas. N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį. 
18:15 TIESIOGIAI Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 
Rungtynės dėl 3 vietos.
20:15 TV3 žinios. 
21:30 TIESIOGIAI Europos 
vyrų krepšinio čempionatas. 
Finalas.
23:30 Nedidelė paslauga. N-14
02:00 Apgaulė. N-14 (kart.)

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Baltijos galiūnų komandų 
čempionatas. 
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras Pasaulio komandinė 
taurė 2022. 
10:10 Pričiupom! 
10:40 Paslaptingas varlių pa-
saulis.
12:00 Daviso taurės II pasauli-
nės grupės mačas.
17:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai.
18:30 Iškvietimas. N-7. 
19:30 Greitojo reagavimo bū-
rys. N-7
21:30 Juodasis sąrašas. N-7. 
22:30 Reidas 2. N-14.
01:35 Gyvi numirėliai. N-14. 
02:35 Nindzė žudikas (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 Mirtis rojuje  (k)N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė  N-14. 
23:10 Teisė tuoktis N-7.  

01:00 Tėvas (k)N-7.  

 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 Smurfais
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 Šv Mišios iš Vilniaus   
arkikatedros bazilikos.  
13:40 Padingtono nuotykiai.
14:05 Maišalynė.
17:00 Muzikos talentų lyga 
2022.  
18:00 Išpažinimai  (kart.).
18:30 Kultūros diena  (kart.).
19:00 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis.Mirage Jazz 
Orchestra.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Antonín Dvořák. Opera 
Undinė.  
23:30 Maišalynė  (kart.).
00:55 Siuvėja  N-14s.s (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 Laukinis slėnis. N-7
12:35 Laukinės Australijos 
paslaptys. N-7
13:50 Išlikimas. N-7
14:55 Geriausi vilkikų vairuo-
tojai. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
17:30 TIESIOGIAI Optibet A 
lygos rungtynės Marijampolės 
Sūduva – Gargždų Banga.
20:00 Atgal į gamtą. N-7
21:00 Narkotikų karas. N-14
23:30 Užtemimas. N-14 (kart.)

06:00 Juvelyrų klanas N-7.
06s59 Programa.
07:00 Juvelyrų klanas N-7.
08:00 Kuriantys Lietuvą. 
08:00 Kaimo akademija.  
09:00 Aiškiaregė N-7.
10:00 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.  
11:00 Bušido ringas  N-7.
11:00 Partizanų keliais.
12:00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14:00 Teisingumo agentai N-7.
16:00 Žinios.
16:28 Orai.
16:00 24/7.
17:00 Neatrasta Rusija.
18:00 Žinios.
18:28 Orai.
18:00 Baltijos kelias.  
19:00 Mes – pasaulis 2022. 
20:00 Žinios.
20:28 Orai.
20:00 Lietuvos dvarai. 
21:00 Klausimėlis.  
21:00 24/7.
22:00 Žinios.
22:58 Orai.
23:00 Vieno nusikaltimo istorija 

N-7.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00  2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
09:00  2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
10:00  Alfo vila.
11:00  Receptų receptai.
11:30  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
11:55  Kenoloto.
12:00  Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15  Krepšinio zona.
14:00  Sporto baras. 
15:00  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
15:30  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
16:00  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
16:30  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
17:00  2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
17:55  Kenoloto.
18:00  Orijaus kelionės.
19:00  Automobilis už 0 Eur. 
19:30  Gyvenimas inkile.
20:00  Kasdienybės herojai. 
Svečiuose — N. Dzingelevičius 
ir D. Meškauskas.
21:00  Nesiaukite Live - 
Justinas Jarutis.
22:30  Jėga ir Kenoloto.
22:33  Nesiaukite Live - 
Justinas Jarutis.
23:35  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
00:05  Orijaus kelionių arvhy-
vai.
00:40  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. 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys. N-7. 
07:00 Turtuolė varguolė. N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. N-7. 
10:00 Monikai reikia meilės. N-7. 
11:00 Keičiu žmoną. N-7.
12:00 Speciali žinių laida. 
Karalienės Elžbietos II laidotu-
vės. Tiesioginė transliacija
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 5. N-7. 
21:30 Žinios.
22:15 Kamuolys apvalus. 
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Naktinis pasivaikščiojimas. 
N-14. 
00:40 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:40 Boso lygis (k). N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai  N-7.
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.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba   N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas. Orai.
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu. 
20:00 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt.   N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai. 
22:30 Tamsi tiesa  N-14.
00:45 Naktinė pamaina   N-14
01:45 Elementaru   N-7.

06:00 FTB. Ieškomiausi. N-7. 

07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 44-as skyrius. N-7. 
09:25 Kalnietis. N-7. 
10:35 Čikagos policija. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 FTB. Ieškomiausi. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
15:55 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Išeities kodas. N-14. 
22:50 Greitojo reagavimo būrys. 
N-7. 
00:50 Gyvi numirėliai. N-14. 
01:50 Reidas. 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 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. Žmogžudystės Beri (k)  
N-14.  
01:20 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-7. (kart.).
19:00 Mūšio laukas. 
19:30 Muzikos genijai. Krzystofas 
Pendereckis.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.
Gunda.
23:05 Prieš išskrendant į Marsą.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 Svieto lygintojai  (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Autopilotas  (kart.)
08:50 Gazas dugnas  (kart.)
09:20 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Antinų dinastija (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 Mechanikas. Sugrįžimas   
N-14
23:05 Nakvynės namai. 2-oji 
dalis  S.
00:50 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas. N-7
05.45 Bušido ringas. N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio evangelija pagal 
Šarą. 
07.30 Aiškiaregė. N-7.
10.00 Zoologijos sodas. 
11.00 Pėdsakas. N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV. Laikykitės ten.
17.30 Pasislėpusi Palanga. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Pėdsakas. N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.

23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Laisvės TV. Laikykitės ten.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00 Jūs rimtai? 
08:30  Automobilis už 0 Eur.
09:00  Ugnikalnių takais.
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  Išlikę. Tremtinių istorijos.
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. 
 18:30  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
19:00  Skaičiai istorijoje.
20:00  Ugnikalnių takais.
21:00  Kasdienybės herojai.
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 19

sekmadienis 2022 09 18



2022 m. rugsėjo 17 d.

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.
12:45 Kelionių atvirukai.
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 1 000 pasaulio stebuklų.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas  N-14.  
23:50 31-oji nuovada  N-7. (kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai  
(kart.).
00:50 Kelionių atvirukai  (kart.).
01:05 1 000 pasaulio stebuklų 
(kart.).

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

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 5. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Operacija Overlord. N-14.
00:45 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:45 Profesionalai (k). N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga  
N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai  N-7.
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.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:00 Gero vakaro šou  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.  
22:27 TV3 orai.  
22:30 Meilės priesaika  N-7.
00:45 Naktinė pamaina   N-14
01:45 Elementaru  N-7.

06:00 FTB. Ieškomiausi. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.

08:25 44-as skyrius. N-7. 
09:25 Kalnietis. N-7. 
10:35 Čikagos policija. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:30 Kalnietis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
15:55 Šuo. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Pataikyk kulką į mane. 
N-14. 
23:05 Vienintelis šūvis. N-14. 
01:25 Nepamirštamas tyrimas. 
N-7. 
02:35 Privatus detektyvas 
Magnumas. N-7. 

06:30 Žvėrelių būrys.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k)  N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  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 Perspektyva. Fotografijos 
menas ir kasdienybė (kart.).
13:30 Euromaxx (kart.).
14:00 Pažaislio muzikos festivalis 
2022 (kart.).
15:15 Muzikinis intarpas (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
16:35 7 Kauno dienos (kart.).
17:05 Atgimę miestai (kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Dviračio žinios (kart.).
19:30 Hillary.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Valstybinio pučiamųjų 
instrumentų orkestro Trimitas 
koncertas. 
22:50 Dirigento Donato Katkaus 
80-mečiu  (kart.).
23:45 Prisiminkime. Dainuoja 
Virgilijus Noreika.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:40 Svieto lygintojai (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
08:50 Vienam gale kablys  (kart.).
09:20 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.

13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai   N-7.
16:00 Svieto lygintojai   N-7.
17:55 Atsargiai - šeima!   N-7.
18:55 Goldbergai   N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Brolis   N-14.
23:10 Perėja  N-14.
00:00 Bibliotekininkai   N-7.
01:00 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena. Aktualijų laida
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Baltijos kelias.
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.
12.30 Būsto anatomija.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos. 
17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Pėdsakas. N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.

23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos. 
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
08:00  Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
09:00  Ugnikalnių takais.
09:30  Ugnikalnių takais.
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  Išlikę. Rimorius.
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  Ugnikalnių takais.
20:30  Ugnikalnių takais.
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  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Istorijos perimetrai  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. N-7. 
07:00 Turtuolė varguolė. N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. N-7. 
10:00 Monikai reikia meilės. N-7. 
11:00 Keičiu žmoną. N-7.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7. 
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.

19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 5. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Profesionalai. N-14. 
00:50 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:50 Naktinis pasivaikščiojimas 
(k). N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga  
N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai N-7.
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.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:00 Prieš srovę  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Kietasis būrys  N-14.
00:50 Naktinė pamaina   N-14
01:50 Elementaru  N-7.

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

09:25 Kalnietis. N-7. 
10:35 Čikagos policija. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 FTB. Ieškomiausi. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
15:55 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas. N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Vienintelis šūvis. N-14. 
23:20 Išeities kodas (k). N-14. 
01:10 Nepamirštamas tyrimas. 
N-7.
02:20 Privatus detektyvas 
Magnumas (k). N-7. 

06:30 Žvėrelių būrys.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  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.  
23:05 Užjūrio detektyvai  (k) N-14.  
01:15 Laukinis miestas  N-7.  
02:20 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 Stambiu planu (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 ginti  N-7. 
16:35 Veranda  (kart.).
17:05 Muzikos genijai  (kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Dviračio žinios (kart.).
19:30 Atgimę miestai.
20:20 Gimę džiaugtis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina. Partizanai  
N-7.
22:25 Vytautas Mačernis. 
Kelionės.  
22:30 Kultūros diena.
23:00 Čia mano sodas.  
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
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.
17:55 Atsargiai - šeima!  N-7.
18:55 Goldbergai   N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Nenugalimas drakonas  
N-14
23:00 Perėja  N-14
23:50 Bibliotekininkai  N-7.
00:50 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Būsto anatomija.
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.
12.30 Partizanų keliais. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV. Laikykitės ten. 
17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Pėdsakas. N-7.
22.30 Reporteris. 

22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Laisvės TV. Laikykitės ten. 
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00  Kasdienybės herojai.
09:00  Ugnikalnių takais.
09:30  Ugnikalnių takais.
10:00  Alfo Didysis Šou.
11:00  Delfi rytas.
11:55  Kenoloto.
12:00  Ūkininko Petro dienoraštis.
12:30  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
13:00  Kasdienybės herojai.
14:00  Išlikę. Kryžių meistras.
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  Ugnikalnių takais.
20:30  Ugnikalnių takais.
21:00  Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu. 
22:00  Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30  Jėga ir Kenoloto.
22:35  Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
23:35  Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
01:10  Delfi RU.  (k)
01:45  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 09 20

trečiadienis 2022 09 21



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. rugsėjo 17 d.

ketvirtadienis 2022 09 22

penktadienis 2022 09 23

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 1 000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Svečiuose Nomeda.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nuomonę ant stalo!  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas   N-14.  
23:50 31-oji  nuovada N-7. 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

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

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 5. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Mergina su drakono 
tatuiruote. N-14. 
01:40 Operacija Overlord (k). 
N-14..

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai  N-7.
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 žemė  
N-7.
14:00 Ir turtuoliai verkia  N-7.
15:00 Simpsonai   N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:00 Farai   N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2   N-14.
00:50 Naktinė pamaina   
N-14.
01:50 Elementaru   N-7.

06:00 Kalnietis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 44-as skyrius. N-7. 
09:25 Šuo. N-7. 
10:35 Čikagos policija. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:30 Kalnietis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
15:55 Šuo. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7.
18:30 Čikagos policija. N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sukilimas. N-14. 
22:45 Pataikyk kulką į mane 
(k). N-14
00:50 Nepamirštamas tyrimas. 
N-7.
02:05 Privatus detektyvas 
Magnumas. N-7. 

06:30 Žvėrelių būrys.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis   N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7. 
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje   N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramo.
17:45 Sužeista širdis   N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo. Vilties 
kelias  N-14.  
23:05 Brokenvudo paslaptys  

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 
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Istorijos detektyvai (kart.).
08:30 Kelias (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mūsų rusų gatvė (kart.).
12:00 Teatro biografijos (kart.).
13:00 Veranda (kart.).
13:30 Čia – kinas (kart.).
14:00 Midsummer Vilnius 2021. 
Andrius Mamontovas. (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
16:35 Gyventi kaime gera 
(kart.).
17:00 Hillary (kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Dviračio žinios (kart.).
19:30 Projektas Žaliasis krau-
jas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Blogio nėra  N-14. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:40 Svieto lygintojai  (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
08:50 Praeities žvalgas  (kart.) 
N-7.
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 Ledas   N-14.
23:00 Perėja  N-14.
23:50 Bibliotekininkai N-7.
00:50 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Išpažintis su Marija. 
07.00 Reali mistika. N-7.
08.00 Juvelyrų klanas. N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
10.00 Gyvi. 
11.00 Pėdsakas. N-7.
12.00 Atėjo… Sabas. 
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Liokajus Lietuvos.
17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija.
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Pėdsakas. N-7.

22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Būsto anatomija.
23.30 Liokajus Lietuvos.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00 Orijaus kelionės. 
09:00  Ugnikalnių takais.
10:00  Kasdienybės herojai.
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 Išlikę. Klumpdirbys.
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  Investavimo akademija.
19:00  Skaičiai istorijoje.
20:00  Sporto baras. 
21:00  Gimę ne Lietuvoje.
21:30  Ką žmonės dirba visą 
dieną.
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, 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 Istorijos perimetrai  N-7. 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bendrom jėgom.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:45 Kamuolinis žaibas  N-7.
00:55 Asmeninė pirkėja  N-14. 

06:00 Lemties paslaptys. N-7. 
07:00 Turtuolė varguolė. N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
11:00 Keičiu žmoną. N-7. 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7. 
14:30 Pabelsk į mano širdį. 
N-7. 
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 

21:00 Ekvalaizeris. N-14.
23:45 Prisiminti pavojinga. 
N-14.
02:05 Mergina su drakono 
tatuiruote (k) N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai  N-7.
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.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Anapus tvoros  N-7.
21:10 Loganas   N-14.
00:05 Įtėvis   S.
02:10 Rizikinga erzinti diedu-
kus 2   N-14 (kart.).

06:00 Kalnietis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 44-as skyrius. N-7. 
09:25 Šuo. N-7. 
10:35 Čikagos policija. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:30 Kalnietis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
15:55 Šuo. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 CSI. Kriminalistai. N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7. 

21:30 Dvigubas sprogimas. 
N-14. 
23:20 Sukilimas (k). N-14. 
01:05 Nepamirštamas tyrimas. 
N-7. 

06:30 Žvėrelių būrys.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis   N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka   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 Bekas 8. Naujas gyveni-
mas  N-14.  
22:55 Rivjera  N-7.  
00:55 Aleksas Hugo. Vilties 
kelias (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Svečiuose Nomeda 
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Istorijos perimetrai   N-7. 
(kart.).
08:30 Menora (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:00 Gimę džiaugtis.
12:15 Pasaulio irklavimo čem-

pionatas. Pusfinaliai. 
13:30 Mūšio laukas (kart.).
14:00 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2021 (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
16:35 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
17:05 Projektas Žaliasis krau-
jas (kart.).
18:00 Senis   N-7. (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Gamtininko užrašai 
(kart.).
20:00 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Šaltasis karas  N-14.  
23:00 Čia – kinas (kart.).
23:30 7 Kauno dienos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:40 Svieto lygintojai (kart.) 
N-7.
07:20 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.)
09:20 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo N-7.
12:55 Gelbėtojai N-7.
13:55 Kobra 11 N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Svieto lygintojai N-7.
17:00 Jūrų kriminalistai. 
Havajai  N-7.
17:55 Atsargiai - šeima! N-7.
18:55 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.  

21:50 Sportas.Orai.
22:00  Sugyventi su Džounsais  
N-7.
00:05 Ledas (kart.) N-14.
01:55 Mechanikas. Sugrįžimas  
N-14 (kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Pasislėpusi Palanga. 
Palanga – pasienio miestas. 
07.00 Reali mistika. N-7.
08.00 Juvelyrų klanas. N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
10.00 Gyvi.
11.10 Pėdsakas. N-7.
12.00 Atėjo… Sabas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos. 
17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Išpažintis su Marija. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Pėdsakas. N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Išpažintis su Marija. 
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos. 
00.30 Teisingumo agentai. N-7.

01.30 Reali mistika. N-7.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00  Gimę ne Lietuvoje. 
08:30  Ką žmonės dirba visą 
dieną.
09:00  Ugnikalnių takais.
10:00  Alfo vila.
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  Ką žmonės dirba visą 
dieną.
14:00  Išlikę. Plytininkas.
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  Ugnikalnių takais.
21:00  Jūs rimtai? 
21:30  Savaitės kriminalai.
22:00  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30  Jėga ir Kenoloto.
22:35  Automobilis už 0 Eur. 
23:05  Gyvenimas inkile.
23:35  Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu. 
00:35  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
03:35  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
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Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

šeštadienis 2022 09 24

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
06:30 Nuomonę ant stalo!  
07:30 Bendrom jėgom  (kart.).
08:30 Mano pasas meluoja.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Meistrystė.
12:45 Užburianti Australija.
13:45 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Beatos virtuvė.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Svajonių duetai.  
22:40 Van Helsingas  N-14.
00:50 Šaltasis karas  N-14. 
(kart.).

06:35 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:05 Bunikula.
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:35 Ogis ir tarakonai.
09:55 Pelėdų karalystės sargai.
11:50 Žiedų valdovas. Dvi tvirto-
vės. N-7.
15:20 Gelžkelio tigrai. N-7.
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Stebuklų parkas..
21:15 Kaip bosė. N-14.

23:00 Rinas 911. Majamis. S.
00:40 Ekvalaizeris (k). N-14. 

06:00 Triukšmingi namai  (kart.).
06:30 Slibinų dresuotojai (kart.) 
N-7.
07:00 Vėžliukai nindzės N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Slibinų dresuotojai (kart.) 
N-7.
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 būs-
tas.  
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja  N-7.
12:35 Abė   N-7.
14:15 Sugalvok norą  N-7.
16:05 Gera kompanija  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Žaidimas galvOK.  
21:30 Gagarinas   N-7.
23:40 Maištininkė   N-14.
01:50 Loganas   N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Panamoje su Naidželu 
Marvenu . 
08:00 Pričiupom!
09:10 Lietuvos Hipokratas. 
09:45 Žiemos stebuklų šalis.
11:00 Kova už būvį.
12:10 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo. N-7. 
13:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
14:25 Ekstrasensų mūšis. N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-

tas. Kėdainių Nevėžis–Optibet 
- Alytaus Wolves. Tiesioginė 
transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Nakties klajūnai. N-14. 
00:15 Dvigubas sprogimas (k). 
N-14.
02:05 Amerikietiškos imtynės. 
N-7. 

06:00 Praeities kartų liudytojai.  
06:30 100 metų propagandos.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
08:20 Alpių gelbėtojai  (k)  N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas  N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų   N-7.  
13:30 Gaminame su Džeimiu 
Oliveriu.
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. Antradienio vaikas  
N-14.  
22:55 Permainų greitkelis  N-14.  
00:35 Bekas 8. Naujas gyveni-
mas (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Mano geriausias draugas 
( kart.).
06:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
07:25 Auksinis protas (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
09:00 Pradėk nuo savęs. 
09:30 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Mes iš Ukrainos. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Širdyje lietuvis. 
13:30 Mokslo sriuba. 
14:00 Kalbos anatomija. 
14:30 Pasaulio irklavimo čempi-
onatas. Finalai. 
16:40 Kelionių atvirukai.
17:00 Erdvės menas.
18:00 LR Prezidento A. M. 
Brazausko 90-osioms gimimo 
metinėms.  
19:00 Teatro biografijos.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų retros-
pektyva. Cirkas.
22:15 G&G Sindikatas – Gatvės 
Lygos albumo 20-metis.  
23:55 Mokslo sriuba  (kart.).
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Asmeninė pirkėja  N-14. 
(kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) N-7.
06:35 Geriausi vilkikų vairuotojai  
N-7.
07:30 Vienas   N-7.
08:30 Kalnų vyrai   N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Autopilotas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo  (kart.) N-7.
11:30 Laukinis slėnis  N-7.
12:35 Laukinės Australijos pa-
slaptys  N-7.
13:50 Išlikimas   N-7.
15:05 Persikraustymas su visu 
namu  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.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Skandalas   N-14.
00:10 Sugyventi su Džounsais  
N-7. (kart.).
02:10 X Faktorius  N-7.

06.00 Juvelyrų klanas. N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas. N-7.
08.00 Misija: laukinė gamta.
08.30 Pasislėpusi Palanga. 
Palanga ir grafai Tiškevičiai. 
09.00 Aiškiaregė. N-7.
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Mano vieta.
11.00 Išpažintis su Marija. 
11.30 Būsto anatomija.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas. N-7.
19.00 Grupės Mokinukės kon-
certas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Paprastas prezidentas.
21.45 Laisvės TV. Laikykitės ten.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
01.00 Teisingumo agentai. N-7.
02.50 Grupės Mokinukės kon-

certas.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00  Ugnikalnių takais.
08:30  Ugnikalnių takais.
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  Išlikę. Drevininkas.
14:00  Kasdienybės herojai.
15:00  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
15:30  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
16:00  Orijaus kelionės. 
17:00  Orijaus kelionių archyvai.
17:55  Kenoloto.
18:00  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
18:30  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
19:00  Ką žmonės dirba visą 
dieną.
19:30  Savaitės kriminalai.
19:55  Eurojackpot.
20:00  Gyvenimas inkile.
20:30  Jūs rimtai?
21:00  Nesiaukite Live - Saulius 
Prūsaitis.
22:30  Jėga ir Kenoloto.
22:33  Nesiaukite Live - Saulius 
Prūsaitis.
23:00  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
23:30  Orijaus kelionių archyvai.
00:05  Ugnikalnių takais.
01:05  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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Iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms
(iki A4 formato). 

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

Nuotraukos su rėmeliu  kaina – 30 eurų.

įvairūs

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 
informuoja, kad 2022 m. spalio 10 d. 13 val. Nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje 
bus svarstomas Lietuvos partizano Stepono Šukio – Mauzerio 
kautynių ir žūties vietos (46395), Anykščių r. sav., Svėdasų 
sen., Juodeglyno vs., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 
tarybos aktų projektas dėl apsaugos suteikimo.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto 
projektu galima susipažinti: 

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/WRKggPcJneq2i9o

nuoma

Išnuomoja 2 kambarių butą 
Anykščių mieste.

Tel. (8-609) 83626.

Išsinuomos garažą su duo-
be.

Tel. (8-629) 26205.

Paslaugos

Keleivių vežimo - pavežėjo 
paslaugos Anykščių mieste ir 
rajone (kasdien nuo 7 iki 22 
val.) Priima išankstinius užsa-
kymus.

Tel. (8-679) 02099.

Minkštų baldų pervilkimas. 
Keičia gobeleną, įklotą, odą, 
detales.

Tel. (8-682) 13728.

Naujo, lakuoto parketo šli-
favimas. Senų dažytų grindų 
restauravimas. Parketo kloji-
mas, lakavimas. 

Tel. (8-699) 94662.

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. 

Atlieka statybos ir įvairius 
skardinimo darbus. Dengia 
stogus įvairia danga. Kala dai-
lylentes, montuoja lietvamz-
džius. 

Tel. (8-627) 12299.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-656) 24531.

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

Tel. (8-627) 25612.

Dengia įvairius stogus, skar-
dina kaminus, kraigus, vėja-
lentes, lydo ritinine danga, 
montuoja lietvamzdžius. Dirba 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-633) 61372.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-617) 00616.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3466/0002:0062) esančio Kalinuvkos  k., 
Kurklių sen., Anykščių raj.  savininką V.P. ar jo įgaliotus asmenis, kad MSK ,,Miško žemė“ 
matininkė Vita Žukauskienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-373) šiuo metu atlieka že-
mės sklypo (proj. Nr. 707), esančio Kalinuvkos k., Kurklių sen., Anykščių raj. ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės  informacijos, prašom kreiptis  į MSK ,,Miško žemė“ adresu 
J.Biliūno 22-3, Anykščiai, el. paštu: vita@miskozeme.lt arba telefonu (8-615) 52928.

Atliekame visus vidaus 
apdailos ir lauko, fasado, 
stogų dengimo, staliaus, 
santechnikos, tvorų, pa-

matų ir kitus darbus. 
Atsivežame mūsų darbų ka-

talogus su nuotraukomis, 
darbams suteikiame garantiją. 

išrašome dokumentus. 
Mūsų kainos Jus nustebins, 
o kokybę garantuojame 19 

metų patirtimi! 
Tel. (8-676) 53644.

mėnulis
rugsėjo 17 d. - pilnatis,
rugsėjo 18-19 d.d. - delčia.

Juozapas, Stanislovas, Stefa, 
Mingailas, galmantė, Elita, 
Stefanija. 

Robertas, Sintautas, Sintautė, 
Pranciškus, Pranas.

šiandien

rugsėjo 18 d.

vardadieniai

rugsėjo 19 d.
Arnulfas, Januarijus, Vilė, 
girvinas, Vytė, Vilhelmina.

(Atkelta iš 1 psl.)

UAB „Anykščių vande-
nys“ direktoriaus pavaduo-
tojas Mindaugas Trinkūnas 
„Anykštai“ sakė, kad šį mėne-
sį bendrovė už elektros ener-
giją sulaukė maždaug keturis 
kartus didesnės sąskaitos.

„Jei paskutinį kartą už 
elektros energiją „Anykščių 
vandenys“ mokėjo 20 tūkst. 
Eur, tai dabar sąskaita sieks 
apie 80 tūkst. Eur“, - sakė 
M.Trinkūnas.

Direktoriaus pavaduotojas 
M.Trinkūnas neatmetė, kad 
artimiausiu metu bus kelia-
mas klausimas dėl  vandens 
kainos didinimo.

„Žinoma, pirmiausia reika-
lingi konkretūs skaičiavimai, 

prognozės, kas bendrovės 
laukia toliau. Galbūt elektros 
energijos kainos augs dar la-
biau? Reikalinga susidėlioti 
visas detales. Vos gavę dides-
nę sąskaitą už elektros ener-
giją, bėgti į Anykščių rajono 
savivaldybę ir prašyti didinti 
vandens kainas, – taip ne-
sielgsime, reikia turėti truputį 
daugiau informacijos“, - sakė 
M.Trinkūnas.

UAB „Anykščių vandenys“ 
direktoriaus pavaduotojas 
M.Trinkūnas kalbėjo, kad, 
net ir atmetus brangstančius 
elektros energijos resursus, 
vandens kaina Anykščių rajo-
ne yra viena didžiausių Lie-
tuvoje. Pašnekovas paaiškino 
to priežastis.

„Rajonas didelis, vanden-

tiekio ir nuotekų surinkimo  
tinklų aptarnavimas platus, o 
gyventojų skaičius nėra dide-
lis. Jei rajone mažės gyven-
tojų skaičius, vandens kai-
na tik didės“, - prognozavo 
M.Trinkūnas.

Lietuvos vandens tiekėjų 
asociacija neįvardija, kiek 
konkrečiai brangs vanduo, 
nes jo kainą nustato Valsty-
binė energetikos reguliavimo 
taryba, o tvirtina konkreti sa-
vivaldybė.

„Bet kokiu atveju, kainos 
augs ne procentais, o kar-
tais, nes dauguma iš 70 van-
dentvarkos įmonių, arba net 
visos, jau dabar dėl kainų 
žirklių, kai 30 proc. įmonės 
sąnaudų sudaro energijos 
kaštai, o jie pabrango kartais, 

formaliai galėtų būti skel-
biamos bankrutavusiomis“, 
– sakė Vandens tiekėjų asoci-
acijos vadovas Bronius Mie-
žutavičius.

Jis sakė esąs įsitikinęs, kad 
problemos sprendimas tik 
vienas – kainos už vandenį 
ir nuotekas turi būti perskai-
čiuojamos ne kartą per me-
tus, kaip dabar, o nedelsiant, 
pasikeitus energijos kainoms 
rinkoje. Tai turėtų būti daro-
ma tuo pačiu principu, kaip ir 
energetikos sektoriuje. 

UAB „Anykščių vandenys“ 
eksploatuoja 35 vandenvie-
tes. Mieste prie vandentiekio 
ir nuotekų tinklų yra prisi-
jungę daugiau 9 tūkst.600 
gyventojų ir  per 5 tūkst.800 
gyventojų seniūnijose. 

Laukiama drastiško geriamojo 
vandens kainų kilimo

anekdotas
Pulkininkas pasikviečia lei-

tenantą, duoda jam stiklinę ir 
sako:

- Atnešk man vandens.
Leitenantas, žinoma, pasi-

kviečia eilinį kareivį, duoda 
jam stiklinę ir siunčia atnešti 
vandens. Kareivis, žinoma, tin-
gi bėgti atnešti vandens, todėl 
apverčia stiklinę dugnu į viršų 
ir sako leitenantui:

- Leitenante, negaliu - čia vir-
šus užvirintas.

Leitenantas paima stiklinę, 
apžiūri ir susimąstęs sako:

- Keista, ir dugno nėra...
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perka

parduoda VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 18 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.

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.

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, tinkančius tolesnei eksplo-
atacijai 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.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-611) 01110. 

1-2 kambarių butą 
Anykščiuose arba rajone. 

Tel. (8-607) 79556.

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TiESioGiai PErKa 

MiŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
gražiavietės kadastrinėse 

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

„KaGro GruPė“ 
perka 

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

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

Tel. (8-608) 44340.

automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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.

rEiKaLinGaS 
BuLdozErininKaS. 

Darbas vikšriniu 
buldozeriu.

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

rEiKaLinGaS C 
KaTEGoriJoS 
VairuoToJaS 

darbui savivarčiu sunkvežimiu.
Tel.: (8-698) 46745,  

(8-686) 23411.

nekilnojamasis turtas

Anykščiuose, Sodžiaus g. - 
1,2 ha žemės sklypo dalį. Pro 
sklypą pravesta elektros linija, 
netoli komunikacijos, geras 
privažiavimas. 121 000 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.     

Anykščiuose, Ramybės g., - 
tvarkingą 2 kamb. butą. 4a/5a 
mūriniame name, rūsys, įsti-
klintas balkonas, vonia ir WC 
atskirai. 41 900 Eur. 

Tel. (8-683) 91121. 

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-684) 81890.

Uosines, ąžuolines, eglines 
medienos atraižas.

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-656) 30184. 

Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel. (8-643) 26779.

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Bulves: maistines, sėklines. 
Atveža. 

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

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

Andrioniškio lentpjūvė - pjau-
tą, džiovintą, obliuotą statybi-
nę medieną. Atlieka medienos 
pjovimo paslaugas. Nebrangiai 
parduoda sausas, kūrenimui 
tinkamas pjuvenas. 

Tel. (8-687) 38239.

Parduoda polikarbonati-
nius šiltnamius. 

Didžiulis pasirinkimas, 
ekspozicija. Visi šiltna-
miai Kupiškio sandėlyje. 
Atvežame, montuojame.
dabar pigiau – nedelskite!

www.sodoharmonija.lt 
Tel. 8 632 00 900.
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