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Projektas. Rugsėjo 28 d. 
17.30 Anykščių koplyčioje – 
Solo teatro kūrybos jungčių 
projektas „Liepsnos geltonos 
ir mėlynos“ (Lietuva-Ukraina). 
Idėjos autorė ir režisierė – Bi-
rutė Mar. Įėjimas laisvas. Daly-
vauja: Vainius Bakas (poetas), 
Birutė Mar (aktorė), Egidijus 
Ališauskas (birbynininkas), 
Aistė Bružaitė (kanklininkė), 
Ksenija Bakhritdinova (solistė, 
Ukraina), Halyna Pšeničkina 
(folkloro atlikėja, Ukraina).

Dovana. Tarptautinės mo-
kytojų dienos proga Anykščių 
savivaldybė rajono pedago-
gams užsakė muzikinį projektą 
„JOHN LENNON ISTORIJA“. 
Už koncertą savivaldybė sumo-
kėjo 5 tūkst.500 Eur. Koncertas 
vyks kultūros centre.

Elektra. Nuo sausio 1 die-
nos Anykščiuose siūloma 
elektromobilių viešojo įkrovi-
mo paslaugą vartotojams teik-
ti už atlygį  – 0,50 Eur/kWh. 
Anykščių rajono savivaldybė 
suskaičiavo, kad  šiemet iki  
rugpjūčio 30 dienos Paupio 
g. esančioje įkrovimo stote-
lėje  elektromobiliams krau-
ti suvartota 13263,71 kWh 
elektros energijos, o Biliūno 
g. – 9068,25 kWh elektros 
energijos. 

Kelionės. Visus keleivius vie-
tinio reguliaraus susisiekimo 
autobusų maršrutais Anykščių 
rajone  planuojama vežti  nemo-
kamai. Šiuo metu yra 24  marš-
rutai. Šiais metais nemokamam 
keleivių vežimui papildomai iš 
savivaldybės biudžeto reikėtų 
30 tūkst. eurų. Sprendimą dėl 
nemokamo keleivių vežimo kitą 
savaitę priims Anykščių rajono 
taryba. Šį sprendimą pateikė vi-
cemeras Dainius Žiogelis

Viešintose įsikurs karo pabėgėliai
Anykščių rajono savivaldybė planuoja dalį buvusios Viešintų mokyklos pastato perduoti 

Pabėgėlių priėmimo centrui, kuris yra savarankiška biudžetinė įstaiga. Viešintose ketina-
ma apgyvendinti karo pabėgėlius iš Ukrainos.

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
sakė, kad Viešintose turėtų apsi-
gyventi 100-200 karo pabėgėlių. 
Buvusios mokyklos pastatas būtų 
laikino jų prieglobsčio vieta. 

Karo pabėgėliai iš Ukrainos 

Viešintose turėtų pradėti kurtis 
lapkričio mėnesį.

Trečiadienį, rugsėjo 21-ąją, 
planus Viešintose apgyvendinti 
karo pabėgėlius D.Žiogelis  pri-
statė vietos bendruomenei. 

Pasak vicemero, vie-

šintiškiai šį planą įvertino 
palankiai:„Sakyčiau, jog net 
pati idėja kilo bendruomenėje. 
Jau pavasarį bendruomenė kėlė 
klausimą, kaip geriau panaudo-
ti mokyklos pastatą.“ 

Ilgus metus Viešintose veikė 

vidurinė mokykla, paskui  - pa-
grindinė mokykla, galų gale - 
Troškūnų gimnazijos skyrius. 
Praėjusiais mokslo metais mo-
kykloje liko vienintelė jungti-
nė pradinukų klasė, o nuo šių 
mokslo metų Viešintų skyrius 
yra likviduotas.

Viešintų mokyklos pastato 
specialiai pritaikyti pabėgė-
liams neketinama: ukrainiečiai 
turėtų būti apgyvendinti tiesiog 
kabinetuose. 

Pasak D.Žiogelio, pastate yra 
svarbiausi ir gyvenimui būtini 
dalykai: šildymas, vandentiekis 
ir kanalizacija, elektra. „Bet ku-
riuo atveju, ukrainiečiams žie-
moti kabinetuose bus geriau nei 
palapinėse“, - dėstė vicemeras.    

Sprendimui perduoti dalį bu-
vusios Viešintų mokyklos pas-
tato Pabėgėlių priėmimo cen-
trui dar turi pritarti Anykščių 
rajono taryba. 

- ANYKŠTA

Viešintų mokyklos pastatas taps laikinaisiais ukrainiečių namais.

Mineralinio vandens gręžinys kainuos beveik 332 tūkst.eurų
Anykščių rajono savivaldybei  iš trečiojo karto pavyko 

surasti rangovą, kuris Anykščių miesto parko teritorijoje 
įrengs mineralinio vandens gręžinį.

Rugsėjo 21 dieną sutartis dėl 
mineralinio vandens gręžinio 
pasirašyta  su UAB „Artva“. 
Gręžinio įrengimas savivaldybei 
kainuos beveik 332 tūkst. Eur.

 Sutarta, kad  gręžinio įrengi-
mo darbai bus atlikti iki 2024 
metų rugsėjo 30 dienos.

Vilniuje veikianti UAB „Ar-
tva“ yra  seniausia Lietuvoje 
(nuo 1958 metų) žemės gelmių 
tyrimus atliekanti įmonė. Lietu-
vos geologijos tarnyba bendro-
vei  yra išdavusi neterminuotą 
leidimą žemės gelmėms tirti, 
suteikiantį teisę projektuoti ir 
įrengti įvairios paskirties gręži-
nius. Aplinkos ministerija ben-
drovei  yra išdavusi atestatą, 
suteikiantį teisę projektuoti ir 
statyti ypatingus statinius.

Anykščių rajono savivaldy-
bės strateginiame plane yra 
numatyta, jog kompleksiškai 

tvarkant Anykščių miesto par-
ką būtų įrengiamas minera-
linio vandens gręžinys. Kaip 
jau anksčiau yra paskelbusi 
savivaldybė, tai būtų dar vienas 
turistinis traukos objektas. Visi 
žmonės mineraliniu vandeniu 
galėtų naudotis nemokamai.

Šiuo metu Anykščiuose mi-
neraliniu vandeniu gali naudo-
tis išskirtinai Anykščiuose vei-
kiančio SPA Vilnius Anykščiai 
klientai. Mineralinis vanduo 
išgaunamas iš maždaug 400 m 
gylio. Jis unikalus tuo, kad turi 
nemažai boro jonų priemaišų.

Vyresnio amžiaus anykštėnai 
dar prisimena, kaip Gorbačiovo 
laikais mineralinį vandenį pils-
tė ir parduotuvėse pardavinėjo 
„Anykščių vyno“ gamykla.

Lietuvos kurortuose veikia per 
20 mineralinio vandens gręžinių.

-ANYKŠTA

Miesto parke bus įrengta biuvetė -  statinys ant mineralinio van-
dens gręžinio, iš kurio trykšta mineralinis vanduo. Žadama, kad 
šis vanduo bus nemokamas.
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temidės svarstyklės

Reprezentacinių prekių krepšelyje – 
lūpų balzamas, mėtinukai, žaidimai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Reprezentacinėms prekėms įsigyti Anykščių rajono savi-
valdybė šiemet išleido beveik 9 tūkst.500 Eur.

Anykščių rajono savivaldybė 
sudarė sutartį su UAB „Echo 
stamp“ ir įsigijo reprezentacinių 
prekių už kiek daugiau nei 8 tūkst. 
Eur. Už šią sumą įsigyta 100 me-
dinių USB atmintukų,100 kakla-
juosčių, 80 polo marškinėlių,100 

stiklinių gertuvių,100 medvil-
ninių kepurėlių,70 skėčių su 
lenkta rankena,70 lipnių lapelių 
rinkinių,100 žaidimų „Jenga“,100 
medinių žaidimų „XO“, 100 su-
lankstomų krepšelių, 50 kuprinių, 
50 užrašinių minkštu viršeliu.

Šiemet savivaldybė iš tos pa-
čios bendrovės taip pat pirko 
lūpų balzamo, kuprinyčių pirmos 
klasės mokiniams bei kitų pre-
kių.

Šias prekes savivaldybės už-
sakymu pardavėjas papuošia 
Anykščių identiteto ženklu.

Beje, UAB „Echo stamp“ pas-
laugomis šiemet naudojosi ir 

Anykščių regioninio parko direk-
cija (dabar Aukštaitijos saugomų 
teritorijų direkcija, red.pastaba).

Prieš reorganizaciją Anykščių 
regioninio parko direkcija re-
prezentacinėms reikmėms pirko 
kepurėlių nuo saulės, tušinukų, 
lūpų balzamo, mėtinukų. Šioms 
prekėms įsigyti išleista beveik 2 
tūkst. Eur.

2022 m. rugsėjo 29 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 46-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
Komitetų posėdžiai vyks:
2022 m. rugsėjo 27 d. (antradienį).
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a. 304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės in-

ternetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt
Užsak. nr. 834 

PVM. Seimas ketvirtadienį 
po svarstymo pritarė Vyriausy-
bės siūlymui taikyti nulinį pri-
dėtinės vertės mokesčio (PVM) 
tarifą centralizuotam šildymui 
dar du žiemos sezonus. Kai ku-
riems Seimo nariams nuogąs-
taujant, jog lengvata numatyta 
tik centralizuotam šildymui, 
premjerė Ingrida Šimonytė pa-
brėžė, jog valstybės kompen-
sacija už elektrą ir dujas šiemet 
yra didesnė už PVM. Ji sakė, 
kad kitų metų biudžete elek-
tros ir dujų kainų kompensavi-
mui gali prireikti daugiau nei 1 
mlrd. eurų, o tiksli suma paaiš-
kės spalio pradžioje, parengus 
2023 metų biudžeto projektą.

Migrantai. Lietuvos parei-
gūnai pasienyje su Baltarusija 
per praėjusią parą apgręžė 100 
neteisėtai į šalį bandžiusių pa-
tekti migrantų, penktadienį pra-
nešė Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba. Latvijos pasienyje ke-
tvirtadienį apgręžti keturi mi-
grantai, Lenkijos pareigūnai į 
šalį trečiadienį neįleido 61 mi-
granto. Didžiausias apgręžimų 
skaičius šiemet buvo fiksuotas 
antradienį, kai pasienyje buvo 
apgręžti 135 migrantai. Dides-
nis paros apgręžimų skaičius 
fiksuotas tik pernai lapkričio 12 
dieną, kai į šalies teritoriją buvo 
neįleisti 144 migrantai.

Protestai. Baltarusių rašy-
toja, Nobelio taikos premijos 
laureatė Svetlana Aleksijevič 
sako, kad protestai prieš dali-
nę mobilizaciją Rusijoje gali 
iššaukti platesnius neramumus, 
bet jiems reikia lyderio. Invazi-
ją Ukrainoje tęsiančios Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas 
dalinę mobilizaciją paskelbė 
šią savaitę.Reaguojant į tai, 
didžiuosiuose šalies miestuo-
se kilo protestai, jų metu buvo 
sulaikyti daugiau nei tūkstantis 
žmonių.

Paroda. Jungtinėje Karalys-
tėje, Londone, atidaryta Mika-
lojaus Konstantino Čiurlionio 
kūrinių paroda, ketvirtadienį 
pranešė Kultūros ministerija. 
Lietuvių dailininko ir kompo-
zitoriaus paroda „M. K. Čiur-
lionis: supantys pasauliai“ bus 
eksponuojama pirmojoje pa-
saulyje specialiai parodoms 
ir ekspozicijoms pastatytoje 
Dulwicho paveikslų galerijoje. 
Ją pamatyti bus galima pusę 
metų. Parodoje bus pristatoma 
daugiau nei 100 menininko 
kūrinių, tarp jų „Pasaulio su-
tvėrimas“, „Zodiako ženklai“, 
„Rex“. Čiurlionio paveikslai 
bus eksponuojami ciklais. Par-
odos centrinėje dalyje bus ro-
domi trys iš septynių Čiurlionio 
„Sonatos“ ciklų, tarp jų ir trijų 
dalių „Jūros sonata“.

-BNS

Smurtas. Rugsėjo 22 die-
ną apie 19.15 val. Kavarsko 
seniūnijos Mackeliškių kai-
me neblaivus (nustatytas 1,35 
prom. girtumas) vyras (g. 1950 
m.) smurtavo prieš neblaivią 
(nustatytas 1,39 prom. girtu-
mas) moterį (g. 1953 m.).Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę. .Vagystė. Rugsėjo 21 
dieną gautas prekybos centro, 
esančio Anykščiuose, Žiburio 

g., pareiškimas, kad rugsėjo 5 
dieną apie 18 val. nenustatyta 
moteris išėjo iš prekybos cen-
tro nesumokėjusi už įvairias 
prekes. Padaryta 194,94 eurų 
turtinė žala. 

Areštinė. Rugsėjo 20 dieną 
apie 15.20 val. Anykščiuo-
se, M. Valančiaus g., vyras 
(g. 1979 m.) (nustatytas 2,18 
prom. girtumas) smurtavo mo-
ters (g. 1956 m.) (nustatytas 
1,84 prom. girtumas) atžvil-
giu, taip sukeldamas jai fizinį 

skausmą.Vyras (g. 1979 m.) 
sulaikytas.

Avarija. Rugsėjo 20 dieną 
apie 17.27 val. Svėdasų seniū-
nijos Grikiapelių kaime vyras 
(g. 1972 m.), būdamas neblai-
vus (nustatytas 1,99 prom. 
girtumas), vairavo motorinę 
transporto priemonę „Suzuki 
500 Quad Master“, sukėlė eis-
mo įvykį, pasišalino iš eismo 
įvykio vietos. 

Melagystė.Vyras (g. 1993 
m.) būdamas įspėtas dėl atsa-

komybės dėl pranešimo apie 
nebūtą nusikaltimą, rugsėjo 
16 dieną Anykščių rajono po-
licijos komisariatui melagingai 
pateikė pareiškimą apie tai, 
kad rugsėjo 15 dieną apie 21 
val. prie Beragio ežero, esan-
čio Svėdasų seniūnijos Molia-
kalnio kaime, buvo pagrobta 
jam priklausanti vyriška ranki-
nė, kurioje buvo piniginė, mo-
bilusis telefonas ir automobilio 
raktas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris
Iš spaustuvės parvežtas 

naujas, trečiasis šių metų 
žurnalo „Aukštaitiškas for-
matas“ numeris. 

Šiame žurnale pateikiama Ute-
nos regiono politikų turto deklara-
cijų analizė (Vidmantas Šmigelskas 
„Politikų deklaracijos: gydytojai 
turtingesni už daugelį verslinin-
kų“).Turtingiausias Utenos regio-
no politikas yra anykštėnas versli-
ninkas Lukas Pakeltis, deklaravęs 
2 mln. eurų vertės turtą.

Žurnalo „veidas“ - Anykščių ra-
jono garbės pilietis, Dusetų (Zara-
sų raj.) parapijos klebonas, kanau-

ninkas Stanislovas Krumpliauskas. 
(Sigita Pivorienė,-„Svarbiausia turi 
būti žmogus, tik paskui kunigas“). 

Žurnale publikuojamas straips-
nis apie Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus Traupyje 
sukurtą sodą. 

Menotyrininkė Sandra Dastikie-
nė aprašė Radvilų miestelius („Vy-
žuonos, Svėdasai, Užpaliai - ma-
žieji Radvilų pasaulio miesteliai“).

Rubrikoje „be diktofono“ - Vi-
dmanto Šmigelsko tekstas „Ką Mo-

lėtai darys su laimės paukščiu?“ 
„Kas bus, kai nebus Antano...“  

- Sigitos Pivorienės pasakojimas 
apie traupietį meno mėgėją, baž-
nyčios aplinkos prižiūrėtoją An-
taną Grimžą. 

„Lauko akmenimis gaivina is-
torinę baltų atmintį“ -  žurnalisto 
Jono Junevičiaus fotoreportažas 
apie gydytojo Kęstučio Pangonio 
šalia Alantos (Molėtų raj.) įrengtą 
skulptūrų parką „Baltų sodas“. 

Į 13 „Aukštaitiško formato“ klau-

simų atsakė uteniškių šnekta eiliuo-
jantis poetas Svajūnas Dačkevičius.
Atsakymus į klausimus jis taip pat 
pateikė uteniškių šnekta.

„Aukštaitiško formato“ ieško-
kite visose Utenos regiono pre-
kybos vietose. Žurnalas taip pat 
parduodamas Vilniuje, Ukmergė-
je, Kupiškyje, Kaune, Šiauliuose, 
Klaipėdoje ir Panevėžyje. Juo pre-
kiaujama  ir didžiojoje dalyje šalies 
savivaldybių centrinių paštų.  

-ANYKŠTA

Vokiečiai Anykščiuose nori surengti dar vieną festivalį
Praėjusios savaitės pabaigoje Anykščiuose lankėsi svečiai 

iš Vokietijos – Harold Šmidt su žmona ir dar keliais atsto-
vais puoselėja idėją mūsų mieste surengti dar vieną tarp-
tautinį muzikos festivalį. Rajono savivaldybės meras Sigu-
tis Obelevičius sakė, kad idėją bandys įgyvendinti.

„Svečių iš Vokietijos mintis yra 
tokia, kad Anykščiuose reikia pa-
daryti dar vieną muzikos festivalį. 
Tai būtų tarptautinis folkloro festi-
valis, – su H. Šmidt bendravęs pa-
sakojo rajono savivaldybės meras 
S. Obelevičius. – Šis žmogus turi 
užmezgęs ryšių su vokiečiais, ita-
lais ir latviais. Susitikimo metu ban-

dėme diskutuoti, kada tas festivalis 
galėtų vykti, ar jis būtų atskiras, 
ar prie kažko „pririštas“. Kol kas 
nepriėjome prie bendros išvados, 
bet linkstame prie to, kad festivalis 
galėtų būti „Obuolinių“ dalis – pa-
vyzdžiui, penktadienį vyksta festi-
valis, o šeštadienį – „Obuolinės“. 
Arba tai galėtų būti ir tradicinės 

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventės dalis. 
Tai – diskusijų objektas, tačiau tu-
rime kuo greičiau apsispręsti, nes 
spalio pradžioje jau reikia teikti 
projektus Kultūros tarybai.“ 

Pasak S. Obelevičiaus, H. Šmidt, 
kuris jau yra senjoras, ne kartą lan-
kėsi Anykščiuose, šis kraštas jam 
ypač patiko, todėl jis ėmėsi gražios 
kūrybinės iniciatyvos.

„Kiek žinau, pirmiausia šių vo-
kiečių ryšiai užsimezgė su Anykš-
čių liaudiškų šokių kolektyvu 
„Gojus“, nes pastarasis koncertavo 
jų miestelyje. Kartu su „Gojumi“ 

ten kažkada lankėsi ir tuometinio 
rajono mero Kęstučio Tubio dele-
gacija. H. Šmidt nori išjudinti šią 
iniciatyvą, jis nori, kad mes su jų 
miesteliu užmegztume glaudesnius 
ryšius. Jo idėja yra tokia, kad festi-
valis miestui nebūtų nuostolingas, 
H. Šmidt net organizuotų užsienio 
– vokiečių, italų – turistų atvykimą 
į Anykščius. Čia grotų įvairių šalių 
muzikantai“, – svečios šalies žmo-
nių idėjomis džiaugėsi Anykščių 
rajono savivaldybės meras.

-ANYKŠTA
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??? savaitės citatosKvarco gatvėje šeimininkauja 
benamiai katinai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją su pagalbos prašymu kreipėsi gar-
baus amžiaus Anykščių Kvarco gatvės gyventoja. Moteris 
skundėsi, kad jos kiemą tiesiog užplūdo benamiai katinai. 

Dėl benamių katinų sugaudymo anykštėnė kreipėsi į 
Anykščių rajono savivaldybę, Utenos rajono gyvūnų mylė-
tojų draugiją, tačiau teigia, kad pagalbos nesulaukė.

„Gal žiniasklaida mums ga-
lėtų padėti atsikratyti katinų? 
Pas mus gal aštuoni atvežti ka-
tinai, duris atidarius, lenda į na-
mus, išdaužė šiltnamio langą. 
Kreipėmės į Anykščių rajono 
savivaldybę, sakė, kad turim 
kreiptis į Uteną. Parašėme laiš-
ką į Uteną, tačiau gavome atsa-
kymą, kad jie patys neturi kur 
dėti benamių katinų. Ką mums 
daryti? Niekas mums nenori pa-
dėti. Pinigus, skirtus katinų glo-
bai, atidavė Ukrainai, tai tegul 
Obelevičius ką nors sugalvoja, 
bet jis tuo klausimu net nenori 
kalbėti“, - skundėsi nenorėjusi 
prisistatyti moteris.

„Anykšta“ susisiekė su 
Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vyriausiuoju specialistu, „ža-
liuoju patruliu“ Aurelijumi Ra-
dzevičiumi ir papasakojo apie 
Anykščių miesto gyventojos 
skundą dėl beglobių gyvūnų. 
Savivaldybės specialistas sakė, 
kad informacijos apie šią pro-
blemą iki tol nebuvo gavęs.

„Pas mane planuose yra trys 
vietos, kurios yra stebimos, ten 
yra gaudomi katinai. Iki manęs 
informacija apie beglobius ka-
tinus Kvarco gatvėje neatėjo, 
bet viskas bus savo seka. Šiaip 
esu pravažiavęs Kvarco gatve 
ir ten nesu pastebėjęs katinų“, - 
kalbėjo A.Radzevičius.

Savivaldybės specialistas 
A.Radzevičius aiškino, kad su-
gaudyti beglobius gyvūnus nėra 
paprastas darbas.

„Nebeturime vietoje beglobių 
gyvūnų gaudytojų, jie yra Ute-

noje, tad jie iki mūsų atvažiuoja 
tik konkrečiais atvejais, kai už-
daromas katinas. Aš pats nuva-
žiavęs į automobilio bagažinę 
katinų nesusidėsiu. Yra speciali 
gaudymo specifika, spąstai, bet 
mes tokių dalykų neturime“, - 
sakė A.Radzevičius.

„Žaliasis patrulis“ A. Radze-
vičius taip pat paaiškino, kodėl 
beglobiai katinai atakuoja gy-
ventojų kiemus.

„Juos šeria, tai jie ir subė-
ga. Nešertų – nesubėgtų. Jie 
laukiniai, glaudžiasi ten, kur 
juos maitina. O katinų, kaip ir 
paukščių, nesugaudysi“, - dėstė 
savivaldybės specialistas.

„Žaliajam patruliui“ A. Ra-
dzevičiui perdavėme Kvarco 
gatvės gyventojos kontaktus, 
jis pažadėjo moteriai paskam-
binti.

Savo pažadą „žaliasis patru-
lis“ A. Radzevičius ištesėjo – 
jis susisiekė su Kvarco gatvės 
gyventoja, tačiau ši po pokalbio 
su savivaldybės specialistu ne-
buvo patenkinta.

„Paskambino iš savivaldy-
bės, liepė mums, 90 metų žmo-
nėms, sugaudyti katinus, už-
daryti juos, tada jie pasiimsią. 
Pagalvokit, kaip šitaip mūsų 
vadai galvoja. Tai išsijuokimas 
iš senų žmonių, daugiau nieko. 
Mes turbūt pagalbos iš niekur 
nebesulauksime“, - nusivylusi 
buvo anykštėnė.

Anykščių rajono savivaldybė 
dėl beglobių gyvūnų gaudymo, 
jų transportavimo į gyvūnų 
globos namus, jų laikinosios 
globos ir karantinavimo  yra 

pasirašiusi  9 tūkst. 800 Eur su-
tartį su Utenos rajono gyvūnų 
mylėtojų draugija. Sutartyje, 
kuri pasirašyta šių metų liepą 
ir galioja metus, numatyta, kad 
per metus Anykščių rajone nu-
matyta sugauti ir karantinuoti 
70 beglobių gyvūnų.

„Anykšta“ susisiekė su Ute-
nos rajono gyvūnų mylėtojų 
draugijos pirmininke Jolanta 
Guobaite ir papasakojo apie 
Anykščių miesto Kvarco gatvės 
gyventojus vargus dėl beglobių 
katinų.

„Anykščių rajone ir bet ku-
riame kitame rajone yra ne 8 
ir ne 80 beglobių katinų. Visus 
juos sugaudyti ir sukišti kaip į 
koncentracijos stovyklą, kur jie 
būtų paleidžiami dūmais, nes 
kitur niekur nepadėsi, yra ne-
įmanoma. Vienoje vietoje be-
namius katinus sugaudysi, bet 
kitoje vietoje jų bus „belekiek“. 
Nėra paprastas sprendimas su-
gaudyti ir nusivalyti rankas“, - 
kalbėjo J.Guobaitė.

Pašnekovei priminus, kad 
Utenos rajono gyvūnų mylėto-
jų draugija su Anykščių rajo-
no savivaldybe yra pasirašiusi 
sutartį dėl beglobių gyvūnų 
gaudymo bei jų karantinavi-
mo, J.Guobaitė atsakė: „ Bet 
tai sutartis ne dėl viso pasau-
lio ir visų Anykščių katinų su-
gaudymo. Jūs nesusidūrėte ir 
turbūt neįsivaizduojate, kokie 
yra skaičiai tų beglobių gyvū-
nų. Kad Anykščių rajone būtų 
tvarka, reikėtų sugaudyti kelis 
tūkstančius beglobių gyvūnų. 
To neįmanoma išspręsti net per 
metus“, - kalbėjo J.Guobaitė.

Utenos rajono gyvūnų my-
lėtojų draugijos pirminin-
kė J.Guobaitė kalbėjo, kad į 
Anykščių rajoną gaudyti beglo-
bių gyvūnų važiuoja nuolat.

„Kiekvieną dieną sulaukia-
me dešimčių skambučių ir 
pirmiausia vykstame ten, kur 
pagalba žmogui ir gyvūnui yra 
reikalingiausia. Tarkim, tai gy-
vūnas, kuris neturi maisto arba 
paimtas nuo kelio, sergantis. Su 
kiekvienu žmogumi, kuris krei-
piasi į mus, dirbame individua-
liai.“, - sakė ji.

J.Guobaitė sakė, kad per me-
tus Utenoje veikiančiuose gy-
vūnų globos namuose priglau-
džiama apie 1 tūkst. beglobių 
kačių. Išeitį, kaip suvaldyti ka-
čių populiaciją, ji mato tik vie-
ną – tam reikalinga visuotinė 
gyvūnų sterilizacija.

Dėl beglobių gyvūnų sugau-
dymo Anykščių miesto gyven-
tojai turi pirmiausia kreiptis į 
Anykščių rajono savivaldybės 
„žaliąjį patrulį“, o seniūnijų gy-
ventojai – į seniūnus.

90-metė močiutė teigia, kad iš savivaldybės paskambinęs spe-
cialistas jai liepė katinus sugaudyti, uždaryti, tada jie katinus 
pasiimsią.

Ką manote apie 
nemokamą keleivių 
vežimą vietos 
autobusais?

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnijos seniūnas:

Viskas yra gerai, už ką nereikia 
mokėti. Manau, kad vyresni žmo-
nės, kurie sunkiau gyvena, iš auto-
mobilių gali persėsti į autobusus, 
kai kelionės jais bus nemokamos. 
Ar pats važiuočiau į Anykščius 
autobusu darbo reikalais? Gal ir 
važiuočiau, jeigu būtų patogu, bet 
jei Anykščiuose reikėtų laukti tris-
keturias valandas, tada, aišku, ne-
patogu.

Irena VAITKIENĖ, Anykščių 
miesto Jurzdiko bendruomenės 
pirmininkė:

Ne, autobusais nevažinėju, vai-
ruoju automobilį. Nežinau, ar dėl 
to, kad autobusai vežtų nemokamai, 
pradėčiau jais keliauti. Labai sudė-
tinga. Grafikų nežinau. Didžiuo-
siuose miestuose viešuoju trans-
portu naudojuosi, nes ten sudėtinga 
rasti vietą pasistatyti automobiliui.

Raimondas BALSYS, Anykš-
čių rajono tarybos narys:

Manau, kad sprendimo projektą 
dėl keleivių vežimo vietos auto-
busais palaikysiu. Paslauga būtų 
patraukli žmonėms, žinoma, tai 
papildomos išlaidos, bet, kita ver-
tus, iki šiol vežėjui ir taip būdavo iš 
savivaldybės biudžeto kompensuo-
jama už keleivių vežimą. Aš pats į 
Anykščių rajono tarybos posėdžius 
autobusu atvykti negalėčiau. Ten, 
kur aš gyvenu, autobusas užsuka 
pirmadieniais ir penktadieniais, o 
kadangi komitetų posėdžiai vyksta 
antradieniais, o Tarybos posėdžiai – 
ketvirtadieniais, nieko neišeitų.

Alma AMBRAŠKAITĖ, mu-
ziejininkė:

Aišku, kad žinia apie planus vežti 
keleivius vietos autobusais nemo-
kamai mane pradžiugino. Man da-
bar iš Svėdasų iki Anykščių bilietas 
į vieną pusę kainuoja 3 Eur, tad per 
mėnesį kelionei išleidžiu nemažai 
pinigų. O tie, kurie pripratę važiuoti 
automobiliais, tai jie ir toliau va-
žiuos, nepersės į autobusus. Gal tik 
daugiau autobusais pradės keliauti 
paprastų žmonių.

Ir sūris pelėkautuose 
būna nemokamas...

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnas, apie planus ke-
leivius vietos autobusais vežti 
nemokamai: 

„Viskas yra gerai, už ką ne-
reikia mokėti.“

Ypatingoms užduotims 
pasitelkiami specialistai 
iš centro!

Aurelijus RADZEVIČIUS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos „žaliasis 
patrulis“, apie beglobių kati-
nų gaudymą: 

„Nebeturime vietoje beglobių 
gyvūnų gaudytojų, jie yra Ute-
noje, tad jie iki mūsų atvažiuoja 
tik konkrečiais atvejais, kai už-
daromas katinas.“

Gal ir pasikalbėti nori...

Aurelijus RADZEVIČIUS  
apie į gyventojų kiemus len-
dančius beglobius katinus:

 „Juos šeria, tai jie ir subėga. 
Nešertų – nesubėgtų. Jie lau-
kiniai, glaudžiasi ten, kur juos 
maitina.“

Ten ne Jūsų maišeliai. 
Konkurentų!

Rita KRIPAITIENĖ, 
Anykščių rajono vartotojų 
kooperatyvo vadovė, apie 
plastikinių maišelių naudoji-
mą: 

„Žinoma, esu už ekologines 
idėjas, yra labai baisu, kai iš-
girsti, kad kur nors jūroje pa-
gautas gyvūnas, prisiragavęs 
plastiko.“

Gal paprasčiausiai vėlai va-
karais nebevažinėjate...

Ramūnas BLAZARĖNAS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vedėjas, apie 
gerėjančią eismo kultūrą:

 „Nebėra taip, kad, jei važiuo-
ji 100 km/h greičiu, kelyje esi 
kliuvinys.“ 

Atviri. Be kaukių! 

Regina DRŪSIENĖ, Jono 
Biliūno gimnazijos direktorė, 
apie tai, kaip mokykloje sau-
gomasi nuo Covid-19:

„Mes mokykloje dezinfe-
kuojamės rankas, kabinetai yra 
dezinfekuojami, vėdinami bei 
kaukių nei mokytojai, nei mo-
kiniai dar nesidedame.“ 
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rievės

Sigita PivoRienė

„le roi est mort! vive le 
roi!“ – kitaip tariant, karalius 
mirė, tegyvuoja karalius: taip 
kažkada Prancūzijoje pro 
versalio rūmų langus būdavo 
pranešama apie karaliaus 
mirtį,o drauge ir tai, kad į 
sostą sėda naujasis valdovas.

Taip ką tik nutiko ir bri-
tams. ilgiausiai pasaulyje 
valdžiusi, 96-erių sulaukusi 
monarchė elžbieta ii atgulė 
amžinojo poilsio, taip „už-
leisdama“ vietą naujajam 
karaliui – vyriausiam savo 
sūnui Charles‘ui (karoliui) 
iii. Šis, beje, taip pat įeis į 
istoriją kaip ilgiausiai sosto 
laukęs paveldėtojas, mat 
princu jis buvo tituluojamas 
beveik 74 metus. nemaža 
ekspertų abejoja, kad šis 
karalius apskritai gali būti 
populiarus, mat jo gyvenime 
būta ne vieno skandalo – 
ypač jis buvo smerkiamas dėl 
neištikimybės savo buvusiai 
žmonai Dianai. kai kas jį 

laiko ir savanaudžiu, net buvo 
tikėtasi, jog sostas atiteks 
jo sūnui William‘ui (vilja-
mui), kuris, beje, turi kur kas 
daugiau jam simpatizuojančių 
nei jo tėvas, pastaruoju metu 
buvęs populiarumo reitingų 
viduriuke…

Britų karališkoji šeima, 
rodos, stebima viso pasaulio, 
nors jie – anaiptol ne vienin-
teliai monarchai planetoje. 
Švediją, norvegiją, ispaniją, 
saudo Arabiją ir dar nema-
žą dalį šalių taip pat valdo 
karaliai, princai ar sultonai. 
Tačiau, karalienei elžbietai 
ii soste išbuvus ilgiausiai, net 
vadinamai „pasaulio močiu-
te“, daugumos žvilgsniai ir 
krypo daugiausia į ją bei jos 
šeimą, kuri, beje, lygiai kaip 
ir kokių kitų garsenybių, buvo 
ir tebėra krečiama skandalų, 
skyrybų, intrigų ir net kaltini-
mų pedofilija. 

Tiek žiniasklaidai, tiek ir 
eiliniams britams ar karalie-
nės bei jos šeimos gerbėjams 
įdomu ir svarbu stebėti bei 
analizuoti šios šeimos elgesį. 
karalienės laidotuvių ceremo-
nija tęsėsi kone dvi savaites 
ir per jas karališkoji šeima 
buvo ypač stipriai narstoma 
po kaulelį: štai pasirodė titulų 
atsisakęs karalienės anūkas 
Harry (Haris) su žmona 
Meghan (Megan). Penki 
straipsniai apie tai, kaip pora 
apsirengusi, kaip laikosi už 
rankų, kuris jų yra lyderis, 
kuris labiau liūdi, kur žiūri. 

kodėl ant Meghan Markle 
batelių yra kažkoks nematy-
tas simbolis ir ką jis reiškia 
(ekspertai išsiaiškino, jog tai 
dizainerio inicialai)? kodėl 
princo William‘o žmona 
kate (keit) piktai pažiūrėjo 
į Hario žmoną Meghan, o 
ši palietė savo plaukus? Ar 
broliai taikosi, ar vis dar 
pykstasi (vieni ekspertai 
teigia vienaip, kiti – kitaip)? 
Mačiau net „straipsnį“, 
kaip princo William‘o dukra 
Charlotte (Šarlotė) pasitaisė 
skrybėlaitę, o jos dėdė Harry 
jai nusišypsojo! kad dabar-
tinis karalius Charles‘as iii 
nubraukė ašarą, taip paro-
dydamas, kad gedi mamos, 
o nebe visai princas Harry, 
stovėdamas prie karsto, buvo 
nuleidęs galvą. Šiokia tokia 
beprotybė, tiesa? jei karste 
būtų jūsų mama, o aplinkiniai 
aptarinėtų, kas ką pasakė, 
vilkėjo ir kaip pažiūrėjo, tai 
elementariausiai būtų vadina-
ma „pletkais“ ir nepagarba 
šeimai… 

kiekviena didelė pasaulio 
žvaigždė yra stebima, kie-
kvienos elgesys ar apranga 
yra aptarinėjami tiek žinias-
klaidos, tiek ir visuomenės 
– tokia populiarumo kaina, 
yra sakoma. Tačiau analizuo-
ti kiekvieną judesį (kaskart 
pasirodo tekstai su kūno 
kalbos ekspertų komentarais), 
kiekvieną aprangos detalę, 
kuri, anot ekspertų, būtinai 
kažką turi reikšti, nešti ar per-

duoti kažkokią žinią, yra šiek 
tiek per daug. jei būdamas 
laidotuvių procesijoje pasi-
sukai į vieną pusę, tai reiškia 
viena, jei į kitą – kita. Gal 
žmogui elementariai sprandą 
įskaudo… Paparacių pastan-
gomis sužinome tai, apie ką 
net nebūtume pagalvoję, o jų 
smalsumas ir įžūlumas juk ir 
pražudė princesę Dianą.

Tad kur pakastas šuo? 
Ar mums, suaugusiesiems, 
vis dar reikia pasakų apie 
nuostabią karalystę, kurioje 
gyvena princai ir princesės, 
žydi rožės, pievelėje laksto 
triušiukai ir gieda lakštin-
galos? Manyčiau, kad taip. 
esu mačiusi dokumentinį 
filmą apie ledi Dianą, kur ją 
pažinę žmonės būtent taip ir 
įvardijo jos pasirinkimą tekė-
ti už princo: nes jis princas. 
Tik pradėjusi gyventi realų 
gyvenimą, ši jauna moteris 
suprato, kur pakliuvo, bei 
pamatė, kad ir princai yra 
žmonės – visai ne tie nuos-
tabūs herojai iš romanų. 
Todėl, matyt, ji visuomenės ir 
buvo tokia mylima – nes ne 
tikra princesė, nes žmogiška, 
net  rodanti savo jausmus ir 
praskleidžianti tą paslapties 
šydą, bet karališkoje šeimoje 
tai yra laikoma prasčiokiško 
lygio tonu. Bet karališkas 
gyvenimas toks saldus, taip 
masina tarsi vyšnaitė ant 
torto!

Tad net ir XXi amžiuje ši 
pasaka tebesitęsia: karališ-

kosios vestuvės ar laidotuvės 
yra transliuojamos turbūt 
visame pasaulyje, o vos 
pagimdžiusi princo žmona, 
nepriekaištingai sušukuota, su 
tobulu makiažu  išneša visuo-
menei parodyti prieš akimirką 
gimusį kūdikį... brrr…

Šios šeimos vestuvės ar 
laidotuvės kainuoja milijonus 
(štai karalienės elžbietos 
ii laidotuvės atsiėjo 9 mln. 
dolerių), pritraukia milijardus 
stebėtojų. Šiuo metu laukia-
mas kone didžiausias spekta-
klis – karolio iii karūnacija. 
Šiuolaikiniame pasaulyje ši 
archajiška procedūra, atro-
dytų, nereikalinga, kaip ir, ko 
gero, pats karalius, kurio funk-
cijos ir vaidmuo valstybėje jau 
seniai yra abejotinos vertės: 
juk nebe Xviii ir net ne XiX 
amžius, kad būtų rengiamos 
puotos su pūstomis suknelėmis 
ir lankstomasi prieš karalių, 
kuris nepaklususiam gali įsa-
kyti nukirsti galvą… 

Tačiau kas nutiktų, jei 
staiga šis spektaklis būtų 
panaikintas? jei rūmai teliktų 
muziejus, jei niekas nebemo-
juotų iš balkonėlio, jei mirusį 
žmogų palaidotų kapinėse 
ne po dviejų savaičių ir  be 
šitokios pompastikos? jei 
princai ir princesės „šoktų“ į 
treningus ir eitų į prekybcen-
trį niekieno nefotografuojami, 
jei jų interviu nebūtų „skan-
dalingi“ ir kitokie „-ingi“, 
jei… juk gyventi būtų kur kas 
nuobodžiau, tiesa? :) 

Plastiko maišelių visiškai atsisakyti 
nereikėtų sigita PivoRienė

sigita.p@anyksta.lt

Vyriausybei pritarus parduotuvėse drausti nemokamai 
dalyti plastikinius maišelius ir svarstant apskritai atsisakyti 
plastikinių maišelių, su tuo sutinka ne visi.

Tačiau Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo vadovė 
Rita Kripaitienė teigė pastebėjusi, kad plastikinių maišelių 
pirkėjai vis dažniau atsisako patys.

„Plastikinius maišelius žmo-
nės naudoja, nes kai kurių pre-
kių tiesiog nėra kur įsidėti. Bet 

Iš tiesų, tai patogu, nes maiše-
liai yra daugkartiniai: išsiskalbi 
ir vėl naudoji. Vienkartiniams 
maišeliams alternatyvų kol kas 
neturime, todėl nieko kito ir ne-
naudojame. Bet pirkėjai tikrai 
jų naudoja vis mažiau“, – pa-
stebėjo R. Kripaitienė.

Kur, visiškai atsisakius bet 
kokio plastikinio maišelio, 
pirkėjams tektų dėti perkamą 
mėsą, žuvį? Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo vadovė 
svarstė: „Mano amžius leidžia 
prisiminti, kad visi tokie pro-
duktai būdavo vyniojami į po-
pierių. Ir, parsinešus į namus, 
visa tai nuo produktų gramdy-
davai. Nesakyčiau, kad tai būtų 
malonu. Manyčiau, kad būtų 
galima palikti pačius ploniau-
sius maišelius – jau dabar jie 
be galo plonyčiai gaminami. 
Tokioms prekėms kaip žalia 
mėsa ar žuvis vis dėlto popie-
rius nėra tinkamas pakavimui. 
Minimaliai šiuos maišiukus rei-
kėtų palikti minėtoms prekėms 
pakuoti.“

Paklausta, ar prekybininkams 

nekyla sunkumų dėl šių drau-
dimų, R. Kripaitienė sakė: „Be 
abejo, nes, visų pirma, prie jų 
visi esame labai pripratę. O 
antra - mes juk už juos moka-
me, mums yra įvesti mokes-
čiai: už viską, ką naudojame 
pakavimui, turime mokėti. Jei 
būtų pigesnis variantas, gal-
būt mums tai tiktų ir patiktų. 
Bet žmonėms, manau, reikia 
palikti galimybę tam tikras 
prekes dėti į plastikinį maiše-
lį. Žinoma, esu už ekologines 
idėjas, yra labai baisu, kai iš-
girsti, kad kur nors jūroje pa-
gautas gyvūnas, prisiragavęs 
plastiko…“ 

Šiuo metu plastikiniai maiše-
liai yra viena dažniausių komu-
nalinių atliekų, kurių pasaulyje 
kas minutę išmetama maždaug 
2 mln.. Šiuos maišelius sudėtin-
ga perdirbti, todėl jie gamtoje 
išlieka ir „klajoja“ metų metus. 

„Eurostat“ duomenimis, vi-
dutiniškai vienas Lietuvos gy-
ventojas per metus panaudoja 
daugiau nei 300 plastikinių pir-
kinių maišelių.

dabar pastebėjome, kad ypač 
jauni žmonės dažnai atsisako 
maišelių, sakydami, kad turi 
savus. Tokią tendenciją jau 
kurį laiką pastebime tarp jaunų 
žmonių. Esu pati tai pastebė-
jusi, būdama mūsų, vartotojų 
kooperatyvo, parduotuvėse. 
Manyčiau, kad natūraliai tų 
maišelių pradės mažėti“, – sakė 
R. Kripaitienė. 

Tiek didžiuosiuose prekybos 
centruose, tiek ir mažesniuose 
jau seniai pirkėjams yra siūlo-
ma įsigyti daugkartinių mai-
šelių, o už plastikinius tenka 
susimokėti. Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo parduo-
tuvės – ne išimtis. 

„Pirkėjams ir mes siūlome 
medžiaginių maišelių prekėms 
susidėti, juos žmonės naudoja. 

Anykščių rajono vartoto-
jų kooperatyvo vadovė Rita 
Kripaitienė teigė mananti, 
kad minimalus plastiko mai-
šelių kiekis turėtų likti, nes 
popierinė pakuotė mėsos, 
žuvies ar panašaus tipo pro-
duktams nėra tinkama.

šiupinys

Eglė. Pagrindinė Anykš-
čių kalėdinė eglė stovės prie 
Anykščių kultūros centro. Kitą 
eglę planuojama statyti ir apž-
valgos aikštelėje Vienuolio ga-
tvėje.

Ąžuoliukas. Anykščių rajo-
no Jaunimo reikalų taryba per 
Obuolines Vyskupo skvere, ša-
lia bibliotekos sodins Stelmu-
žės ąžuolo „vaikaitį“.

 
Laiminimas. Rugsėjo 25 die-

ną, kai minima Vairuotojų ir ke-
liaujančiųjų diena, prie Anykš-
čių bažnyčios po 9 val., 11 val., 
18 val. Šv. Mišių bus laiminami 
vairuotojai, automobiliai ir ki-
tos transporto priemonės. 

Paslaugumas. Anykščių ra-
jono savivaldybė paskelbė pi-
niginės socialinės paramos ir 
socialinių išmokų mokėjimo ir 
pristatymo į namus Anykščių 
rajono gyventojams paslaugos 
viešąjį pirkimą. Išmokas į na-
mus pristatyti numatoma apie 
960 paramos gavėjų. Per metus 
socialinei paramai bus išmokė-
ta 1 mln. 600 tūkst. Eur. Prista-
tymo paslauga perkama 36 mė-
nesių laikotarpiui.
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pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono vadoklių 

parapijos klebonas, svėdasiškis

Pagalvojus apie mirusią Karalienę...

Man tikrai labai gaila kara-
lienės elžbietos ii. nors ji man 
nei mama, nei močiutė, nei 
draugė. Gaila jos, kaip būna 
gaila kažkieno mirusios ma-
mos, močiutės, žmonos, sesės, 
draugės...taurios asmenybės. 

suprantu ir nebesistebiu 
masiniu emocijų pliūpsniu. 
Žvelgiant į karališkuosius gy-
venimus, toks didelis pliūpsnis 
emocijų masiškai kilo, kai 
žuvo princesė Diana. Tik ar 
tie masiniai paraudojimai 
yra nuoširdūs? nuoširdumo 
deficitas ypač akivaizdus kai 
kuriuose mūsų visuomenės 
sluoksniuose - tuose, kurių ma-

sinės komunikacijos priemonės 
nesigėdija vadinti „garseny-
bėmis“. kaipgi nepasinaudosi 
net karalienės mirtimi, kad 
įvaizdžiui bent vieną kitą 
ryškesnę spalvą pridėjus! 
svarbu, kad kuo daugiau kitų 
pastebėtų. na ir naudojasi! 
Tiesiog kai kurie nusirita net 
iki karikatūros lygio. Ach, kiek 
daug lietuvoje atsirado „eks-
pertų“, nusimanančių apie 
britų monarchijos gyvenimą 
(šalia koldūnų ir restoranėlių 
valgių ragavimo), apie kara-
liškojo etiketo punktus ir apie 
visokias karališkąsias subtily-
bes! o kokia gausybė visokių 
straipsnių, žinoma, bulvarinių, 
apie karalienės gyvenimą ir 
asmenybę! (Mieliau paskai-
tyčiau karalienės kalbas, jos 
išsakytas mintis apie gyveni-
mą, apie žmogiškas vertybes, 
o ne spoksočiau į vienišus 
korgius ar į nufotografuotas 
karalienės skrybėlaites). Dar 
pamenu, kad mirus popiežiui 
jonui Pauliui ii  lietuvoje 
nekilo tokia masinių emocijų 
banga. Pabrėžiu, katalikiškoje 

lietuvoje...Žinoma, jei dar 
tokia egzistuoja. 

Didelis dėmesys britų kara-
liškajai šeimai lietuvoje buvo 
rodomas dar tada, kai kara-
lienė buvo gyva. Atrodo, kad 
lietuviai net pavydi ir norėtų 
turėti net savo monarchų. Bet 
tokie dalykai negalimi lietuvo-
je. ne vien dėl valstybės kons-
titucinio charakterio. Yra kita 
priežastis, apie kurią beveik 
niekas drąsiai ir garsiai nepa-
sako. Priežastis ta, kad lietu-
viai niekada taip ir neišmoko 
gerbti savo pačių valdovų ir 
valdžios vadovų. išrenka juos 
patys, o paskui ima ir pradeda 
tiems savo išrinktiesiems vi-
sokias neapykantos ir pašaipų 
giljotinas ruošti. o britai yra 
kitokie. jie nuoširdžiai išdidi 
tauta, nesilankstanti kitiems, 
per visas negandas sugebė-
jusi išlaikyti savo identitetą, 
nepaisydami ne tik emigracijos 
iššūkių, bet ir vidinių valstybės 
krizių. visų šių niuansų centre 
- monarchija, kurią dauguma 
britų gerbia ir myli. Tad vėl 
bandau Britaniją lyginti su 

lietuva. kada gi ir kaip sti-
priai lietuvoje masiškai buvo 
išgyvenama kokio nors svar-
baus valstybės veikėjo mirtis 
taip, kaip dabar toks sielvartas 
išgyvenimas ir matomas britų 
krašte? Žinoma, yra buvę tų 
masinių emocijų nedidelėje 
visuomenės dalyje. Paskui 
viskas labai greitai baigiasi. 
Raudojo lietuva ir dėl sausio 
13-osios aukų - daug žmonių 
buvo atėję į laidotuves. Paskui 
viskas lyg nutilo. Tad ir noriu 
savęs ir kitų paklausti: „Ar la-
bai dažnai ir masiškai lietuviai 
aplanko didvyrių kapus? Ar 
dažnai ateina čia jaunavedžių 
poros, kiti asmenys, švenčian-
tys gyvenimo svarbius mo-
mentus, ir padėkoja kritusiems 
už mūsų laisvę? Ar masiškai 
didvyrių kapai yra lankomi 
moksleivių ekskursijų? o gal 
tik lieka akropoliai ir plauki-
mo baseinai?“ Tai tik dalis 
klausimų. o atsakymų kol kas 
neturiu. Tiesa,  kurgi  masinis 
dėmesys lietuvos istorijai, 
valdovų asmenybėms, mūsų 
karališkųjų vietų lankymui 

ne iš ekskursijų ar pavienių 
programų, bet iš garbaus ir 
meilingo jausmo? 

Taigi, karalienė mirė. Mirė 
ji, kaip ir kiekvienas mirtingas 
žmogus. visų mūsų laukia to-
kia paskutinė lemties akimirka. 
Dievo akivaizdoje stovintiems 
nebus „blato“ ir privilegijų, 
kokių esama žemiškame gyve-
nime. Dievo akivaizdoje šalia 
karalių ir karalienių stovės 
benamis „bomželis“ -  visi bus 
lygūs ir vienodai teisiami pa-
gal nugyvento žemiško gyveni-
mo dalykus. labai asmeniškai 
norėčiau, kad garbioji britų 
karalienė elžbieta ii, tauriai 
nugyvenusi žemiškojo gyve-
nimo metus, dabar laiminga 
gyventų viešpaties namuose, 
kurie yra daugel kartų nuosta-
besni už karališkuosius Bekin-
gemo rūmus. neabejoju, kad 
tai supranta ir pati karalienė. 
Tegyvuoja ir tegul neblėsta jos 
garbingas atminimas!

P.s. Prisipažinsiu - esu mo-
narchistas. Deja, man nelemta 
gyventi tokioje visuomenėje, 
kuri savo karalius ir karalie-
nes širdyje nešiotų kaip meilę.

Plikiškių kaime susitiko du 
rašytojai

Plikiškių kaime, prieš kelerius metus anūkui statytame namu-
ke, atostogaujantį rašytoją Antaną Drilingą praeitą šeštadienį 
aplankė rašytojas Arvydas Juozaitis. 

Man „nuskilo“ būti šio dviejų rašytojų susitikimo liudininke.

Susitikimą Šimonių girios 
miškuose paskatino A. Juozai-
čio rašoma antroji miesto epo 
,,Kauno saulė“ dalis. Antrojoje 
,,Kauno saulės“ knygoje viena 
iš vienuolikos vigilijų bus skirta 
Antanui Drilingai ir Kaune ėju-
siam bei jo redaguotam legendi-
niam kultūros žurnalui ,,Nemu-
nas“. 

,,Nuodėmė būtų nesusitikti 
gyvų pasakojamos istorijos kū-

rėjų, - apie motyvus aplankyti A. 
Drilingą jo tėviškėje sakė rašyto-
jas A. Juozaitis.  - Žmogus sukū-
rė tokį fenomeną. Aš būčiau ne-
sąžiningas, jei  prieš rašydamas 
su juo nepasikalbėčiau.“

 Iki šio susitikimo Plikiškiuo-
se A. Juozaitis ne kartą buvo 
bendravęs su A. Drilinga, jam 
A. Juozaitis yra dėkingas už tai, 
kad skatino jį parašyti knygą 
apie Tėvą Stanislovą. A. Dri-

linga apie žurnalo ,,Nemunas“ 
leidimą A. Juozaičiui yra ranka 
parašęs du išsamius laiškus. 

 Milžinišku tiražu -75 tūks-
tančiais egzempliorių - ėjęs 
žurnalas, pasak rašytojo A. Juo-
zaičio, paskatino Lietuvos kul-
tūros renesansą. 

,,Kultūros renesansas įvyksta 
septintame dešimtmetyje Kau-
ne. A. Drilinga, 1967 metais 
paskirtas ,,Nemuno“ redak-
toriumi Maskvos cK – koks 
iškalbingas faktas! – žurnalui 
suteikė modernumo ir užaugino 
sparnus“, - sakė A. Juozaitis.

 Pirmajame ,,Nemuno“ žurna-
le, kuris buvo netradicinio for-
mato, išspausdintas Algimanto 
Mikutos interviu su krepšinio 
legenda Modestu Paulausku, 
,,Vest Saido“ – filmo, kuris 
buvo uždraustas, scenarijus, Vi-
liaus Naujiko meninės fotogra-
fijos, dvelkusios erotika, Vytau-
to Martinkaus, vėliau tapusio 
žinomu rašytoju, apsakymas. 

Būtent A. Drilingai redakto-
riaujant ,,Nemune“, su aktais 
žurnale debiutuoja garsūs fo-
tomenininkai Romualdas Ra-
kauskas ir Rimantas Dichavi-
čius, beje, pastarojo nuotraukų 
albumas ,,Žiedai tarp žiedų“ su-
laukė net keturių leidimų Lietu-
voje, Maskvoje, Leipcige.

A. Juozaitis tikslinosi ,,Ne-
muno“ leidimo datales, klausi-
nėjo A. Drilingos apie to meto 

,,Nemuno“ redakcijos veiklą.
Puikios atminties, nors jau 

sulaukęs 87 metų, daugiau kaip 
keturiasdešimties knygų auto-
rius, buvęs ,,Moksleivio”, ,,Ne-
muno” , ,,Literatūros ir meno” 
leidinių redaktorius Antanas 
Drilinga vaišino svečius kava ir 
sakė, kad tokį ,,Nemuną“ tada 
leisti ir buvo galima tik Kaune, 
mieste, nutolusiame nuo Vil-
niaus cenzorių. Buvęs  ,,Nemu-
no“ redaktorius pasakojo, kad 
reikėjo didelio lankstumo, nes  
ir tą pačią ,,Vest Saido“ istoriją 
reikėjo pateikti taip, kad tai la-
bai neprieštarautų proletariato 
idėjoms. Tačiau redaktorius ne 
kartą buvo už savo veiklą kvie-
čiamas pasiaiškinti „ant kilimė-
lio“, auklėjamas. ,,Nemune“ 
dirbo tik vienas žurnalistas pro-
fesionalas, kiti – meno, kultū-
ros žmonės, kuriems publikaci-
jos žurnale buvo puikus startas 
tolesnei kūrybinei karjerai.

A. Drilinga prisiminė ir ra-
šytoją Juozą Baltušį. Pasak 
A. Drilingos, žodžio kišenėje 
neieškantis J. Baltušis turėjo 
privilegiją tiesiai visiems į akis  
rėžti tai, ką galvoja. Galėjai jo 
žodžius priimti arba susipyk-
ti su juo, tačiau rašytojas kal-
bėjo tiesmukai. ,,O žmonėms 
toks Baltušio kalbėjimas pati-
ko. Tačiau jis buvo protingas 
ir atsargus žmogus“, - apie tai, 
kad J. Baltušis žinojo ribas, 

Gražina ŠMiGelskienė
grazina.s@anyksta.lt

Rašytojai Antanas Drilinga ir Arvydas Juozaitis Plikiškių kaime 
lietingą rudens vakarą.                 Autorės nuotr.

svarstė A. Drilinga. A. Juozai-
čio paklaustas, kaip J. Baltušis 
vertino ,,Nemuną“, A. Drilinga  
sakė, kad J.Baltušis nesižavėjo 
,,Nemuno“ meninėmis nuotrau-
komis, jas vertino kaip populia-
rumo siekį.

A. Drilinga ,,Nemuną“ reda-
gavo iki 1972 metų, o nuo tada 
paties įkurto žurnalo daugiau 
nebeskaitė. Bet rašytojo lenty-
noje stovi ,,Nemuno“ 50 - me-
čio proga pirmajam redaktoriui 
skirta padėka. A. Drilingos tėvų 
namuose, kuriuose dabar gy-
vena svetimi žmonės, tebėra ir 
įrišti ,,Nemuno“ komplektai. 
,,Palikau ten ,,Nemuną“, kaip 
ir daugelį savo knygų. Buvu-
sioje tėviškėje gyvena išsilavi-
nę, šviesūs žmonės. Gal jie ką 
skaitys“, - kalbėjo rašytojas. 
Apie pusantro tūkstančio kny-
gų rašytojas yra padovanojęs 
Andrioniškio bibliotekai.

Rašytojai dalijosi kultūros 
naujienomis, kalbėjosi apie li-
teratūrą, svarstė, kokia lietuvių 
literatūros vieta pasaulyje. A. 
Juozaitis buvo dosnus: pasak 
jo, Nobelio premijos verta ir  
J.Baltušio ,,Sakmė apie Juzą“, 
ir Mariaus Katiliškio ,,Miškais 
ateina ruduo“, ir Henriko Ra-
dausko poezija... 

A. Drilinga buvo kritiškes-
nis: jei Nobelio premijos niekas 
negavo, vadinasi, jos nebuvo ir 
vertas. Rašytojas sakė pastarai-
siais metais labai daug skaitan-
tis, tačiau, kuo daugiau skaitąs, 
tuo labiau jam atrodo, kad lietu-
vių literatūra gerokai  nutolusi 
nuo modernaus pasaulio. O ir J. 
Baltušis galingas esąs dėl gra-
žios, bet archajiškos kalbos. 
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Politika nuo senų laikų „lenda“ 
į geografiją sigita PivoRienė

sigita.p@anyksta.lt

Kavarske užaugęs, tačiau jau bene penkias dešimtis metų  
Vilniuje gyvenantis radioelektronikos inžinierius Rimantas 
Varanavičius pametęs galvą dėl savo krašto istorijos. 

Vyras domisi Kavarsko istorija, senaisiais miesto pastatais, 
gyventojais, yra sukaupęs nemažai senų Kavarsko nuotraukų.

Gatvių pavadinimai 
neturėjo reikšmės

„Galvojau, kad gatvių ir 
miestų pavadinimus dėl pro-
pagandos keičia tik sovietai. 
Pasirodo, ugdant patriotizmą, 
natūraliai nusistovėję geografi-
nių objektų pavadinimai (šiuo 
atveju - gatvių vardai) buvo 
keičiami ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Sunku pasakyti, ko-
kia buvo motyvacija ir kokie 
valdžios žmonės sugalvojo pa-
keisti gatvių vardus Kavarske. 
Seniau gatvių pavadinimai Ka-
varske neturėjo jokios svarbos, 
nes žmonės pažino vieni kitus, 
paštininkai irgi buvo savi žmo-
nės, nežiūrintys į gatvių pavadi-
nimus ar namų numerius. 1936 
m. plane neaiškios kilmės tik 
Vokiečių gatvės pavadinimas, 
o visos kitos gatvės pavadintos 
pagal natūralią jų geografinę 
kryptį ir vietą. Tai nebuvo susi-
ję su jokia politika. Tačiau 1939 
metais, matyt, buvo neramus 
laikas: didelė politinė įtampa 
dėl vokiečių pradėto karo ir 
rusų invazijos valstybingumo 
išsaugojimą iškėlė į svarbiausią 
vietą, užtat tvarkant namų regis-
travimą ir numeracijos sistemą, 
gatvių pavadinimai irgi turėjo 
atspindėti valstybingumo idėją. 
Matyt, būta įtakingų žmonių, 
kurie protegavo kai kurių ga-
tvių pavadinimus. Nuo to laiko 
gatvių pavadinimai pasidarė 

keičiami pagal okupantų ar po-
litikų norus ir beveik nebeteko 
savo geografinės funkcijos.

Pastaba - kai kurių gatvių 
ribos man nėra aiškios, nes 
neturiu 1939 metų ar šiek tiek 
vėlesnių miesto planų. Netgi 
nustatyti gatvės vietą keblu, tu-
rint tik 1942 m. gyventojų sura-
šymo duomenis, kur jau nebėra 
nė vieno žydo ir pilna naujų, 
neatpažįstamų pagal 1936 m. 
specifikaciją pavardžių“, – savo 
žiniomis su Kavarsko „Facebo-
ok“ grupės draugais dalijosi R. 
Varanavičius.

Domina gatvių kilmė

Paklaustas, kaip kilo mintis 
„atkapstyti“ senuosius Kavars-
ko gatvių pavadinimus ir paly-
ginti jų kaitą bėgant metams, 
R. Varanavičius sakė: „Idėja 
yra labai sena. Kai gavau 1936 
metų Kavarsko planus, tada ir 
pasimatė, kokios buvo pagrin-
dinės gatvės nuo pat pradžių. 
Sausio mėnesį atnaujinau savo 
rašinių ciklą, kurį sudaro 72 
rašiniai: ten išvardijau, kokios 
buvo gatvės tada ir prie sovie-
tų, nes pats gyvenau jau prie so-
vietinių gatvių. Dabar atsirado 
nauja porcija gyventojų sura-
šymo dokumentų, tai jau 1942 
metų duomenys. Ir dar vieni 
dokumentai – Kavarsko gyven-
tojų  telefonų sąrašai. Štai jie 
ir parodė, kaip keičiasi gatvių 

apie senuosius ir dabartinius 
Kavarsko gatvių pavadinimus,  
turiu pasakyti, kad šio darbo 
dar nebaigiau iki galo daryti, 
bet vaizdas jau išryškėjo.“

R. Varanavičius sakė, kad 
šiuo reikalu užsiima vienas: 
„Kaip man Dievulio padiktuo-
ta, taip ir darau. Ne, aš nesu is-
torikas. Mano profesija - radio-
elektronikos inžinierius, pusę 
gyvenimo išdirbau Vilniaus 
Statybos technikume (vėliau 
Aukštesniojoje statybos mo-
kykloje) techninių priemonių 
inžinieriumi, o kitą pusę gyve-
nimo iki dabar dirbu Vilniaus 
kolegijos sveikatos priežiūros 
inžinieriumi, kur sprendžiu vi-

sokiausius techninius-ūkinius 
klausimus. Bet visi tie techni-
niai darbai į senatvę nueina į 
praeitį, lieka daugiau sėdėjimo 
prie knygų, kompiuterio. Tai 
net ne hobis. Apsėdimas grei-
čiau“, – apie laisvalaikį, nau-
dingą kavarskiečiams ir visai 
Lietuvos istorijai, pasakojo R. 
Varanavičius. 

Ponas Rimantas ne tik domi-
si savo krašto istorija, bet tame 
pačiame Kavarsko „Facebook“ 
puslapyje dalijasi pasakojimais, 
kurie išplaukia iš jo atminties. 
Čia praleidęs vaikystę, iš Kavars-
ko išėjęs 1967 metais studijuoti, 
jis dabar miestelyje tik svečias. 

(Nukelta į 7 psl.)

pavadinimai“, – kalbėjo vyriš-
kis ir teigė, kad tie pasikeitimai 
įvyko 1939 metais – tik anuo-
met buvo labai nedaug telefono 
numerių, tai ir gatvių nurodyta 
nedidelė dalis. 

„Ką randu, ką sužinau, tą ir 
įkeliu į Kavarsko grupę. Per 
daug politikos nekliudau, bet 
iš gatvių pavadinimų matyti, 
kaip politika lenda į geografiją. 
Dabar vyksta „feisbukinė“ dis-
kusija, ypač dėl politinio spren-
dimo iš visur išmesti P. cvirką. 
Mano pozicija – grąžinti senuo-
sius geografinius gatvių pava-
dinimus ir visiems laikams at-
skirti geografiją nuo politikos. 
Ką reiškia gatvei duotas Respu-
blikos vardas? Tai verčia žmo-
nes susimąstyti. Ką ši sąvoka 
duoda žmonėms? Ar ji nurodo 
kažkokią santvarką? Ar kad 
skiriasi nuo karalystės? Man 
atrodo, kad tai yra gana tuščias, 
nors ir skambus dalykas. Arba 
kita – Pramonės gatvė. Buvo 
kukli gatvelė, kurios pavadini-
mą labai sunkiai nustatėm, kol 
„Facebook’e“ išlindo, kad šone 
Kavarsko teka upeliukas, pava-
dinimu Subata. Tai buvo labai 
neaiškus pavadinimas, kurį aš 
vos įskaičiau 1936 metų plane, 
bet jis puikiai atitiko – Subatos 
gatvelė. O kažkodėl toji gatvelė 
pasidarė Pramonės. Tai įdomūs 
klausimai, kuriuos aš pateikiu, 
žmonės svarsto ir kartais duoda 
tikrai išmintingų pataisymų“, – 
įdomius dalykus pastebėjo R. 
Varanavičius. 

R. Varanavičių, ko gero, ga-
lima vadinti savo gimtinės fa-
natiku. „Man labai įdomi tų 
gatvelių kilmė, apskritai –  visa 
Kavarsko istorija nuo nulio iki 
dabar. Ką randu – ar senų nuo-
traukų, ar kitos informacijos 
– tuo ir dalijuosi grupėje. Aps-
kritai, kas ką randa, tą ir įkelia 
– tai labai įdomu. Tupėti archy-
vuose nelabai turiu laiko, o ten 
nearti dirvonai. Būtų galima la-
bai daug sužinoti, bet tam reikia 
labai daug laiko…“ – kalbėjo 
R. Varanavičius. 

Idėjos autorius teigė, kad Ka-
varsko istorijos ieško jau išleis-
tose knygose:  „Dvi ypatingai 
svarbios knygos yra išleistos 
Amerikoje. Aš jas vis cituoju. 
Jos parašytos anglų kalba, bet 
jas turi Kavarsko biblioteka. 
Viena jų –  nuotraukų albumas 
su tekstais, kurių dar neišver-
čiau į lietuvių kalbą. Kita kny-
ga – labai smulkūs atsiminimai 
apie žydiškąjį Kavarską. Iš šių 
knygų labai įdomu sužinoti, 
kaip gyveno mūsų tėvai, juk jie 
vaikščiojo tomis pačiomis ga-
tvelėmis, bendravo su tais pa-
čiais žmonėmis.  O kalbėdamas 

Kavarskiečio Rimanto Varanavičiaus surinkta ir susisteminta 
informacija rodo, kaip kito Kavarsko gatvių pavadinimai. Tai – 
tik dalis autoriaus išnagrinėtų gatvelių pavadinimų. 

Rimantui Varanavičiui labai įdomi gimtojo miestelio istorija. 
Pastaruoju metu radioelektronikos inžinierius itin domisi senai-
siais Kavarsko gatvelių pavadinimais.

Rimantas Varanavičius Kavarsko „Facebook“ grupėje neretai 
pasidalija ir senosiomis šio miesto nuotraukomis.
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(Nukelta į 14 psl.)

Politika nuo senų laikų „lenda“ į geografiją

(Atkelta iš 6 psl.)

„Svečiuojuosi, kol dar mama, 
pradėjusi 103 metus, gyvena. 
O Vilniuje gyvenu nuo 1974 
metų“, – sako R. Varanavičius. 

Pateikiame keletą smagių, 
su humoro gaidele parašytų R. 
Varanavičiaus istorijų apie… 
istoriją.

Čiapajevas Kavarske 

„Kad jau karas, tai pridėsiu 
dar vieną nenaują, bet su vai-
kyste susietą rašinėlį. 

Dabar galbūt jau yra nežinan-
čių, kas toks Čiapajevas, gal 
nėra matę 1936 m. rusų filmo 
„Čapajev“, praturtinusio ru-
sišką „folklorą“ aibe anekdotų 
apie Čiapajevą, Petką, Anką ir 
Furmanovą. Mums vaikystėje 
Čiapajevas tapo dideliu hero-
jum, vos kartą pamačius kiną 
kultūrnamy, kur, neturėdami 
pinigų, visokiom gudrybėm ir 
graudžiais maldavimais stengė-
mės prasmukti.

 Kavarske metinė atrakcija 
būdavo Derliaus šventė rudenį. 
Turgaus aikštė (netoli medinio 
tilto, kairėje) būdavo pristatyta 
gardų, kuriuose kriuksėdavo iš 
kolūkių atvežtos didelės veis-
linės kiaulės, veisliniai tekiai, 
dideli kaip šernai, raguoti pikti 
buliai, avinai ir kitokie galvijai. 
Iš visų kolūkių suvažiuoda-
vo gražiai išpuošti ir su didele 

išmintim išgražinti sunkveži-
miai, kurių kėbuluose margavo 
gausaus derliaus imitacijos. At-
simenu aukštas obuolių pirami-
des, gražuolę žalmargę – netikrą 
karvę, arklį, apmautą kelnėmis 
ir tarp eglaičių pasislėpusį sa-
magono varytoją, smalsuolius 
vaišindavusį, atrodo, tikru sa-
magonu iš butelio, užkimšto 
susuktu laikraščiu. Vaikai tu-
rėdavo visur suspėt, aplėkt, ap-
žiūrėt, kad galėtų prisimint ir po 
kokių 60 metų. Derliaus šventę 
vainikuodavo arklių lenktynės 
(dabar būtų „žirgų“). Lenktynės 
vykdavo paupy,  per visą buvu-
sios aikštės ilgį. Žmones prie 
krūmų atitverdavo ilga virvute 
su raudonom vėliavėlėm, gal 
ta, kur medžiotojai naudodavo 
vilkams atbaidyti.

„Čiapajevas“ atjodavo iš už 
upių ant širmo eržilo, jo ūsai, 
papacha, plevėsuojantis ap-
siaustas taip ir stovi akyse – ti-
kras vaikų didvyris. Kai kaus-
tytos eržilo kanopos bildėdavo 
mediniu tiltu, vaikai jau laukda-
vo, šaukdami „Čiapajevas, Čia-
pajevas“. Atjojęs šiton pusėn, 
pririšdavo savo žirgą prie alks-
nio kur paupėj ir eidavo miestan 
– gal karčemon, ką mes žinom. 
Žirgas, nenuorama, šnarpščia ir 
beldžia kanopom, tai žmonės 
bijo arčiau prieit. Pakol sugrįž-
ta šeimininkas, žirgas iškapsto 
nemažą duobę po kojom. „Čia-
pajevas“ baikštiems miestelė-

nams rodo, kaip jis nebijo savo 
kumelio, tiesiog palįsdavo jo 
papilvėn. Mes, vaikai, žinoma, 
apžiūrinėdavom labai aiškius ir 
didelius skirtumus tarp arklio ir 
eržilo.

Raiteliai, surikiuoti eilėn, 
laukia, kol teisėjas mostels vė-
liavėle. Tada pasileidžia paupiu 
iki galo, prie Pumpučių duobės 
apsuka lanką ir šita puse palei 
krūmus bilda atgal – žemė dre-
ba. Nekišk nosies už vėliavė-
lių – sutryps. Bet visiems rūpi 
matyt, o vieni kitiems užstoja. 
Milicininkas sudraudžia. Bilda 
kanopos, aidi nervingi raitelių 
riksmai ir matom – mūsų „Čia-
pajevas“ – pirmas! Valiooo!

Tąkart dovanų gavo naują pa-
pachą – tokią kudlotą kepurę, 
kaip tikro Čiapajevo.

O kitais metais „Čiapajevui“ 
nepasisekė: jį aplenkė milici-
ninkas Kiela, jojęs jauna bėra 
kumelaite,  dovanų gavęs pa-
tefoną (prisukamą rankena). 
Visi pavydėjo tokio brangaus 
daikto. „Čiapajevas“ buvo labai 
nelaimingas ir pyko ant savo 
senstelėjusio kumelio.

Paskutinį kartą mačiau „Čia-
pajevą“ ledo rogių ristūnų 
varžybose ant Laviškio ežero. 
Tąsyk jis laimėjo aiškia persva-
ra. Šlovė mūsų „Čiapajevui“! 

„Va, kas liko iš Laskausko pirtelės. Kiba jinai sudegė?“, – svars-
to Rimantas Varanavičius.     

Simaška buvo jo pavardė, bet 
kam ji tada rūpėjo?“

Raketa

„Taip buvau pavadinęs vieną 
nuotrauką. Panašiai būtų atro-
dęs, tiktai daug jaunesnis, mūsų 
šeimos pulkelis toje pačioje vie-
toje 1958 m. rudenį. Tuomet tė-
vas perskaitė „Tiesoje“, kad pro 
Kavarską tą dieną ir tą valandą 
skris naujas rusų palydovas. 
Tamsus rudens dangus, prižer-
tas tūkstančių žvaigždžių. Dai-
rykis, žioplas, į visas puses, kai 
kiti sako - matau va ten, va ten, 
baksnodami kažkur į begalinį 
dangų. Visi laimingi, matė, pa-
lydėjo į dangaus pakraštį tą ru-
sišką stebuklą - palydovą. Likau 
it musę kandęs - nemačiau...

Čia naujametinis „fejerverkas“ 
Kavarske 1977-78 metų sankir-
toje. Dar nebuvo jokių pirktinių 
- atvežtinių parakinių šaudymų. 
Valstybės monopolis. Milicinin-
kas iš „rakietnyko“ paleidžia 
vieną kitą spalvotą „rakietą“ ir, 
kol ji per miestelį skrenda, vi-
siems pasakiškai gražu.

Kažin kokia būtų mūsų nuo-
taika tokioje situacijoje dabar, 
jei gyventume Ukrainoje ir ste-
bėtume pro šalį skrendančias su 
mirtinu kroviniu rusų raketas? 
Kažką jos sugriaus, kažkam 
atneš mirtį. Ko daugiau tikėtis 
iš dabartinės Rusijos - amžinai 
„nelaimingo“ ir visų „skriau-
džiamo“ agresoriaus, svajojan-
čio apie „imperinę didybę“?“

Judinio malūnas 6.

„Va, kas liko iš Laskausko 
pirtelės. Kiba jinai sudegė?

Čia, vidury prūdo, matosi  
daugybė meldų. Iš jų padary-
davo visokių gudrybių. Saky-
sim, suraišioji pundus kumščio 
storumo ir apjuosi vaiką, katras 
nemoka plaukti. Tada duok jam 
kiek nori makaluotis vandeny – 
jau nepriburbuliuos – laiko kaip 
gelbėjimo liemenė.

Radau „Lietuvos pionieriuje“ 
aprašą su brėžiniu, kaip iš mel-
dų pasigaminti panašų į laivą 
plaustą. Prisirinkau virvagalių, 

pasiėmiau lentgalį, kokio rei-
kia (peilį jau seniau turėjau, 
lenktinį) ir atėjau pro šitą pusę 
į meldų karalystę. Padirbėjau 
kokią valandą ir turiu nuosavą 
„laivą“, tinkantį čia žuvauti. 
Ant padėtos vidury lentos atsi-
stojęs, ilgu pagaliu pasispirda-
mas, apiplaukiau visą prūdą ir 
spiningėliu „apšienavau“ visus 
pakraščius – nė krebžt! Ką to-
liau daryt? Galvoju, nusitemp-
siu savo „laivą“ upėn – ten tai 
pažuvausiu. Atsiyriau prie tilto 
ir paleidau žemyn tą savo „kū-
rinį“. Ale žiūrėk, nesubyrėjo – 
tėškėsi, kliūdamas už akmenų, 
upelin ir važiuok sau toliau. 
Upely tai plaukti nėra kur, bet 
nubrendu ir nusitempiu savo 
„laivą“ upėn. Čia pasileidžiu 
viduriu, mėtydamas blizgę į 
visas puses, o žmonių visi pa-
kraščiai prilindę, pliažinasi sau 
ir man pavydi. Sveikinuosi su 
pažįstamais, kurie tai vienam 
pakrašty, tai kitam, o žuvų - 
kaip nėr, taip nėr. Tik vienas 
lydekiokas tingėdamas vijosi 
blizgę, bet ir tas apsigalvojo. 
Nunešė upė mane kažin kur, gal 
net užu Šerių. Vakaras jau, lai-
kas namo, o „laivą“ palikti gai-
la. Tempiu atgal, stenu, gaištu, 
bet prieš srovę niekaip neina. 
Užkoriau ant akmenų seklumoj 
ir palikau. Ne upei šitas įtaisas 
– geriau būčiau palikęs prūde, 
tai kitą dieną būčiau galėjęs vėl 
kur noriu žuvauti, o ne apžėlu-
siais pakraščiais trintis, kur per 
tuos krūmus net užsimoti daž-
nai nėra vietos.“

Pirtis ir skalbykla

„Nuo šaltinio nusileidžiam į 
pakalnę. Štai mūsų pirtis, sta-
tyta iš vietinių plytų. Ji buvo 
didelė, labai laukiama valstybės 
dovana kavarskiečiams. Penkta-
dieniais - moterys su dukromis, 
šeštadieniais - vyrai su savo vai-
kiukais. Išsikaitinę ir nusiprausę 
neskubėdavo namo, sėdėdavo 
ant suolo atvėsti, gerdavo šalti-
nio vandenį iš skardinio, skirto 
specialiai vandeniui, bako su 
pririštu blėkiniu puodeliu. 

Šis statinys - kavarskiečių pirtis, statyta iš vietinių plytų.    

„Būtent šią nuotrauką galėtų plačiau komentuoti  senesni  kavarskiečiai“, - sako Rimantas Varana-
vičius.                     Foto iš Alvydo Žemaičio albumo

Vienas nuotaikingesnių pa-
sakojimų, išplaukusių iš Ri-
manto Varanavičiaus atmin-
ties – istorija apie Čiapajevą 
– vietinį „lenktynininką“ žir-
gu, pavarde Simaška.
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Devyni dešimtmečiai gyvenimo giesmėje
Šiomis dienomis ilgametis vargonininkas, chorų vadovas 

Stanislovas Šeškevičius švenčia  devyniasdešimties gyveni-
mo metų jubiliejų. 

Tapęs vargonininku, veik visus gražiausius, kūrybingiau-
sius metus dovanojo Anykščių kraštui: dešimtį metų dar-
bavosi Skiemonių, o kone penkis dešimtmečius - Svėdasų 
bažnyčioje, giesmininkus būrė, kartu su jais giesmėmis 
Viešpatį garbino.

Aukštaitiški balsai

Gimęs Salako miestelyje, (Za-
rasų raj.) tikinčiųjų  šeimoje, 
giesmes, dainas, muziką pamėgo 
nuo pat mažens. Jos akmeninėje, 
didžiulėje, skambia erdve pasi-
žyminčioje Salako bažnyčioje 
išsiskleisdavo nepamatuojama di-
dybe. Dar nedidukas giedojimus 
tiek pamėgęs, kad, vos muzika 
nutildavo, imdavęs verkti. 

Stanislovas Šeškevičius vis pa-
brėždavo, kad salakiškiai buvę 
bene geriausiais balsais apdova-
noti žmonės. Mat kalvos, tyras, 
pušynų kvapsnos ir ežerų vėsos 
gaivinamas oras lemdavęs ir balsų 
skaidrumą.

Paaugęs, tėviškėje baigęs aš-
tuonmetę, įstojo mokytis muzikos 
į Juozo Gruodžio muzikos moky-
klą Kaune, neakivaizdiniame jos 
skyriuje ketverius metus gilinosi 
į dirigavimo, chorvedybos paslap-
tis. Tuo pat metu prasidėjo ir  tar-
nystė vargonininku.

 Pirmoji vieta – Kuktiškės. Va-
žinėdavo traukinuku iki Utenos, o 
tada -  Švenčionėlių link. Kartais 
eidavo per miškus, šilus iš Salako 
į Kuktiškes ir pėsčias. Nors kle-
bonas Mykolas Bugenis tėviškai 
globojo, bet tik metus tepabuvęs 
išsikraustė į Skiemonis – pakvietė 
buvęs Salako vikaras, guvusis kle-
bonas Aleksandras Papučka.

Nuvykęs net nustebo – bažny-
čios  išvaizda vos ne tokia pat kaip 
Kuktiškėse, o vargonai puikiausi. 
Net keturiolikos balsų,  dar ir mo-
dernūs, pneumatiniai -  Karaliau-
čiaus vargonų meistru Goebeliu 
besižavėjusio Mačiulio iš Seirijų 
gamybos instrumentas. 

Veikiai susibūrė didesnis nei 
dviejų dešimčių giesmininkų 
choras. Žmonės greitai perprato 
ir keturbalsį giedojimą, magišką 
daugiabalsės giesmės skambėji-
mą. Vargonininkas suvokė savo 
ribotumą ir norėjo tobulėti. 

Tad dar ketverius metus važinė-
jo į Kauną, tobulino darbo su cho-
ru įgūdžius pas Nikodemą Marti-
nonį. Toks didis noras darbuotis 
vis geriau, kad kartą kelionėje net 
dingtelėjo mintis: jei nevažiuotų 
autobusai, tai ir pėsčias nueičiau į 
tas pamokas. 

Gyvenimas smagus, mat visuo-
met puikios nuotaikos ir kupinas 
linksmo sąmojo buvo klebonas 
A. Papučka. Jo geriausias bičiulis 
– vaistininkas Steponas Žvirblis 
tuo metu jau našlavo, nors darbo 
vaistinėje nestigo, į  jį be baimės 
kreipdavosi ligos prispaustieji ir 
vidurnaktį, tačiau daug vaistinin-
kas laiko skirdavo maldai ir bi-
čiulystei. Ši trijulė kiekvieną šeš-
tadienį kartu eidavo į pirtį, o po to 
pas kurį nors ir pavakarodavo. 

Tačiau 1958 m. Steponas pa-

kėlė sparnus – išvyko dainuoti į 
Lietuvos valstybinės filharmoni-
jos chorą, vadovaujamą Konrado 
Kavecko, tačiau menkas atlygi-
nimas, buto  neturėjimas privertė 
greitai sugrįžti atgal. Tais pačiais 
metais išvyko į tuometinį Lenin-
gradą, ketino ten darbuotis kata-
likų bažnyčios vargonininku. Bet 
po mėnesio pargrįžo į Lietuvą, įsi-
tikinęs, kad kol kas Skiemonyse 
geriausia.

Nusistovėjusią idilę sudrebino 
Skiemonių stebuklas. Vieną se-
kmadienį į kleboniją atėjo mer-
gaitė iš Janonių sodžiaus ir ėmė 
klebonui pasakoti, kad mačiusi 
Mergelę Mariją, įvykęs stebuklas. 
Tas nepatikėjo, tačiau nuspren-
dė tą nuotykį ištirti, prisaikdinęs 
išklausė regėtojos pasakojimą. 
Veikiai žinia išplito po plačią apy-
linkę, atsitikimą laikraštyje „Tie-
sa“ aprašė ateistai.  Žinia išplito 
po visą Lietuvą. Į Janonis ėmė 
keliauti maldininkai. Valdžios at-
stovai ir milicininkai ėmėsi truk-
dyti, persekioti. Stebuklą „sukū-
rus“ apkaltino kleboną ir privertė 
bažnytinę vyriausybę dvasininką 
išsiųsti Į Surdegį. Ir ten klebonas 
pasižymėjo – atvėrė primirštą po-
žemį po bažnyčia, jame buvusio 
šulinio vanduo stebuklingai gydė 
negalias...

Dešimtmečiai Svėdasuose

Į valdžios nemalonę pateko ir 
vargonininkas. Nors Skiemonyse 
ir labai patiko, tačiau, išvykus kle-
bonui, ėmė dairytis naujos vietos 
ir vargonininkas. Ne taip seniai 
kažkokiuose atlaiduose į jį atkrei-
pė dėmesį tuometinis Svėdasų 
klebonas, taip pat salakiškis, Jo-
nas Morkvėnas. Net delnais buvo 
sukirtę, kad, jei kartais ieškotų 
vietos, tai į Svėdasus. 

Taip ir atsitiko.  Atvyko 1964 m. 
vasarą ir jau vargonavo bei giedo-
jo didžiuosiuose Šv. apaštalų Pe-
tro ir Povilo atlaiduose. Vargonus 
surado menkus, apirusius, vos 
devynių balsų ir labai prastomis 
dumplėmis, kurias pakeitė mo-
dernesniu oro pūstuvu, kuris dar 
labiau sugadino instrumentą. Gie-
dotojų buvę vos septyni, tačiau jų 
skaičius po kiekvieno šventadie-
nio didėjo, kol pasiekė didžiausią 
skaičių – naujai suburtame chore 
giedojo net 43 giesmininkai. Var-
gonininkas didžiai pasigėrėda-
mas prisimena vos ne kiekvieną, 
o labiausiai - vyrus bosus. Tokių 
bosų gal visoje Lietuvoje nebuvo.  
Bronius Šalaka, Albertas Banys, 
Albinas Palskys, Juozas Guntulis, 
o jau Česlovas Sesickas  - tai vie-
nas veik visus paminėtus atstoja. 
Jei būtų bent kiek  prasilavinęs, 
tai būtų tapęs puikiausiu operos 
solistu.

Kitus mokydamas, S. Šeške-
vičius nepamiršo ir pats lavintis : 
ėmė važinėti pas Italijoje mokslus 

baigusią ir ten dainavusią Joaną 
Vasionytę, kuri per trejus metus, 
taip sakant, „pastatė balsą“. Tad 
maestro drąsiai imdavosi solinių 
partijų ir už jį geresnio dainininko 
aplinkui nebebuvo. 

Svėdasuose pasiekė karjeros 
viršūnę: choras mokėjo giedo-
ti dešimt mišių, taip pat apie du 
šimtus sudėtingų giesmių. Vargo-
nininko atlyginimas daugelį metų 
buvo labai menkas – Skiemony-
se didžiąją dalį pajamų gaudavo 
grūdais, nes sodiečiai, suvaryti 
į kolchozus, pinigų neturėjo, o 
klebonas teišgalėdavo sukrapštyti 
25 rublius. Svėdasuose  mėnesio 
atlyginimas išaugo iki 80 rublių, 
gausiai už patarnavimus atsilygin-
davo ir parapijiečiai, nemažai su-
nešdavo kalendos. Užsidirbdavo 
ir giedodamas laidotuvėse. 

Po kelerių metų į Svėdasus at-
vyko naujas klebonas Ignas  Šiau-
čiūnas. choristus mėgo, kasmet 
suruošdavo vaišes Šv. cecilijos 
šventėje. Artimesnius pažįstamus, 
tarp jų ir vargonininką, kviesdavo-
si dažniau: kortomis preferansą su-
kirsdavo, įdomiai pasišnekėdavo 
ir pasivaišindavo. Veik nė vienas 
toks pasisėdėjimas neapsieidavo 
be klebono mėgstamo kokteilio, 
vadinamojo „Žiburėlio“, – šam-
pano, sumaišyto su degtine. 

Bene dešimt metų Svėdasų alta-
rijoje gyveno lageriuose sveikatos 
netekęs, negaluojantis, besigydan-
tis kan. Petras Rauda. Jis taip pat 
mėgdavo vargonininką pasikvies-
ti. Užeidavo senolis ir į Šeškevičių 
namus, sakydavo, kad ten pavie-
šėjęs labai dvasiškai atsigaudavo. 

Būstą iki tol nuomojęsi S. Šeške-
vičius su žmona Maryte nuspren-
dė Svėdasuose apsistoti ilgesniam 
laikui, tad 1972 metais baigė sta-
tytis nemenką mūrinuką Beržų 
gatvėje. Ten įsirengė ir patogų, er-
dvų kambarį choro repeticijoms. 
Teko darbuotis Svėdasuose  visą 
klebono Vlado Rabašausko kuni-
gavimo laikotarpį, kelerius metus 
padirbėti ir parapiją administruo-
jant Vydui  Juškėnui. 

Metai Anykščiuose

Senatvei artėjant, pasitarę Šeš-

kevičiai pardavė namus Svėda-
suose ir, nusipirkę butą, persikėlė 
į Anykščius. 

Dar kelerius metus važinėjo į 
Svėdasus – giedodavo ir grodavo 
bažnyčioje. Dažnai pasilikdavo 
klebonijos namuose pernakvoti. 
Tačiau metams bėgant kelionės 
darėsi vis retesnės, o 2012 m. 
tarnystės atsisakė – tenkindavo-
si giedojimu Anykščių parapijos 
chore, pagelbėdamas vargoni-
ninkui Rimvydui Griauzdei. 
Užsiminus apie Rimvydą. net 
susigraudino, taip gaila dėl anks-
tyvos jo mirties, juk taip puikiai 
sutarę. Prisiminė tuos šaunius 
laikus, kai vos ne kasmet vyk-
davo chorų šventės. Suvažiuoda-
vo į Anykščius ar kitus miestus 
Anykščių, Svėdasų, Kupiškio, 
Pasvalio chorai, giedodavo baž-
nyčioje, surengdavo koncertą 
kultūros namuose. Ne kartą svė-
dasiškiai giesmininkai giedojo 
ir Salake, aplinkinių bažnyčių 
atlaiduose.

Nūnai maestro S. Šeškevičius 
gyvena jaukiame bute Anykščių 
Ramybės mikrorajone. Išsiverda 
valgyti, kasdien valgo sriubos – ją 
labai mėgsta, o šiaip nėra reiklus, 
valgo kas papuola. Paklausus apie 
ilgaamžiškumo paslaptį, atsaky-
mo nerado. Valgo viską, ko nori, 
ūkiškai, retsykiais išgeria mažytę 
taurelę, išeina į miestą, nueina pa-
giedoti į bažnyčią, padėdavo var-
gonininkui, kasdien prisėda prie 
pamėgto pianino „Zimmermann“, 
ką nors malonaus paskambina, 
padainuoja. 

Raimondas GUoBis

Devyniasdešimties metų jubiliejų švenčiantis maestro Stasys 
Šeškevičius veik kasdien prisėda prie pianino pagroti. 

Laidotuvių akimirka Svėdasuose: vargonininkas Stasys Šeškevi-
čius kartu su klebonu Ignu Šiaučiūnu. 

Su žmona Maryte jungtuvių 
dieną. Kartu nugyveno pusę 
amžiaus. 
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vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.ltArmėnija: nuolatinis bėdos kvapas

(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ nr. 72, 2022-09-17)
Aplinkui priešai

Armėnija turi sienas su Tur-
kija, Azerbaidžanu, Gruzija 
ir Iranu. Turkija istoriškai yra 
Armėnijos priešė. 1915-1917 
metais turkai išžudė apie 2 
milijonus Turkijos armėnų, o 
daugiau nei pusė milijono šios 
tautos atstovų pabėgo iš Turki-
jos. Su Azerbaidžanu Armėnija 
kariauja nuo 1988-ųjų. Armėni-
jos/Turkijos ir Armėnijos/Azer-
baidžano sienos yra uždarytos. 
Su Iranu, panašu, kad Armėni-
jos santykiai yra ... jokie. Tarp 
šių valstybių vyksta prekių ju-
dėjimas - Armėnijos keliuose 
nemažai jūrinius konteinerius 
vežančių Irano sunkvežimių, 
beje, su dvigubai numeriais - 
vieni su Irano „kringeliais“, 
kiti - lotyniškomis raidėmis. 
Tačiau, nė vienas iš mūsų kal-
bintų armėnų nėra buvęs Irane, 
o iraniečių Armėnijoje, matyt, 
panašiai tiek, kiek Lietuvoje. 

Beje, nors turkų armėnai ne-
apkenčia (ir valstybių siena yra 
uždara), tačiau turkiškų prekių 
Armėnijoje tiek, kiek ir pas 
mus. Turkiški drabužiai ir bui-
tinė technika randa būdų, kaip 
patekti į priešų šalį, o jos pilie-
čiai priešų prekių neignoruoja.   

Iš kaimynų geriausi armėnų 
draugai yra gruzinai. Tiesa, tai 
armėnai mano, kad jie yra gru-
zinų draugai. Kai prieš keletą 
metų lankiausi Gruzijoje, gru-
zinai savo pietrytinių kaimynų 
anaiptol draugais nevadino. 
Gruzinai kaltino armėnus daly-
vavus Pietų Osetijos ir Abchazi-
jos karuose, o visus, kas netin-
kamai elgiasi, vadino armėnais. 
Net Batumio paplūdimyje su-
tiktas gruzinas „įkando“: „Kaip 
atskirti armėną ir gruziną? Tie, 
kurie aptemptomis glaudėmis, - 
armėnai.“     

Visgi Gruzija yra vieninte-
lė kaimyninė valstybė, į ku-
rią armėnai važiuoja, mat jie 
neturi prieigos prie jūros, tad 
Batumio kurortas armėnams 

yra pats saviausias.
Abu su Gražina esame buvę ir 

Gruzijoje. Ir Gruzija, ir Armėni-
ja - kalnuotos valstybės, abi jos 
krikščioniškos, o žmonės, bent 
jau vizualiai, yra panašūs. Tad 
norom nenorom Gruziją ir Ar-
mėniją lygini. Armėnai, regis, 
yra tylesni ir liūdnesni nei gru-
zinai. Ir pati šalis atrodo esanti 
skurdesnė. Vidutinis armėnų 
atlyginimas - apie 300 eurų, o 
100 eurų pensija jau laikoma 
solidžia. Kainos parduotuvėse 
panašios ar net didesnės nei pas 
mus. Gruzijoje taip pat ne rojus: 
ir algos mažos, ir kainos aukš-
tos. Į akis krenta ypač prastas 
Armėnijos autoparkas - keliuo-
se daugybė „žigulių“, „uazų“ ir 
senutėlių vakarietiškų automo-
bilių. Mano supratimu, daugiau 
nei pusė po Jerevaną važinėjan-
čių automobilių, vertinant juos 
mūsų kainomis, nekainuoja ir 
tūkstančio eurų. Automobilius 
armėnai įsiveža iš Gruzijos ir 
sako, kad importuodami auto-
mobilį muito mokesčio sumoka 
tiek pat, kiek kainavo transpor-
to priemonė. Kaimyninės šalys 
yra skirtingose muitų zonose - 
Gruzija bendradarbiauja su Eu-
ropos Sąjunga, Armėnija  - su 
Euroazijos muitų sąjunga. 

Viešbutyje sutikti maskvie-
čiai automobilių perpardavėjai 
aiškino, kad jiems Jerevane 
pirkti automobilius vis tiek la-
biau apsimoka nei Gruzijoje. 
Tad vokiškas automobilis, kol 
pasiekia Maskvą, nuvažiuoja 
ilgą ir įdomų kelią. Pradžio-
je jis  pasiekia Gruziją, paskui 
yra perparduodamas armėnui, 
dar po to -  rusui, o tas jau per 
tą pačią Gruziją jį „nusivaro“ į 
Rusiją. Perpardavėjai rusai ti-
kino, kad taip jiems labiausiai 
apsimoka. 

Rugsėjo pirmoje pusėje Ar-
mėnija, kiek akys užmato, gel-
tonai ruda. Žolė išdegusi, o di-
džiojoje dalyje šalies teritorijos 
medžiai ir net krūmai neauga. 
Armėnijos miškingumas - 12 

proc., o Gruzijos - 40 proc. Ar-
mėnijos augmenijos skurdumas 
sustiprina šalies varganumo 
įspūdį: ne tik šalies žmonėms, 
bet net jų žemei yra sunku.   

Svarbiausi turistiniai 
objektai - bažnyčios

Daugumoje šalių, jeigu ne-
žinai, kokius objektus lankyti, 
vaikščioji po šventyklas. Tikė-
tina, kad kulto pastatai bus seni, 
juose rasi istorinių vertybių ir 
kokio nors žymaus žmogaus 
laidojimo vietą. 

Armėnijos apaštališkoji baž-
nyčia ir patys kulto pastatai yra 
išskirtiniai. Armėnai krikščioni-
mis ėmė tapti  I  mūsų eros am-
žiuje, o III amžiaus pabaigoje 
Šv.Grigalius Švietėjas  apkrikš-
tijo Armėnijos karalių Trdatą 
III, kuris 301 metais paskelbė 
krikščionybę valstybine religi-
ja ir apkrikštijo visą Armėniją. 
Ji tapo pirmąja krikščioniška 
valstybe pasaulyje. VI amžiuje 
Armėnijos apaštališkoji bažny-
čia tapo savarankiška. 

Armėnų apaštališkosios baž-
nyčios vadovas – Katolikas 
- reziduoja Vaharšapate. Nuo 
2000-ųjų metų armėnų apašta-
liškosios bažnyčios Katolikas 
yra Gareginas II-asis. Jis - 132-
asis armėnų bažnyčios vadovas. 
Katolikui pavaldžios  5 vysku-
pijos Armėnijoje ir 28 - užsie-
nio valstybėse.

72-ejų metų Gareginas II-asis 

(civiliniame gyvenime -  Ktič 
Nersisjan) yra baigęs Bonos ir 
Vienos universitetus, studijavo 
Maskvos pravoslavų cerkvės 
dvasinės akademijos aspiran-
tūroje. Armėnų bažnyčios ap-
eigos yra katalikiškos, tačiau 
Katolikui aspirantūra pravos-
lavų akademijoje netapo našta 
ar kliūtimi. Beje, armėnų dvasi-
ninkai gali kurti šeimas, tačiau 
šeimas sukūrusieji negali siekti 
aukštesnės bažnytinės karjeros. 
Vedę kunigai pasmerkti visą 
gyvenimą likti eiliniais savo 
parapijiečių ganytojais.

Vaharšapatas įsikūręs šalia 
Jerevano. Nuo valstybės sosti-
nės iki religinio Armėnijos cen-
tro - apie 20 kilometrų. Taigi, 
atskridus į Jerevaną, ekskursija 
į armėnų „vatikaną“ yra neiš-
vengiama. Pagrindinė armėnų 
šventykla - Ečmiadzino kate-
dra, pastatyta 303 metais, yra 
viena seniausių šventyklų pa-
saulyje, jau kelerius metus ji 
yra remontuojama, todėl ją ga-
lima apžiūrėti tik iš išorės.  Re-
montuojamas ir šalia katedros 
esantis muziejaus pastatas. Tie-
sa, keliasdešimt vertingiausių 
relikvijų yra eksponuojamos ki-
tame pastate. Vaharšapate sau-
gomas Šventosios ieties, kuria 
buvo perdurtas Jėzus Kristus, 
antgalis. Tiesa, patys muziejaus 
darbuotojai sako, kad Vieno-
je, Vatikane ir Lenkijoje taip 
pat saugomos panašios ietys, 
pretenduojančios į Šventosios 
ieties titulą. Muziejuje yra ir 
trys smulkios detalės, kruope-
lytės, kurios įvardijamos kaip 
Kristaus kryžiaus liekanos. 

Įprastinis Armėnijos peizažas...

Pagrindinė armėnų šventykla - Ečmiadzino katedra, pastatyta 
303 metais, yra viena seniausių šventyklų pasaulyje.

Zvarcnoc šventyklos liekanos. Teigiama, kad ši šventykla buvusi 
ankstyvųjų viduramžių architektūros šedevras.

Muziejuje daug relikvijorių 
-  tuščiavidurių kryželių bei de-
šiniųjų plaštakų, kuriose saugo-
mos šventųjų palaikų liekanos. 
Bevardis ir nykštys plaštakose 
susiliečia, suformuodami rutu-
lį, kuris simbolizuoja pasaulį, o 
likę trys neužlenkti pirštai sim-
bolizuoja Šventąją Trejybę.    

Tame pačiame dvasinio ar-
mėnų centro komplekse yra ir 
kunigų seminarija bei Katoli-
ko rezidencija. Buvome per-
spėti, kad fotografuoti galime 
ką panorėję, išskyrus Katoliko 
rūmus. Vaharšapato mieste yra 
ir daugiau bažnyčių. Gajane 
bažnyčioje pataikėme į mi-
šias.  Šalia Vaharšapato yra yra 
Zvarcnoc šventyklos liekanos. 
Jos pastatymo laikas nėra ži-
nomas, istoriniuose šaltiniuose 
šventykla minima VII amžiuje. 
Zvarcnoc šventyklos liekanos 
ir Ečmiadzino katedra yra įra-
šytos į UNEScO saugomų Pa-
saulio kultūros vertybių sąrašą. 

Vaharšapato šventyklos buvo 
pirmosios, kurias pamatėme 
Armėnijoje. Ir tai buvo gerai. 
Pastatų architektūros nedrįstu 
vertinti, o faktas, jog prieš save 
matai beveik dviejų tūkstančių 
metų senumo „trobesį“, aps-
kritai yra sunkiai suvokiamas. 
Daugelis kitų matytų bažnyčių 
buvo įspūdingesnėse vietose,  
kalnų šlaituose, nuo kurių atsi-
veria dešimčių kilometrų toliai. 

(Bus daugiau)

Viena iš keturių pasaulyje ži-
nomų iečių, kuria, sakoma, 
buvo pervertas mūsų Išga-
nytojo kūnas.

Gražinos ŠMiGelskienės nuotr.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Teatro biografijos.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Gyventi kaime gera.  
09:30 Gamtininko užrašai.  
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias draugas.  
12:00 Kelionės vaizdingiausio-
mis pasaulio upėmis.
12:50 Siautulingoji Argentina.
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 ži-
niomis.
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  N-14.  
21:45 Netyčinė meilė.
23:15 Cirkas  (kart.).
00:25 Van Helsingas  N-14. 
(kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ogis ir tarakonai.
09:30. Lego filmas 2.

11:35 Zatura. Nuotykiai kos-
mose.
13:40 Akistata su laukine gamta. 
Kelionė namo.
15:35 Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kaukės. 
22:00 Dvynys. N-14.
00:15 Kruvinas sąrašas. N-14..
02:05 Kaip bosė (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 Svajonių ūkis.  
09:30 La Maistas.  
10:00 Pasaulis pagal moteris.  
11:00 Svajonių sodai.  
12:00 Lemūrų salos gaujos  N-7.
13:05 Mija ir baltasis liūtas   N-7.
15:20 Taksi  N-7.
17:20 Lietuvis pas lietuvį.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 NAUJAS SEZONAS X 
Faktorius  N-7.
22:00 Sąžiningas vagis  N-14.
23:55 Hanos Greis egzorcizmas   
S.
01:45 Kietasis būrys  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).

07:00 Tarptautinis galiūnų turny-
ras Pasaulio komandinė taurė 
2022. 
08:00 Pričiupom!.
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų komandi-
nis čempionatas. 
10:05 Banginio liudijimas.
11:20 Kova už būvį.
12:20 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera. N-7. 
13:30 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
14:35 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Panevėžio 7Bet-Lietkabelis 
- Pasvalio Pieno žvaigždės. 
Tiesioginė transliacija
19:30 Betsafe–LKL čempio-
natas. Utenos Uniclub Casino 
- Juventus - Vilniaus Rytas. 
Tiesioginė transliacija
21:30 Juodasis sąrašas. N-7. 
22:30 51-a zona. N-14. 
00:20 Gyvi numirėliai. N-14. 
01:20 Nakties klajūnai (k). N-14. 

06:00 Praeities kartų liudytojai.  
06:30 100 metų propagandos.  
07:00 Sodininkų pasaulis  (k).
08:20 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:30 Kai norisi žalumos.
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 žmogžudystė 
N-14. 
22:55 Angelo veidas  N-14.  
01:10 Permainų greitkelis (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Drakoniukas Kokosas.
06:45 Momonstriukai.
07:20 Kiškiai drąsuoliai.
07:35 Gigantozauras.
08:00 Artūras ir minimukai.
08:50 Smurfai.
09:15 Trolių Mumių slėnis.
10:00 7 Kauno dienos.  
10:30 Tikėjimas ir gyvenimas.  
11:00 Kelias.  
11:30 Menora.  
12:00 Šventadienio mintys 
(kart.).
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Stipruolis Hansas.
14:40 Pasaulio irklavimo čempi-
onatas. Finalai.  
16:15 Sporto galia.
16:45 Ištvermiečiai.  
17:00 Muzikos talentų lyga.
18:00 Išpažinimai (kart.).
18:30 Kultūros diena (kart.).
19:00 34-asis šiuolaikinio džiazo 
ir improvizacinės muzikos festi-
valis Vilnius Jazz 2021. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Antonín Dvořák. Opera 
Undinė.  
23:30 Algirdas Mykolas 
Brazauskas: liudijimai (kart.).
00:30 Stipruolis Hansas (kart.).
01:30 Netyčinė meilė  N-7. 
(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 Vienam gale kablys.  
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– gazas dugnas.  
11:00 Ant dviejų ratų.
11:30 Slapta džiunglėse  N-7.
12:40 Laukinės Australijos pa-
slaptys  N-7.
13:50 Išlikimas  N-7.
15:25 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 Sicario 2. Kartelių karai   
N-14.
00:20 Skandalas  N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas. N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas. N-7.
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Aiškiaregė. N-7.
10.00 Krepšinio evangelija pagal 
Šarą. 
11.00 Bušido ringas. N-7.
11.30 Partizanų keliais.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Neatrasta Rusija.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Baltijos kelias.
19.00 B. Dambrauskaitės kon-
certas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.

20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Klausimėlis.
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
01.00 Teisingumo agentai. N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24” .
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Ugnikalnių takais.
09:00 Investavimo akademija.
10:00 Alfo vila.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Išlikę. Dainininkė.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
15:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
16:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
16:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
17:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
17:30 Savaitės kriminalai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
19:00 Automobilis už 0 Eur. 
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Kasdienybės herojai.
21:00 Dar stipresnis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Dar stipresnis.
23:25 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
23:55 Orijaus kelionių archyvai.
00:30 Ugnikalnių takais.
01:30 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 (k) 
N-7.  
07:00 Turtuolė varguolė (k) 
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.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Vestuvių svečias  N-14.  
00:25 Sūnus paklydėlis  N-14.  
01:25 Dvynys (k) N-14.  
  

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  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 Tikroji padėtis  .N-14.
01:05 Naktinė pamaina   N-14.

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

(k).
08:25 44-as skyrius (k)  N-7.  
09:25 Šuo (k)  N-7.  
10:35 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  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 LKL čempionatas. 
Klaipėdos Neptūnas - Kauno 
Žalgiris.  
21:00 Nepalaužiama dvasia   
N-14.  
23:30 Juodasis sąrašas   (k) 
N-7.  
00:30 Gyvi numirėliai  (k)  
N-14.  
01:30 51-a zona (k) N-14. 

06:30 Žvėrelių būrys.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7. 
09:00 Sužeista širdis  (k)  N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Kandisė Renuar   N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Užjūrio detektyvai  N-14.  
23:15 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žmogžudystės Miuliūze (k)  
N-14.  
01:10 Laukinis miestas  N-7.  
02:10 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 Erdvės menas  (kart.).
12:30 Erdvės menas (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.
20:25 Pasakojimai iš 
Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis. 
22:55 Pasakojimai iš 
Japonijos.
23:00 Hitchcocko šešėlyje. 
Alma ir Hitchas.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Tarnauti ir ginti   N-7 
(kart.).
01:40 Savaitė  (kart.).

06:30 Jūrų kriminalistai  (kart.) N-7.

07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Autopilotas  (kart.).
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Atsargiai - šeima!   (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Goldbergai (kart.) N-7.
12:25 Tėvukas valdo  N-7.
12:55 Gelbėtojai  N-7.
13:55 Kobra 11  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Jūrų kriminalistai. N-7.
18:00 Atsargiai - šeima! N-7.
18:55 Goldbergai   N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Spartanas   N-14.
23:10 Karantinas  S.
01:00 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 Gyvi.  
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Laisvės TV.  
17.30 Pasislėpusi Palanga.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė   N-7.
21.25 Pėdsakas   N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 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. Duonkepys.
14:30  Ūkininko Petro dieno-
raštis.
15:00  Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30  Delfi RU. 
17:00  Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55  Kenoloto.
18:00  Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
19:00  Skaičiai istorijoje.
20:00  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 26

sekmadienis 2022 09 25
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   
N-7.  
09:40 31-oji nuovada   N-7.  
10:30 Senis   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 (Ne)emigrantai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti  N-7. 
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 1000 pasaulio stebuklų.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas  N-14.  
23:50 31-oji nuovada   N-7 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k) 
N-7.  
07:00 Turtuolė varguolė  (k) 
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.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 5  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Naujakuriai   N-14.  
00:40 Sūnus paklydėlis  N-14. 
01:40 Pasaulinė invazija  (k)  
N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  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.Orai.  
22:30 Neribota prieiga   N-14.
00:25 PREMJERA FTB  N-14.
01:30 Elementaru  N-7.

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

09:25 Šuo  (k) N-7.  
10:35 CSI. Kriminalistai  (k) N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  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 LKL čempionatas. Šiaulių 
Šiauliai - Panevėžio Lietkabelis.  
21:00 Vyras su krepšiu   N-14.  
23:15 Įsibrovimas (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 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. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Valstybinio pučiamųjų 
instrumentų orkestro Trimitas 
koncertas (kart.).
15:20 Prisiminkime. Dainuoja 
Irena Milkevičiūtė. (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
16:35 7 Kauno dienos (kart.).
17:05 Ispaniškasis gripas 
(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 Koncertas kompozito-
riaus Broniaus Kutavičiaus 
atminimui.  
22:45 Algirdas Mykolas 
Brazauskas: liudijimai (kart.).
23:45 Mano tėviškė. Simonas 
Stanevičius ir Simonas 
Daukantas.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Tarnauti ir ginti   N-7. 
(kart.).

05:40 Jūrų kriminalistai  (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 Jūrų kriminalistai  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!   N-7.
18:55 Goldbergai   N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Lemtis   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 Baltijos kelias.  
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 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.Orai.
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė   N-7.
21.25 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.

23.30 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. 
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
13:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu. 
14:00 Išlikę. Virėja
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
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. 
21:00 Orijaus kelionės.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
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)
01:50 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 
švariau.  
13:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Frenki Dreik paslaptys  
N-7. 
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Istorijos perimetrai  N-7.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laimės pažadas  N-14.  
23:50 31-oji nuovada  N-7  
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys  (k)  
N-7. 
07:00 Turtuolė varguolė (k) 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. Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko. N-7.  
21:00 Rimti reikalai  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pasaulinė invazija. Mūšis 
dėl Los Andželo  N-14.  
00:50 Sūnus paklydėlis   N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  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 Antigangsteriai   N-14.
00:20 PREMJERA FTB   N-14.
01:25 Elementaru  N-7.

06:00 Kalnietis (k) N-7.  

07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius (k) N-7.  
09:25 Šuo  (k)  N-7.  
10:35 CSI. Kriminalistai (k) N-7.  
11:35 Mentalistas (k) 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 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Įsibrovimas  N-14.  
22:50 Nepalaužiama dvasia (k) 
N-14.  
01:20 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 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.  
01:20 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 Algirdas Mykolas 
Brazauskas: liudijimai (kart.).
13:00 Atspindžiai.  
13:30 Dėmesio!  
14:00 Duokim garo!  (kart.).
15:10 Mano pasas meluoja  
(kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Veranda.  
17:05 Muzikos genijai  (kart.).
18:00 Senis  N-7.(kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Ispaniškasis gripas. 
Didysis žudikas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:15 Prisiminkime.  
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.  
00:40 Tarnauti ir ginti  N-7. 
(kart.).

05:40 Jūrų kriminalistai  (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 Jūrų kriminalistai   N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!   N-7.
18:55 Goldbergai   N-7.
20:00 Baimės faktorius   N-7.
21:00 Paskutinis raganų me-
džiotojas  N-14.
23:10 Perėja  N-14.
00:00 Bibliotekininkai  N-7.
01:00 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 Gyvi.  
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Partizanų keliais.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai   N-7.
15.00 Reali mistika   N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Reali mistika   N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė   N-7.

21.25 Pėdsakas   N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.  
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. 
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. Pienininkė.
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. 
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 27

trečiadienis 2022 09 28



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. rugsėjo 24 d.

ketvirtadienis 2022 09 29

penktadienis 2022 09 30

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   
N-7.   
09:40 31-oji nuovada  N-7.  
10:30 Senis   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1000 pasaulio stebuklų  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti   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.  
23:45 31-oji nuovada   N-7 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

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

15:30 Lemties paslaptys   N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.     
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mergina voratinklyje   
N-14.  
00:50 Sūnus paklydėlis  N-14. 
01:50 Naujakuriai (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 Sargybos postas  N-14.
01:00 PREMJERA FTB  N-14.
02:00 Elementaru  N-7.

06:00 Kalnietis (k) N-7.  

07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius  (k) N-7.  
09:25 Šuo  (k) N-7.  
10:35 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai (k).
11:35 Mentalistas  (k) 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 LKL čempionatas. 
Vilniaus Rytas - Klaipėdos 
Neptūnas.  
21:00 Mirties karys  N-14.  
22:50 Vyras su krepšiu (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 melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo. 
Paskutinės dienos  N-14.  
23:05 Brokenvudo paslaptys  
(k)  N-14.  
01:10 Laukinis miestas  N-7. 
02:15 Raudonas kambarys   
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 1000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Istorijos detektyvai 
(kart.).
08:30 Kelias  (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mūsų rusų gatvė (kart.).
12:00 Teatro biografijos (kart.).
12:55 Veranda. 
13:25 Čia – kinas (kart.).
13:55 G&G Sindikatas – 
Gatvės Lygos albumo 20-metis  
(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 Likusios  N-14.  
22:55 Teatro biografijos (kart.).
23:50 Gimę džiaugtis.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Tarnauti ir ginti  N-7. 
(kart.).
01:40 Nuomonę ant stalo!  

05:40 Jūrų kriminalistai  (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 Jūrų kriminalistai  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.
23:55 Bibliotekininkai  N-7.
00:55 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 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Būsto anatomija.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  

20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Būsto anatomija.
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 Orijaus kelionės. 
09:00 Ugnikalnių takais. 
10:00 Kasdienybės herojai.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
13:00 Orijaus kelionės.
14:00 Išlikę. Tremtinių istorijos.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
19:00 Skaičiai istorijoje. 
20:00 Sporto baras. 
21:00 Gimę ne Lietuvoje.
21:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su A. Peredniu.
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 Seselė Beti   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 Gyvenk du kartus   N-7.
00:40 Piligrimas   S.

06:00 Lemties paslaptys (k)  
N-7.  
07:00 Turtuolė varguolė (k) 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.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Ekvalaizeris 2   N-14.  
23:25 Snaiperis. Tobulas šūvis   

N-14.  
01:20 Mergina voratinklyje (k)  
N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  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 Ponas Žirnis ir Šermanas.
21:15 Beždžionių planetos 
sukilimas   N-7.
23:30 Nors mirk iš gėdos   
N-14.
01:15 Sargybos postas   N-14 
(kart.).

06:00 Kalnietis (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 44-as skyrius (k)  N-7.  
09:25 Šuo (k)  N-7.  
10:35 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai (k).
11:35 Mentalistas  (k)  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 Įkaitų krizė   N-14.  
23:20 Mirties karys (k) N-14.  
01:10 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 melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Bekas 8. Įniršio kambarys  
N-14.  
22:55 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės  N-14.  
00:50 Aleksas Hugo. 
Paskutinės dienos (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 Muzikos talentų lyga 

(kart.).
13:00 Pradėk nuo savęs (kart.).
13:30 Mūšio laukas (kart.).
14:00 34-asis šiuolaikinio džia-
zo ir improvizacinės muzikos 
festivalis Vilnius Jazz 2021. 
(kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
16:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(kart.).
17:05 Projektas Žaliasis kraujas 
(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 Lyderio vaikystė  N-14.  
23:30 7 Kauno dienos  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Likusios  N-14. (kart.).

05:40 Jūrų kriminalistai  (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 Inspektorius Aleksas  
N-7.
15:00 CSI kriminalistai   N-7.
16:00 Jūrų kriminalistai  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
18:55 Goldbergai   N-7.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Žinios.  

21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Meilės pusiausvyra  
N-14.
23:55 Ledas (kart.) N-14.
01:45 Spartanas   N-14 (kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Pasislėpusi Palanga.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.00 Gyvi.  
11.10 Pėdsakas  N-7.
12.00 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos.  
17.30 Aiškiaregė N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Išpažintis su Marija.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai.
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Pėdsakas  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Išpažintis su Marija.  
23.30 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. 
09:30 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. Tremtinių istorijos.
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.
20:30 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. 
01:05 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
01:35 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
03:35 “UKRAINA 24”.



2022 m. rugsėjo 24 d.

šeštadienis 2022 10 01

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 spalio 31 d.)

Kryžiažodis „Valsas“
Atsakymus į „Anykštos“ redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

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

Rugpjūčio 27-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Balius“ teisingas 
atsakymas -  „DAILI SKARA“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 42 skaity-
tojai. Tai anykštėnai B.Augulienė, R.Šulnienė, V.Alkauskienė, R.Kavoliūnienė, 
D.Šlamienė, J.Mieželienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, E.Tamulėnienė, 
A.Kavolienė, A.R.Vilimas, R.Venclovienė,  R.Budrienė, A.Skaržauskienė, 
J.Pranckevičienė, D.Varnienė, V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė ir E.Zlatkutė. 
R.Puolis, D.Sudeikienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko;  K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė 
ir S.Žibutienė iš Šovenių;  B.Gudonienė, S.cemnickienė, E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; 
R.Vaiginytė iš Aknystų; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; 
M.Lisauskienė iš Mickūnų; B.Raščiuvienė iš Surdegio;  I.Guobienė iš Svėdasų;  
L.Dobrodiejienė iš Utenos; L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus; T.Patumsienė iš Vi-
konių; R.Korsakas iš Vaitkūnų ir R.O.Deveikienė iš Mažionių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Balius“ prizas - I.Judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) įsteigta „Livsane“ dovana - atiteks 
S.ŽIBUTIENEI iš  Šovenių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją (Vilniaus 
g. 29, Anykščiai) atsiimti čekio.

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.
12:00 Meistrystė.
12:55 Šešėlių žemė.
13:55 Jaunasis Morsas   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 Dagilių vagys   N-7.  
00:10 Lyderio vaikystė  (kart.).
02:05 Gyvenk du kartus  N-7. 
(kart.).

06:25 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Beprotiškos melodijos.
09:25 Meškiukas Padingtonas 
2.
11:35 Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas  N-7. 
15:35 Kapų plėšikė Lara Kroft   
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Adamsų šeimynėlė.
21:15 Seni lapinai  N-7.  
23:10 Bičiulių žaidynės   S.  

01:10 Ekvalaizeris 2 (k) N-14. 

06:00 Triukšmingi namai   
(kart.).
06:30 Slibinų dresuotojai  (kart.) 
N-7.
07:00 Transformeriai  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 
būstas.  
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja  N-7.
12:40 Delfinų sala  N-7.
14:35 Daktaras Dolitlis 3   N-7.
16:30 A-X-L.  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Žaidimas galvOK.  
21:30 Eskobaras. Kruvinas 
rojus  N-14.
23:55 Prezidento patikėtinis  
N-14.
01:50 Nors mirk iš gėdos  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Kova už būvį (k).
08:00 Varom!  N-7.  
08:30 Pričiupom!  (k).
09:00 Neįtikėtini gyvūnai.
10:10 Gyvūnų socialiniai tinklai.
11:15 Kova už būvį.
12:20 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
13:25 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai.
14:35 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Prienų 
Labas Gas - Vilniaus Rytas.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Trylika lemtingų dienų  
N-7. 
01:00 Įkaitų krizė (k)  N-14.   

06:00 Vilniaus Gaonas.  
06:30 100 metų propagandos.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
08:20 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
10:20 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:30 Kai norisi žalumos.
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.  
16:45 Pavogtas gyvenimas  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys   
N-7.  
18:45 Žiniuonis   N-7.  
19:45 Mirtis rojuje  (k) N-7.  
21:00 Vera. Drugių gaudytoja  
N-14.  
22:55 Šimtas gatvių  N-14.  
00:50 Bekas 8. Įniršio kambarys 
(k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Mano geriausias drau-
gas. (kart.).
06:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
07:25 Auksinis protas (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).

09:00 Pradėk nuo savęs. 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Mes iš Ukrainos. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Širdyje lietuvis. 
13:30 Mokslo sriuba. 
14:00 Kalbos anatomija. 
14:30 Atspindžiai. 
15:00 Dėmesio! 
15:30 Perspektyva. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 
17:00 Erdvės menas.
17:30 Erdvės menas.
18:00 Aktorės Doloresos 
Kazragytės 80-mečiui. 
Monospektaklis.  
18:50 Prisiminkime. Šoka R. 
Krugiškytė ir J. Katakinas. 
19:00 Teatro biografijos. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų re-
trospektyva. Didmiesčio žiburiai.
22:30 Alina Orlova. Laumžirgiai.  
23:45 Mokslo sriuba  (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Piligrimas   S. (kart.).

06:10 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
06:40 Persikraustymas su visu 
namu  (kart.) N-7.
07:30 Vienas   N-7.
08:30 Kalnų vyrai   N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Autopilotas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo   N-7.
11:30 Laukinė Arabija  N-7.

12:40 Laukinės Australijos pa-
slaptys  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:30 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 Šalutinis efektas  N-14
00:05 Meilės   N-14 (kart.).
02:00 X Faktorius  N-7.

06.00 Juvelyrų klanas . N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Pasislėpusi Palanga.  
08.40 Sveikatos kodas.
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Pirmi kartai. 60+.  
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva.  
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 mokyklos.  
17.00 Kuriantys Lietuvą.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Grupės Jonis koncertas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Paprastas prezidentas.  
21.45 Laisvės TV valanda.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.

23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24” .
08:00 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. Tremtinių istorijos.
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.
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 - Vaidas 
Baumila.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live - Vaidas 
Baumila.
23:20 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
23:50 Orijaus kelionių archyvai.
00:25 Ugnikalnių takais.
01:25 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.



  
2022 m. rugsėjo 24 d.ANYKŠČI TILTAI

Asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 7 eurus, 
šeštadienio – 8 eurus.

 Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. 
Tel. (8-381) 5-94-58.

El. p.: reklama@anyksta.lt

įvairūs

mėnulis
rugsėjo 24 d. - delčia,
rugsėjo 25-26 d.d. - jaunatis.

Kleopas, Vladislovas, 
Aurelija, Vaigintas, Ramvydė. 

Gerardas, Gedvinas, Gedvinė.
šiandien

rugsėjo 25 d.

vardadieniai

rugsėjo 26 d.
Damijonas, Vydenis, Gražina, 
Kipras, Justina, Justė.

anekdotas

Politika nuo senų laikų „lenda“ į geografiją

Nuoma

Išnuomoja 2 kambarių butą 
Anykščių mieste.

Tel. (8-609) 83626.

Paslaugos

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

Tel. (8-682) 13728.

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

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

Naujo, lakuoto parketo šlifavi-
mas. Senų dažytų grindų res-
tauravimas. Parketo klojimas, 
lakavimas. 

Tel. (8-699) 94662.

Atlieka įvairius smulkius ir vi-
dutinius santechnikos darbus: 
santechninių prietaisų monta-
vimas, vandentiekio ir nuotekų 
sistemų montavimas, remon-
tas, lauko inžinerinių tinklų 
montavimas ir kt.

Tel. (8-602) 77022.

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

Tel. (8-685) 68182. 

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

Fasadų šiltinimas, apdaila. 
Šiltina fasadus, tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką. Skardinimo 
darbai. Šiltina pamatus, atlieka 
pamatų apdailą.

Tel. (8-676) 52289.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-633) 61372

IĮ „Giedriaus autoservisas“ 
atlieka kėbulo remonto ir 

dažymo darbus. 
Darbai atliekami kokybiškai ir 
greitai, suteikiama garantija. 
Kreiptis tel. (8-610) 80800, 

adresas: Pašepečio k., 
Kikonių 11, Kupiškio r.

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.

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

Tel. (8-609) 92144.

dovanoja
Ožką. 
Tel.(8-682) 91197.

(Atkelta iš 7 psl.)

Čia sėdėdavo ir laukiantys 
savo eilės. Ramūs, dažniau 
linksmi pokalbiai – žmonės 
gerai pažino vieni kitus ir no-
riai bendraudavo. Jokio alaus! 

Nebuvo dar tokios tradicijos, 
žmonės tada dar buvo visi ly-
gūs, nebaksnojo vienas kito už 
skausmingą praeitį, nors buvę, 
kaip sakoma, ir „ priešingose 
barikadų pusėse“. Juokais sa-
kydavo bilietų pardavėjai: „Tu 
gal KGB tarnauji, ba tokioj 
tinkamoj vietoj insitaisius, vis-
ką žinai, ką miestelis šneka?“

Šioje nuotraukoje pirties ro-
mantika jau sugadinta. Lais-
vai tekantis šaltinio vanduo 
pritraukė verslą - paminklų 
dirbtuves, kurios prilipo prie 
pirties visiems laikams. Ne-

švara ir dulkės suteršė buvusią 
puikią pirties aplinką. Pirties 
įranga seno, rūdijo, puvo, o 
remontuoti ir atnaujinti niekas 
neskubėjo. Prakutę žmonės 
statėsi individualias pirteles ir 
nebuvo kalbos apie rentabilu-
mą prie valstybės reguliuoja-
mų kainų.

Pirties pabaiga tradicinė: 
privatizavimas, vegetavimas, 
uždarymas, dūlėjimas.“

Kavarskas žydų

„Kaip matom, planuose pra-
dėjau dėlioti, kas kur gyveno 
1936 m., nes pavyko gauti ne 
tik gerus planus, bet ir sklypų 
savininkų pavardes. Pažiūrė-
kim į šias dvi miestelio dalis.

Čia tankiausiai apgyvendin-
tas Kavarsko centras: Budrių 

nų. Vaikai, kapstydami žvyrelį 
kalnelyje, palei griovį, rasdavo 
visiškai sudūlėjusių, paruda-
vusių kaulelių. Kiek toliau jau 
kyšojo pavieniai netašyti akme-
nys, toliau jau matėsi šiek tiek 
apdorotų akmenų ir prasidėjo 
tikri betoniniai ir akmeniniai 
antkapiai, sudarydami puikias 
sąlygas vaikams žaisti slėpy-
nes, karą ar kitokius vaikiškus 
žaidimus. Keista, bet šitie kapai 
nebuvo laikomi lygūs katalikų 
kapams, kur galiojo tam tikros 
elgesio taisyklės. 

Čia žmonės galėjo ganyti gy-
vulius, vaikams niekas nedrau-
dė dūkti, triukšmauti, šaudyti 
iš savo „parakinių brauninkų“, 
karstytis ant paminklų. Čia net 
nesivaidendavo naktimis. Kar-
tą iš kažin kur atvykusi viena 
žydė klausė mamos, ar mums 
nebaisu gyventi visiškai šalia 
kapinių? Sakėme, kad ne, kapai 
visiškai ramūs, lyg ne žmonių 
būtų. Tiek buvo gerbiami Lie-
tuvoje žydai, jų gyvenimas ir 
palikimas. 

Ne veltui Anykščių krašto 
vietovardžių žinyne apie šias 
kapines parašyta tokia nesąmo-
nė: „Kavarsko miestelio centre, 
P. Raudonikio gatvėje, iki XX 
a. vidurio buvo apleistos žydų 
kapinės, vėliau išvis sunyku-
sios“. Išeitų, kad žmonių kaulai 
išgaravo, o paminklai sulindo 
į žemę savaime, tarsi nebūtų 
žinomas šių kapinių brutalaus 
sunaikinimo faktas.“.

Tokias įdomias ir netikėtas 
istorijas apie Kavarsko praeitį 
pasakoja R. Varanavičius. 

„Štai akmenys – laiškai iš tolimos praeities, atkasti iš po žemių, 
liudijantys apie čia, Kavarske, gyvenusius ir palaidotus žmones - 
žydus. Gaila, kad jie tiktai du, likę iš buvusios gausybės“, – rašo 
Rimantas Varanavičius.

(Šovenių), Savanorių (Vokie-
čių), Juliaus Janonio (Subatos, 
ar Arbatos?) gatvių trikampis 
nuo Respublikos (Rinkos) aikš-
tės. Matom, kad čia lietuvių 
buvo vos vienas kitas, o rusų iš 
viso nebuvo. 

Nereikėtų nei stebėtis, nei 
piktintis: žydai neužkariavo, 
bet patys pastatė mums mies-
telį, kurį mes negarbingai pa-
veldėjom ir dabar jau aplipdėm 
naujom gryčiom. Daugybė 
namų neišliko nuo ano meto, 
bet verta išsaugoti bent atmini-
mą čia gyvenusių žmonių.

Įdomi detalė - vėjo malūnas, 
kurio niekas neatsimena ir ku-
ris buvo pažymėtas Ralph Jaffe 
ranka pieštam plane knygoje 
„The Shtetl That Was“, iš ti-
krųjų buvo ir paženklintas 27 
Piketkino sklype.

Dabar mes matome tuštėjan-
tį miestą, griūvančius, apleis-
tus namus ir bandome suprasti 
priežastį. Man atrodo, pradžia 
padaryta prasidėjus karui. Įsi-
vaizduokime, kaip atrodė mūsų 
miestelis, kai užgeso gyvybė 
namuose, kuriuos aš pažymėjau 
Dovydo žvaigždutėmis. Buvo 
kur kas baisiau negu dabar, žiū-
rint į atgyvenusį ir nebereika-
lingą didelį pastatą.“

Žydų kapinės

„Žydų kapinės čia pradėtos 
atsikėlus pirmiesiems žydams, 
XVIII a. antroje pusėje. Pra-
sidėjo kapinės ties dabartine 
vandenviete ir ten mūsų laikais 
nebuvo jokių ženklų ir akme-

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

Tel. (8-617) 00616.

Kunigas, skirsdamas lėktuvu, 
klausia stiuardesės:

- Kokiame aukštyje skrenda-
me? 

- 3 kilometrų.
- Tuomet taurę konjako.
Kiek vėliau:
- Koks aukštis? 
- 6 kilometrai.
- Man taurę vyno, prašyčiau.
Išgėrė, po kiek laiko vėl klau-

sia:
- O kokiame dabar aukštyje 

esame? 
- 9 kilometrų.
- Man vandens buteliuką. 
- Dvasiškas tėveli, kuo aukš-

čiau skrendame, tuo silpniau? 
- Artėjant prie valdžios, nesi-

nori nemalonumų.

***
Širdį verianti istorija. Japonas 

atvyko į Lietuvą ir sutiko tą pa-
čią Toyotą, kurią prieš 25 metus 
atidavė į metalo laužą.

***
Knyga, sugraudinusi visą šei-

mą iki ašarų?
„Matematika. 4 klasė“.
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perka

parduoda VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGSĖJO 25 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.

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.

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.

Informuojame žemės sklypo (-ų) (kad. Nr. 3462/0001:187) esančio Sedeikių k., 
Andrioniškio sen., Anykščių r.sav. savininko A.R. savininkės paveldėtojus, kad UAB 
GEOSIRUS matininkas Saulius Lapienis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1613) 
2022-10-04 nuo 10:00 val . vykdys žemės sklypo kad. Nr. 3462/0001:190, Sedeikių k., 
Andrioniškio sen., Anykščių r.sav ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB GEOSIRUS adresu Vytauto 
14, Ukmergės m, el. paštu geosirus@gmail.com, arba telefonu (8- 673) 34208.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-611) 01110. 

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

Tel. (8-609) 92144.

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-684) 73181.    

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.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 30184. 

Kita

Paruoštas žiemoti bites.
Tel. (8-688) 83865.

Bulves: maistines, sėklines. 
Atveža. Kaina nuo 0,50 Eur iki 
0,60 Eur. 

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

Bulves „Vineta“ (sukrenta, 
miltinga), „Karalienė Ana“ 
(pakrenta), „Laura“ (nesu-
krenta) - 25 kg/17 Eur, 1 
kg/0,68 Eur. Kitas daržoves. 
Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Andrioniškio lentpjūvė - 
pjautą, džiovintą, obliuotą 
statybinę medieną. Atlieka 
medienos pjovimo paslau-
gas. Nebrangiai parduoda 
sausas, kūrenimui tinkamas 
pjuvenas. 

Tel. (8-687) 38239.

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

Tel. (8-608) 44340.

Brangiai miškus: jaunuo-
lynus, savaime užaugusius, 
malkinius ir brandžius. Žemę 
apaugusią medžiais ar krū-
mais. 

Tel. (8-625) 44123.

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.

Automobilį nuo 150 Eur iki 
2000 Eur įvairios būklės. Gali 
būti su defektais, ilgai nenau-
dojamas, ar po avarijos. 

Tel. (8-601) 61810.

UAB „JONROKA“ ORGANIZUOJA:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus; 

B kategorijos praplėtimą (A1),
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.

Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 2022 m. rugsėjo 26-30 d.
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt

nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems keT (mokymai vyksta 
nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose)

Daugiau informacijos  Tel. (8-698) 70127, (8- 657) 68156, www.jonroka.lt .

Perpuvusį mėšlą maišais, 50 
kg. Atveža. 

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

Gyvuliai

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

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