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Niekada nebebūsim mes broliai...
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Ne savo noru anykštėne tapusi ukrainietė Olena Gorinova 

tiki, jog grįš namo į Černihivą, nors namo, kuriame ji gyveno 
su keturiolikmečiu sūnumi ir savo motina, nebėra. 

O.Gorinova dirba Anykščių Antano Baranausko pagrindi-
nėje mokykloje, šią mokyklą lanko jos sūnus Ivanas. O 74 -erių 
metų amžiaus motina liko karo suniokotame Černihive. Ole-
na, pagal išsilavinimą pradinių klasių ir ukrainiečių filologijos 
mokytoja, prieš karą vadovavo vienai iš Černihivo kavinių. 

Ukrainietė, iš Černihivo pabėgusi su keturiolikmečiu sūnumi 
Ivanu, Olena Gorinova apsigyveno Anykščiuose. 

Olenos namas po to, kai rusai „išvadavo“ Černihivo apylinkes. 

Šią savaitę minėjome Lietuvos socialinių darbuotojų dieną ir šv. Vincentą 
Paulietį, daugelio laikomą socialinio darbo pradininku.

Sveikiname ir didžiuojamės mūsų Lietuvos socialinių darbuotojų bendruo-
mene, per trisdešimt metų sugebėjusia suformuoti ir vis dar formuojančia 
būtiną visuomenės solidarumo audinį, užtikrinantį, kad visi pažeidžiamiausi 
sulauktų taiklios pagalbos, iškritę iš visuomenės būtų į ją sugrąžinti, praradę 
galią ją atgautų, o valstybės institucijos taptų draugiškos kiekvienam. Daug 
kur taip jau yra, deja, daug kur dar ne.

Dėl to visi – socialiniai darbuotojai, kaip bendruomenė, nevyriausybi-
nės organizacijos, savivaldybės ir mes, politikai, - turime toliau telktis, kad 
socialiniai darbuotojai visose srityse būtų maksimaliai sustiprinti ir galėtų 
įgalinti tuos, kurie yra paribiuose, nematomi, atstumti, pamiršti...

Apie juos šv. Vincentas Paulietis savo bendražygiams sakė: „Jie yra jūsų 
šeimininkai, siaubingai jautrūs ir reiklūs šeimininkai. Ir kuo jie bus bjauresni 
ir nešvaresni, kuo neteisesni ir įžeidžiantys, tuo daugiau meilės turite jiems 
suteikti. Tik dėl tavo meilės vargšai tau atleis duoną, kurią tu jiems duosi.“

Nuėmus kiek egzaltuotą istorinį ir bažnytinės retorikos sluoksnį, nesunkiai 
galime atpažinti, kad šv. Vincentas, socialinio darbo pradininkas, kviečia ab-
soliučiai pagarbai kiekvieno, kurį sutinkame, orumui, kai tarpusavio santykis 
visada yra pirmiau bet kokios tiesmukos pagalbos.

Taip veikdami, turbūt atpažįstate, kad tuomet ir patys jaučiatės oriai ir tą 
profesinį orumą spinduliuojate savo aplinkai ir visai mūsų visuomenei, taip 
reikalingai žmogiškojo orumo patvirtinimo.

To linkim visiems ir dar kartą sveikiname.
Lietuvos Respublikos Seimo

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ nariai 
Linas KuKuRAITIS ir Tomas ToMILInAS

Turgus. Anykščių ,,Naujų 
vėjų” bendruomenė paskelbė, 
kad „Blusturgis“ vyks naujo-
je vietoje – Tilto gatvės kom-
plekso kiemelyje.  „Blusturgio“ 
dalyviai pakviesti į už 2,5 mln. 
eurų atnaujintą Tilto gatvės 
kompleksą atvykti su savais 
staliukais, nes, kaip skelbiama, 
„resursai kol kas riboti“.

Modernizacija. Artimiau-
siu metu prasidės Turto banko 
valdomo administracinio pasta-
to, esančio J. Jablonskio g. 30, 
Anykščiuose, modernizacijos 
darbai. Valstybės turtą valdanti 
įmonė Turto bankas rangos dar-
bų sutartį pasirašė su bendrove 
„Aukštaitijos ranga“. Bendros 
investicijos Turto banko bei Eu-
ropos regioninės plėtros ir Ener-
gijos efektyvumo fondų lėšomis 
sieks milijoną eurų, darbus keti-
nama atlikti per metus.

Konkursai. Anykščių ligo-
ninė paskelbė tris konkursus 
darbo vietoms užimti. Ieško-
ma Vidaus medicininio audito 
padalinio vadovo, priėmimo – 
skubios pagalbos skyriaus vedė-
jo-gydytojo ir bendrojo ir aptar-
naujančio ūkio skyriaus vedėjo. 
Ligoninės tinklapyje skelbiama, 
kad taip pat ieškoma gydytojų: 
radiologo, urologo, kardiologo, 
neurologo.

Skundas. Anykščių rajono 
savivaldybės Saugaus eismo ko-
misija gavo skundą, kad Anykš-
čiuose, prie daugiabučio namo, 
laikomi automobiliai užvestais 
varikliais. Anykščių komunali-
nis ūkis įpareigotas  namo skel-
bimo lentoje iškabinti prašymą 
nestatyti automobilių su užves-
tais varikliais prie namo, o gy-
ventojams pasiūlyta dėl proble-
mos  tartis tarpusavyje.

Kietojo kuro 
kainos išaugo iki 
trijų kartų

Žmogų surasti 
padėjo tik 
sraigtasparnis

Obuolinėse – 
„Žalioji 
vakarienė“

Artėjant 
rinkimams 
Taryba „susirgo 
gerumu“
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spektras

Gamtininkas politiko kailyje

Lauko akmenimis gaivina istorinę baltų 
atmintį

Politikų deklaracijos: gydytojai turtingesni už 
daugelį verslininkų

Išleistas naujas žurnalo  „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris

temidės svarstyklės

Žmogų surasti padėjo tik sraigtasparnis Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 25-ąją, iš Aknystos sociali-
nės globos namų išėjo 1966 m. gimęs vyras. Jį pavyko rasti 
gyvą tik po dviejų parų, paieškai pasitelkus sraigtasparnį. 
Prieš tai žmogaus ieškota krūmuose, graibyti vandens tel-
kiniai, vaikščiota paupiu, o iš sraigtasparnio pastebėta, kad 
nelaimėlis guli pievoje, visai netoli globos namų.

Aknystos socialinės globos 
namų direktoriaus pavaduoto-
jas Arūnas Virbalas „Anykštai“ 
sakė, kad, kodėl globotinis ėjo į 
pievą, paaiškinimo nėra. „Jisai 
atrodė keistai, buvo pakviesta 
slaugytoja. Slaugytoja, nuėjusi 
pas jį, grįžo pasiimti kraujos-
pūdžio matavimo aparato, o kai 
vėl grįžo, žmogaus lovoje ne-
bebuvo. Kiti darbuotojai matė, 
kaip jis išėjo į lauką“, - kalbėjo 
A.Virbalas. Pasak globos namų 
direktoriaus pavaduotojo, vyro 
ieškoti pradėta iš karto, tačiau 
niekam neatėjo į galvą mintis, 
kad jis galėjo nueiti į pievą.

Aknystos socialinės globos 
namuose iš viso gyvena per 

riose yra apie 20 žmonių. Fili-
aluose, pasak A.Virbalo, apgy-
vendinti ramesni, destrukcijos 
nekeliantys asmenys, o sudė-
tingesnio būdo žmonės gyvena 
Aknystose.

Globos namų gyventojų ju-
dėjimo ribojimas negali būti 
suvaržytas: pasak A.Virbalo, 
jiems privaloma sudaryti ga-
limybes išeiti į lauką. „Tokių 
atvejų kaip dabartinis - ne kie-
kvienais metais būna. O nedi-

delės paieškos, kai važiuojame 
savo globotinių pasiimti iš De-
beikių ar kokia nors kryptimi 
einančių keliu, vyksta kiekvie-
ną mėnesį“, - sakė direktoriaus 
pavaduotojas.

Jis dėstė, kad kilus psichinės 
sveikatos paūmėjimams pasi-
telkiami psichiatrai ir, jeigu jie 
konstatuoja, kad globos namų 
gyventoją reikia izoliuoti, žmo-
gus iš Aknystų vežamas į nau-
josios Vilnios ligoninę.

Skyrius turi nuolatinį vedėją Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja pradėjo 
dirbti Monika Kondratavičiūtė.

Vilniaus dailės akademijos 
Kultūros vadybos magistro stu-
dijas baigusi M.Kondratavičiūtė 
„Anykštai“ sakė, jog jau dvide-
šimt metų dirba su projektais, o 
dešimt pastarųjų metų vadovavo 
projektus rengiančioms koman-
doms. Iki tol ji visą laiką dirbo 
privačiame sektoriuje, o Anykščių 
savivaldybės administracija tapo 
jos pirmąja valdiška darboviete.

M.Kondratavičiūtė kartu su 
šeima prieš kurį laiką įsikūrė 
Svėdasų seniūnijoje. „Persi-
kėlėme į Anykščių rajoną, nu-
sprendę, kad tai geriausia vieta 
ir mums patiems, ir vaikams“, 

– kalbėjo Investicijų ir projek-
tų valdymo skyriaus vedėja. Po 
to, kai apsigyveno mūsų rajone, 
M.Kondratavičiūtė ėmė dairytis 
darbo ir surado konkursą į admi-
nistracijos skyriaus vedėjus.

Ji kalbėjo, kad nuo gyvenamo-
sios vietos jai yra arčiau Utena, 
tačiau darbo ieškojo Anykščiuo-
se, nes mūsų miestas jai atrodo 
mielesnis. 

Investicijų ir projektų valdy-
mo skyrius nuolatinio vadovo 
neturėjo pastaruosius dvejus 
metus, po to, kai buvusi sky-
riaus vedėja Vilma Vilkickaitė 
buvo perkelta į Viešųjų pirkimų 

ir turto skyriaus vedėjos parei-
gas. Pastaruoju laiku Investicijų 
ir projektų valdymo skyriui tie-
siogiai vadovavo Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė. 

Investicijų ir projektų valdymo 
skyrius tapo priešpaskutiniu sa-
vivaldybės administracijos sky-
riumi, turinčiu nuolatinį vadovą.  

Baigėsi pretendentų dokumen-
tų į savivaldybės administracijos 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedė-
jus priėmimo terminas. Konkur-
se ryžosi dalyvauti mažiausiai 
du asmenys, tad konkursas pa-
galiau įvyks. Konkursas vyks 
spalio pradžioje. Šiuo metu Ben-
drajam ir ūkio skyriui vadovauja 
Ramūnas Blazarėnas. Jis yra lyg 
ir nuolatinis  skyriaus vedėjas, 

tačiau į šias pareigas paskirtas 
tik iki tol, kol įvyks konkursas. 
Tikėtina, kad R.Blazarėnas bus 
vienas iš pretendentų ir toliau 
liks eiti šias pareigas.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Inves-
ticijų ir projektų valdymo 
skyriui vadovaus Monika 
Kondratavičiūtė.

„Facebook“ nuotr.

Avarija. Rugsėjo 29 dieną 
Anykščiuose, Taikos gatvėje, 
buvo susidūrę du lengvieji au-
tomobiliai, praneša ugniage-
siai. Iš abiejų automobilių ant 
važiuojamosios kelio dalies 
buvo išbėgęs aušinimo skystis 
ir langų skystis, kelio danga 

nuvalyta panaudojus aukšto 
slėgio švirkštą ir 300 l vandens, 
atjungti automobilių akumu-
liatoriai. Avarija įvyko apie 10 
valandą.

Radinys. Rugsėjo 28 dieną, 
trečiadienį, Kavarsko seniūni-
jos Margių kaime iš Dabužių 
tvenkinio ugniagesiai ištraukė 
pramoninį kavos aparatą „La-

vazza“. Pranešama, kad kavos 
aparatas plūduriavo tvenkiny-
je maždaug 10 metrų atstumu 
nuo kranto. Kaip jis ten pateko 
– neskelbiama. Kavos aparatas 
buvo ištrauktas į krantą.

Gaisras. Rugsėjo 27 dieną, 
antradienį, Anykščių seniūni-
jos Ažuožerių kaime ugniage-
siai gesino ugnį. Pranešama, 

kad 25 m² plote degė į krūvą 
sukrautos šakos. Taip pat 0,5 
ha plote degė žolė.

Paieška. Rugsėjo 26 dieną, 
pirmadienį, Debeikių seniūnijos 
Aknystų kaime, Miško gatvėje, 
ugniagesiai tvenkinyje ieškojo 
skenduolio. Pranešama, kad, at-
likus tvenkinio žvalgybą, sken-
duolis nebuvo rastas.

Gynyba. Krašto apsaugos 
ministerija penktadienį pasi-
rašė sutartį dėl Ukrainai skirtų 
dronų kamikadzių įsigijimo iš 
Lenkijos įmonės. Už Lietuvos 
piliečių suaukotus pinigus iš 
Lenkijos įmonės „WB Group“ 
bus įsigyjamos dronų sistemos 
„Warmate“, jos bus perduotos 
Ukrainai. Viceministras Vilius 
Semeška yra sakęs, jog iš Len-
kijos bus nupirkti du pilni kom-
plektai, sudarantys paleidimo 
sistemą ir 37 vienetus skraidan-
čių šaudmenų, vadinamųjų dro-
nų kamikadzių. Anot jo, perka-
mi dronai gali nešti sprogmenis 
ir naikinti tankus, vadavietes. 
Jų poreikis suderintas su Ukrai-
nos kariuomene. Numatyta, kad 
šias sistemas gamintojai pateiks 
spalio–lapkričio mėnesiais.

Nuteisė. Kauno apygardos 
teismas dėl neteisėto žmonių 
gabenimo per valstybės sieną 
nuteisė Latvijos pilietį ir skyrė 
jam 7 tūkst. eurų baudą, pra-
nešė prokuratūra. Ikiteisminio 
tyrimo duomenimis, birželio 
27-ios naktį Varėnos rajone 
Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato pareigū-
nai sustabdė Latvijos piliečio 
vairuojamą automobilį, kuriuo 
vyko dar keturi asmenys. Du 
iš jų prisistatė esantys Tadži-
kistano piliečiai, likusių dvie-
jų tautybė nebuvo nustatyta iš 
karto. Tyrimo metu paaiškėjo, 
kad tai Irako ir Egipto piliečiai. 
Nustatyta, kad visi keturi as-
menys yra neteisėti migrantai. 
Kaltinamasis, pranešime inici-
alais A. K. įvardijamas latvis 
teigė, jog skelbimą su galimybe 
užsidirbti iš žmonių pervežimo 
rado internete. 

Parama. Šveicarija planuoja 
Lietuvai skirti beveik 48 mln. 
eurų sveikatos apsaugai, švie-
timui ir pilietinio aktyvumo 
skatinimui, pranešė Finansų 
ministerija. Pagal šiemet birželį 
Šveicarijos ir Europos Sąjun-
gos pasirašytą memorandumą 
dėl antrojo Šveicarijos finansi-
nio įnašo Lietuvai suplanuota 
skirti apie 48 mln. eurų, kurie 
turi būti panaudoti iki 2029 
metų gruodžio. Lėšų panaudo-
jimo planus šią savaitę aptarė 
Lietuvoje viešintys Šveicari-
jos delegatai ir Finansų ir kitų 
ministerijų atstovai. Šveica-
rija 2007-2012 metais Lietu-
vai buvo skyrusi apie 66 mln. 
eurų finansinį įnašą. Šios lėšos 
buvo naudojamos ligoninių 
infrastruktūrai, aplinkosaugai 
ir energijos efektyvumo didini-
mui, nėščiųjų, gimdyvių ir nau-
jagimių sveikatos priežiūrai, 
nevyriausybinių, bendruome-
nių organizacijų iniciatyvoms, 
moksliniams tyrimams.

-BnS

300 žmonių. Didžioji dalis ap-
gyvendinta pačiose Aknystose, 
o Leliūnų, Kalvelių, Debeikių, 
Šlavėnų ir Rubikių filialuose 
gyvena mažesnės grupės, ku-

Kietojo kuro kainos išaugo iki trijų kartų
Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius 

atliko tiekėjų apklausą ir išsiaiškino, kokios šiemet yra vi-
dutinės kietojo kuro kainos.

Savivaldybės specialistai ap-
skaičiavo, kad 1 kubinis metras 
drebulės malkų kainuoja 90,04 
Eur, eglinių malkų – 90,64 Eur, 
juodalksnio – 94,87 Eur, beržinių 
malkų – 116,89 Eur.

Tiekėjų apklausa rodo, kad 1 
tona akmens anglių vidutiniškai 

kainuoja 434 Eur.
Durpių briketų kaina siekia 

232 Eur už toną.
„Vidutinės kietojo kuro kainos, 

pagal šių metų tiekėjų apklausą, 
yra išaugusios 2-3 kartus“, - 
konstatavo Socialinės paramos 
skyriaus specialistai.

Šildymo kietuoju kuru kom-
pensacijas praėjusį šildymo sezo-
ną, kuris truko nuo lapkričio iki 
balandžio, Anykščių rajone gavo 
1 tūkst. 132 šeimos, joms kom-
pensuoti išmokėta 325 tūkst. Eur. 

Anot Socialinės paramos sky-
riaus specialistų, palyginti su 
praėjusiu šildymo sezonu, tikėti-
na, kad išlaidos šiai kompensaci-
jų rūšiai padidės apie 490 tūkst. 
Eur visam šildymo sezonui. 

Šių metų pirmąjį  ketvirtį iš 
valstybės biudžeto lėšų kompen-
sacijoms dėl padidėjusių išlaidų 
būsto šildymui  Anykščių rajonui 
buvo skirta 208,3 tūkst. Eur. 

Taip pat iš valstybės biudžeto 
lėšų trečiąjį ir ketvirtąjį metų  ke-
tvirtį skirta 513,2 tūkst. Eur soci-
alinėms pašalpoms, centralizuo-
tai teikiamam šildymui ir kitam 
kurui kompensuoti. 

-ANYKŠTA
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??? savaitės citatosArtėjant rinkimams Taryba 
„susirgo gerumu“
Rugsėjo 29 dieną, ketvirtadienį, vyko 46-asis Anykščių ra-

jono tarybos posėdis. Šiame posėdyje anykštėnų išrinktieji 
nusprendė, kad gyventojai vietos autobusais važiuos nemo-
kamai, kalbėjo apie tai, kad gerai būtų, jei anykštėnų vaikai 
baseiną „Bangenis“ taip pat galėtų lankyti nemokamai.

Nors nenumaldomai artėjant savivaldos rinkimams 
Anykščių rajono tarybos posėdyje vyravo gerumo ir rūpi-
nimosi Anykščių gyventojais dvasia, atsirado „negeras“ Vy-
riausybės atstovas, kuris Anykščių rajono tarybai nurodė, 
kad baseino „Bangenis“ „gelbėjimui“ skirti 70 tūkst. eurų 
privalo būti grąžinti.

Savivaldybę paduotų į teismą

Viešoji įstaiga „Sveikatos 
oazė“ privalės grąžinti Anykš-
čių rajono savivaldybei 70 
tūkst. Eur dalininko įnašą, kuris 
jai rugpjūtį buvo skirtas Anykš-
čių rajono tarybos sprendimu. 
Šios lėšos skirtos po to, kai 
paaiškėjo, kad baseiną „Bange-
nis“ ištiko finansinė krizė.

Grąžinti  viešajai įstaigai 
„Sveikatos oazė“ skirtą 70 tūkst. 
Eur pareikalavo Vyriausybės at-
stovas, nes savivaldybė dalinin-
ko įnašą Anykščių rajono tarybos 
sprendimu skyrė nusižengdama 
teisės aktams. Beje, tą kartą pri-
imant šį sprendimą, Anykščių 
rajono tarybos posėdyje viešai  
buvo kalbama, kad jis yra netei-
sėtas ir greičiausiai susilauks Vy-
riausybės atstovo pastabų.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sakė, kad jei 
būtų nepaisoma Vyriausybės 
atstovo nurodymų, savivaldybė 
būtų paduota į teismą. 

Slepiasi nuo Vyriausybės 
atstovo

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius žadėjo „kažką 
sugalvoti“, kaip suktis iš situ-
acijos ir finansiškai padėti ba-
seinui „Bangenis“, tačiau opo-
zicijos narių prašomas įvardyti, 
kas konkrečiai bus daroma, iš 
pradžių nenorėjo nieko sakyti.

„Dabar nelabai galiu įvardy-
ti, nes galime susilaukti kito 
Vyriausybės atstovo teikimo“, 
- sakė meras S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis sakė, kad 
prieš Anykščių rajono tarybos 
posėdį kalbėjosi su savivaldy-
bės Teisės, personalo ir civili-
nės metrikacijos skyriaus vedė-
ju Marijumi Paužuoliu ir jis esą 
jam sakęs, kad Anykščių rajono 
tarybos posėdyje bus pasiūlyti 
du baseino „Bangenis“ gelbėji-
mo variantai. Apie tai esą kal-
bėta ir Biudžeto, ekonomikos ir 
kaimo reikalų komitete.

„Aš nežinau, kokie tie vari-
antai, o kai meras sako „mes 
nesakysim“, tai, kiek aš žinau, 

savivaldos veikla yra vieša. Ne-
gali būti mūsų veikla slapta“, - 
stebėjosi K.Tubis.

Dėlioja „gelbėjimo“ 
strategijas

Į tribūną iškviestas Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vedėjas M.Paužuolis 
sakė, kad su Anykščių rajono 
tarybos nariu K.Tubiu kalbėjosi 
apie viešosios įstaigos „Sveika-
tos oazė“ reikalus.

„Pasakiau, kad yra ne vienas 
variantas, kaip tokias situaci-
jas išspręsti. Ne aš sprendimus 
priimu. O tam, kad būtų priim-
ti sprendimai, reikia sudėlioti 
strategiją, kokios perspektyvos 
laukia pirmu ar antru keliu ei-
nant ir kokios rizikos atsiveria.
Šitą informaciją bus galima ap-
tarti per kitą Tarybos posėdį“, - 
sakė M.Paužuolis.

Reorganizacija – per ilgai 
trunkantis procesas

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius tikino, jog visi 
nori, kad baseinas „Bangenis“ 
ir toliau veiktų.

„Bet kaip tam baseinui pa-
duoti pinigų? Iš tikrųjų tai yra 
labai sudėtinga, nes tai yra vie-
šoji įstaiga.Vienas iš variantų, 
kuriuos mes svarstome, – ba-
seinas paverčiamas biudžetine 
įstaiga, o biudžetinei įstaigai 
gali pinigų skirti kiek tik nori. 
Beveik visi Lietuvos baseinai 
yra biudžetinės įstaigos. Bet 
tokį variantą padaryti nėra len-
gva, nes reorganizacija truktų 
labai ilgai, pusę metų ar metus, 
o jos gal jau ir nebereiktų tokiu 
atveju, nes baseinui krizė“, - 
kalbėjo meras S.Obelevičius.

Kokie bus konkretūs baseino 
„Bangenis“ gelbėjimo varian-
tai, turėtų paaiškėti artimiau-
siame Anykščių rajono tarybos 
posėdyje.

Žada nemokamas baseino 
paslaugas vaikams

Ketvirtadienio Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje priimtas 

sprendimas, kad visi keleiviai 
nuo spalio 3 dienos vietos auto-
busais bus vežami nemokamai. 
Svarstant sprendimo projektą 
dėl viešosios įstaigos „Sveikatos 
oazė“ teikiamų paslaugų įkainių 
didinimo, Anykščių rajono tary-
bos nariai   prakalbo apie baseino 
prieinamumo didinimą visiems 
Anykščių rajono vaikams.

„Jeigu yra siūlymas didinti 
įkainį pagal mokymosi plaukti 
programą, aš manau, kad mes 
neabejotinai turėtume didinti 
ir tos paslaugos prieinamu-
mą. Baseinas patiria fiksuotus 
kaštus, jei kas nors plaukia ar 
neplaukia, vienareikšmiškai 
turėtų būti sudaryta galimybė į 
baseiną ateiti žymiai didesniam 
skaičiui vaikų“, - pastebėjo li-
beralas Lukas Pakeltis.

Liberalas siūlė, kad anykštė-
nų vaikai nemokamai baseiną 
„Bangenis“ galėtų lankyti kar-
tą ar du per mėnesį. L.Pakeltis 
taip pat  įžvelgė, kaip galima 
padidinti viešosios įstaigos 
„Sveikatos oazė“ pajamas.

„Ką išlošime? Vaikai eina į 
baseiną nemokamai, o tėvas jo 
vieno nepaleis. Tėvas susimoka 
už vienkartinį bilietą ir pajamos 
padidėja“, - aiškino versle besi-
sukantis Anykščių rajono tary-
bos narys L.Pakeltis.

Pinigų ieškos baseino 
personalui

Viešosios įstaigos „Sveikatos 
oazė“ direktorė Sonata Verše-
lienė posėdyje kalbėjo, kad ba-
seine „Bangenis“ labai trūksta 
plaukimo trenerių bei plaukimo 
instruktorių. Įstaigoje dirba du 
plaukimo treneriai ir du plauki-
mo instruktoriai.

Liberalas L.Pakeltis prisipa-
žino pirmą kartą apie tai gir-
dintis: „Tai gerai, svarstykime, 
artėja kitų metų biudžeto tvirti-
nimas. Skirkime 20 tūkst. eurų, 
100 tūkst. eurų, kad tie vaikai 
plauktų“, - tęsė L.Pakeltis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius žadėjo aiškintis, 
koks būtų poreikis Anykščių 
rajono vaikams baseine „Ban-
genis“ lankytis nemokamai.

„Anykščių šiluma“ laukia 
šildymo sezono

Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje su situacija šilumos ūky-
je supažindino UAB „Anykščių 
šiluma“ vyriausiasis inžinierius 
Arvydas Valiulis. Pranešėjas 
prognozavo, kad šiemet centra-
lizuotai tiekiamos šilumos kai-
na neturėtų kilti daugiau nei iki 
16 ct už kilovatvalandę.

Robertas ALeKSIeJūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Ar lankotės 
Anykščių 
baseine 
„Bangenis"?

Fortūnata BIRONIENĖ:

Lankomės. Vaikai taip pat 
lanko plaukimo užsiėmimus, 
nors ir pabrangtų, manau, vis 
vien lankytumėm, nes į kitus 
miestus neapsimokėtų važiuoti. 
Taip pat ir siūlomos Anykščių 
baseino paslaugos yra platesnės 
nei aplinkiniuose miestuose.

Osvaldas GIEDRYS:

Žiemą galvoju išsipirkti spor-
to salę, o baseinas manęs nela-
bai traukia.

Gintaras 
KAZAKEVIČIUS:

Baseine nesilankau. Kodėl? 
Nėra noro tiesiog.

Jonas BUZILIAUSKAS:

Taip, lankausi, ypač šaltuo-
ju metų laiku, rudenį, žiemą. 
Manau, kad bent porą kartų per 
mėnesį reikalinga atgaiva kūnui 
ir sielai. Sielai atgaivą surandu 
nuvykęs į gerą spektaklį, o kū-
nui atgaivinti vienas iš būdų yra 
baseinas.

Bet gali ir neskirti, 
kiek nori

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
VšĮ „Sveikatos oazė“ gelbėji-
mo variantus:

  „Vienas iš variantų, kuriuos 
mes svarstome, – baseinas pa-
verčiamas biudžetine įstaiga, o 
biudžetinei įstaigai gali pinigų 
skirti, kiek tik nori.“

Norit savo tris vaikus 
už dyka maudyti?

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, li-
beralas, apie baseino pajamų 
padidinimo schemą: 

„Ką išlošime? Vaikai eina į 
baseiną nemokamai, o tėvas jo 
vieno nepaleis. Tėvas susimoka 
už vienkartinį bilietą ir pajamos 
padidėja.“

Visi laukia, net niežti, kaip 
norisi sąskaitas apmokėti

Arvydas VALIULIS, UAB 
„Anykščių šiluma“ vyriau-
siasis inžinierius, kalbėjo per 
Anykščių rajono tarybos po-
sėdį: 

„Mes laukiame šildymo se-
zono. Jūs, aišku, nelaukiate. 
Jei dar mėnesį nekūrensime, tai 
mes, kaip sakoma, jau eisime 
namo.“

Teks jungtis prie centrinio 
šildymo

Sigutis OBELEVIČIUS, su-
žinojęs, kad UAB „Anykščių 
šiluma“ už kietmetrį malkų 
moka 58 eurus:

 „Kodėl jūs taip pigiai perkate 
malkas? Man pasiūlė 100 eurų 
už kubinį metrą.“

Dažniausiai be reikalo 
veikia politikai...

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, „darbietis“, apie taupy-
mą:

 „Galima taupyti ne tik švie-
sos sąskaita, kartais yra ir įren-
ginių, kurie veikia be reikalo.“

Tikėtina, kad augs bent 
žvakių pardavimai

Aleksas ALEKSIŪNAS, 
parduotuvės savininkas, apie 
sąskaitas už elektrą:

 „Aš pats parduotuvėje du 
šaldiklius atjungiau, nes matau, 
kokia situacija. Už elektrą mo-
kėjau 120 eurų, o dabar gavau 
380 eurų sąskaitą.“ 
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rievės

Robertas ALeKSIeJūNAS

Yra tokia „Keistuolių 
teatro“ daina „Mėlynas 
autobusiukas“. Vienas šios 
dainos posmas skamba taip: 
„Mėlynas autobusiukas.Ach, 
kaip gera pavažiuot./ Mėlynas 
autobusiukas.Bilietėlis be 
grąžos...“ Taigi, gerbiamieji 
anykštėnai, šios dainos žo-
džiai stebuklingai ima pildytis 
– po visą Anykščių rajoną 
vietos autobusai keleivius veš 
nemokamai. 

Tai, kad keleivius vietos au-
tobusais po visą rajoną vežti 
reikia nemokamai, sumanė 
Anykščių rajono mero pava-

duotojas Dainius Žiogelis. 
Nors Anykščių rajono tarybai 
pateiktame sprendimo pro-
jekte jis kažką bandė aiškinti 
apie ekologiją ir sprendžia-
mas socialines problemas, net 
ir paprastam žmogeliui aišku: 
kitų metų kovą vyks savival-
dos rinkimai ir daugiau čia 
visai nebereikia dar kažką 
pridurti.

Prieš keletą metų, kai Lie-
tuvoje prasidėjo COVID-19 
pandemija, vietos autobusai 
kurį laiką keleivius taip pat 
vežė nemokamai. Iki šiol 
pamenu keleivių reakcijas: 
kai kurie jų sunkiai galėdavo 
patikėti, kad autobusas gali 
vežti už dyka. Tiesa, pandemi-
jos baisumai greitai išsikvėpė 
ir autobusų keleiviams vėl 
teko kišenėse graibyti eurus 
autobusų bilietams.

Tada imtasi  nemokamų 
autobusų Anykščių mieste. 
Kažkas iš portalo anyksta.
lt komentatorių juokavo, kad 
labai geras maršrutas yra 
„Ligoninė – kapinės“... be 
galimybės grįžti atgal. 

Žinią apie nemokamas 

keliones vietos autobusais gy-
ventojai sutiko su įvairiomis 
mintimis.

„Tuo pačiu pravartu būtų 
atnaujinti autobusų tvarka-
raščius, kurie nuo „Autovel-
dos“ laikų yra absurdiški. Tą 
pačią valandą kokių 5-10 min. 
skirtumu vienas paskui kitą 
važiuoja vietinis ir tarpmies-
tinis autobusas. Dienos metu 
didžiulis „langas“, kai kuriais 
maršrutais nė vieno autobuso. 
Kurorto siekiančiame mieste į 
rajoną vietos autobusai priva-
lėtų išvažiuoti ir savaitgaliais, 
kad gyventojai turėtų gali-
mybę ne tik nusipirkti duonos 
ir mėsos, bet ir apsilankyti 
kultūriniuose renginiuose“, 
- pastebėjo vienas portalo 
anyksta.lt skaitytojas.

Šiemet nemokamas keliones 
vietos autobusais keleiviams 
taip pat pasiūlė ir Molė-
tų rajono savivaldybė. Šią 
nemokamą paslaugą teko 
išbandyti. Iš Molėtų miesto 
keliavau į Dubingius. Kadan-
gi autobusas vasaros metu  
iš autobusų stoties pajudėjo 
6.15 val., iki pat Dubingių 

autobuse buvau vienintelis 
keleivis. Iš šio miestelio atgal 
į Molėtus pavyko grįžti tik 14 
val., tačiau Dubingiuose jau 
buvo apėmusi panika, kad čia 
teks pasilikti ilgesniam laikui. 
Niekas iš vietos gyventojų 
negalėjo paaiškinti, kokiu 
tiksliai laiku į miestelį užsuka 
autobusas, tvarkaraštyje 
surasti autobusų grafiką buvo 
neįmanoma, o autobusų sto-
ties dispečerė pati klaidžiojo 
po grafikus...

Keliaudamas molėtiškio 
vairuotojo pasiteiravau, ar 
gyventojai naudojasi galimy-
be važiuoti vietos autobusais 
nemokamai. Vairuotojas buvo 
itin komunikabilus ir paaiš-
kino, kad rajone jau nebėra 
kam tais autobusais važinėti...

Taigi, ar panaši situacija 
nenutiks ir Anykščiuose? 
Net pats Kurklių seniūnijos 
seniūnas Algimantas Jurkus 
„Anykštai“ porino, kad mielai, 
taupydamas savivaldybės 
biudžeto pinigus, tarnybinį 
automobilį iškeistų į nemoka-
mą viešąjį transportą, tačiau 
Anykščiuose laukti autobuso 

atgal į Kurklius  tris – keturias 
valandas tikrai nenorėtų...

Tai nuo autobusų tvarka-
raščių ir reikėtų viską pradėti, 
nes antraip tie autobusai, 
nors ant bilieto ir puikuosis  
0,00 eur kaina, pirmyn-atgal 
tiesiog važinės pustuščiai. Ir 
kur tada ta ekologija ir soci-
alinių problemų sprendimas, 
gerbiamasis Dainiau Žiogeli?

„Mėlynas autobusiukas. 
Sankryžoj žalia šviesa./ 
Mėlynas autobusiukas - mūsų 
meilė ir tiesa“, - tęsia „Keis-
tuolių teatras“, o galvoje 
kirba viena mintis – kaip ilgai 
nemokamai keliausime? Juk 
rinkimai vieną dieną baigsis, 
pinigų savivaldybės biudžete, 
kaip visada, pritrūks ir mėly-
nojo autobusiuko vairuotojas 
vieną dieną vėl paprašys 
keleivius atverti pinigines...

Na, bet čia tik pasvarsty-
mai. Labai norėtųsi tikėti, kad 
ekologija yra esminis dalykas, 
dėl kurio nuo spalio sėsime 
į nemokamus autobusus ir 
kažkur važiuosime...Juk, kaip 
dainuoja „keistuoliai“, gera 
yra pavažiuot...

Niekada nebebūsim mes broliai...

(Atkelta iš 1 psl.)

Mes gyvenome priemiestyje, 
mama iš karto sakė - prisileisk 
vandens, bombos gali sunaikin-
ti vandentiekį. Mačiau tankus, 
net nesupratau, kieno tai tan-
kai. Jų buvo labai daug. Mamai 
sakiau, kad reikia viską mesti 
ir išvažiuoti iš užmiesčio. Nes 
tankai jau čia. Mes gyvenome 
prie sienos ir jie labai greitai 
iki mūsų atėjo. Jeigu mes iš 
savo namo nebūtume išvažia-
vę, mūsų dabar tarp gyvųjų ne-
būtų. Nes namo dabar nebėra... 
Aš gyvai nemačiau sugriauto 
namo, tik nuotraukose. Mes iš 
karto persikėlėme į miesto cen-

trą, o  mūsų priemiestyje vyko 
koviniai veiksmai“, - „Anykš-
tai“ pasakojo O.Gorinova. 

Apsiaustame Černihive Olena 
gyveno mėnesį. „Priemiesčiai  
buvo greitai užimti, bet Černihi-
vo meras neleido užimti miesto. 
Jis apgynė Černihivą. Buvo ko-
vos. Apšaudymai. Kai sugadino 
infrastruktūrą, žmonės išėjo re-
montuoti vandens trasų, o juos 
žudė. Bombų garsą atpažįstu...  
Per mėnesį sėdėjimo rūsyje 
pradėjo drebėti rankos, iš rūsio 
išeidavom gal  15 minučių, kad 
vaikai pakvėpuotų oru. Vaikus 
migdėme  rūsiuose, kuriuose 3 
laipsniai šilumos, drėgmė. Bet 
visiems norėjosi gyventi - ir 

vaikams, ir seneliams. Supra-
tau, kad reikia bėgti, kad reikia 
išvažiuoti. Per tą karo mėnesį 
rezultatus labiausiai pajuto ner-
vų sistema. Pro šalį tai nenuei-
na: negali likti abejingas ir šal-
takraujiškas. Kai atsirado pirma 
galimybė išeiti į parduotuvę, 
ėjom su sūnumi, sakau - aš žiū-
rėsiu po kojomis, o tu žiūrėk į 
dangų. Parduotuvė - eilinė tary-
binių laikų kaimo parduotuvė. 
Prekystalis, ant jo kažkokios 
prekės. Nusipirkti gali ne to, ko 
nori ir ko reikia, o tai, kas yra. 
Į Černihivą nieko nebuvo gali-
ma įvežti. Aš puikiai suprantu 
merą, kuris koordinavo miesto 
gynybą ir aprūpinimą - niekas 

juk neturėjo patirties, kaip ginti 
miestą, kaip paskirstyti likusius 
produktus. Taikos metu duona 
kainavo 20 grivnų,  karo metu 
už ją prašė ir 120 grivnų. Žmo-
nės patys kepdavo duoną, juos 
bekepančius apšaudydavo. Pra-
džioje bent sirenos apie pavojus 
įspėdavo, bet vėliau ir sirenos 
nutilo, nes buvo ir jos subom-
barduotos. Taip ir gyvenome: 
išeini iš slėptuvės, ir nežinai - 
grįši atgal ar negrįši“, - atsimi-
nimais iš apsiausto Černihivo 
dalinosi O.Gorinova.   

Lietuvą pasirinko dėl mūsų 
šalies įvaizdžio

Ar bėgti iš Ukrainos, 
O.Gorinova dvejojo, tačiau su-
prato, kad rizikuoja ne tik savo, 
bet keturiolikmečio sūnaus gy-
vybe. „Laukėme miesto „va-
lymo“, mama spaudė: „Išvežk 
vaiką“. Nebuvo organizuotos 
evakuacijos. Mums pasakė, jog 
galime išvažiuoti, bet patys tu-
rėtume prisiimti atsakomybę. 
Nuėjome į Žydų centrą, papra-
šėme, ar negalėtų mūsų  priimti 
į savo autobusą. Pasakė būti pa-
siruošus - bet kuriuo momentu 
gali atvažiuoti autobusas. Ryte 
autobusas neatvažiavo, atva-
žiavo vakare, jau buvo tamsu. 
Sutemus išvažiuoti labai baisu,  
nes Černihivas buvo apsuptas 
iš visų pusių. Buvo likęs tik til-
tas - vienintelė vieta, per kurią 
galima ištrūkti iš Černihivo. Ir 
tiltas buvo apšaudomas. Mūsų 
autobusas turbūt buvo pasku-
tinis, kuris išvažiavo iš Černi-

hivo. Buvo geras vairuotojas, 
kuris tik  mums atvažiavus į Ki-
jivą pasakė, kad Dievas mūsų 
pagailėjo - pervažiavome minų 
lauką. Kitą dieną tiltas buvo 
suprogdintas, žmonės bandė 
peršliaužti tilto liekanomis, eiti 
per pėsčiųjų tiltą. Bėgantys iš 
miesto buvo apšaudomi. Labai 
daug žmonių žuvo ar dingo be 
žinios. 

Mano mama liko Černihive. 
Vyresniems žmonėms sunku 
išvažiuoti. Dažnai būdavau 
Lvive, žinojau, kokia graži ge-
ležinkelio stotis. Bet kai Lvivo 
stotį pamačiau per karą... Visai 
kita emocija.

Blogiau buvo tik Varšuvos 
stotyje. Dėl baimės. Dėl žmo-
nių kiekio. Tu išvažiuoji į ne-
žinomybę. Turi tik krepšį su 
šiek tiek daiktų, šiek tiek pi-
nigų. Elektra Černihive dingo 
24-ąją, nusiimti pinigų iš sąs-
kaitos jau nebegalėjai, banko-
matai neveikė. Kiek turėjau 
namuose grynųjų, su tiek tu-
rėjau ir išvažiuoti. Stotyje be 
galo daug žmonių. Jeigu dar 
būtum vienas, o dabar - su 
vaiku. Atsakomybė už vaiką, 
beprotiška baimė. Šokas, su 
kuriuo paskui reikėjo tvarky-
tis. Tik iš antro karto iš Lvivo 
sugebėjau išvažiuoti -  pir-
muoju bandymu nepajėgiau, 
grįžau pas pažįstamus, pas 
kuriuos nakvojome“, - kalbėjo 
ukrainietė.

Ji sakė, kad jau karo pradžioje 
sulaukusi buvusių savo moki-
nių, kurie dabar papulkininkiai 
ir pulkininkai, skambučių, ragi-
nimų išvažiuoti iš Ukrainos. 

Olena Gorinova sako suprantanti, kad Ukrainoje yra gerokai didesnių problemų nei sugriautas jos 
namas.
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Juozas RATAuTAS, 
anykštėnas

pastabos paraštėse

Prieš rinkimus valdžia 
numetė saldainiuką. Vežios 
nemokamai. Panašių akcijų 
sulauksime ir daugiau. paža-
dėjo, jog už trečdalį milijono 
mokesčių mokėtojų pinigų 
miesto parke įrengs kranelį, 
iš kurio tekės mineralinis 
vanduo. Stiklinė šio vandenė-
lio kainuos brangiau už butelį  
prancūziško vyno. Tai kur 
galvos? Ar ne pigiau susirasti 
bačką su užrašu „KBAC“, jų 
dar yra soduose, o mineralinį 
vandenį atsivežti iš Anykščių 
ar Druskininkų SPA ir vaišinti 
turistus? 

Bet grįžkime prie „nemo-
kamo sūrio“. Neteko girdėti, 
kad žmonėms būtų pernelyg 
brangu važinėti autobusu. 
Gyventojai skundžiasi kit-
kuo - blogu grafiku. Vienam 
rajono pakrašty autobuso 
reikia laukti pusę dienos, į kitą 
pakraštį ši transporto priemo-
nė atvyksta net ne kasdien.. 
Tad svarbiau sutvarkyti šios 

paslaugos prieinamumą. Ir ne 
tik šios. Savivaldybė, turinti 
pareigą teikti valdymo paslau-
gą, privalo pagalvoti, kokiu 
būdu garantuoti visą paslaugų 
paketą rajono gyventojams. 
Žinome, jog greitoji medicinos 
pagalba miesto gyventoją turi 
pasiekti per 15 min, o kaime 
gyvenantį – per pusvalandį. 

Kodėl nesudėliojus į vienokį 
ar kitokį standartą bemaž 
visas būtinąsias paslaugas, 
už kurias garantuotų savival-
dybė ir be kurių neišsiverčia 
kaimo žmogus? Jie turi teisę 
laiku ir visa apimtimi gauti 
švietimo, medicinos, socialinių 
paslaugų, susisiekimo ir kitas 
paslaugas, nepaisant to, kur 
gyvena. Pavyzdžiui, nustatyti, 
jog neskubios pašto, banko, 
baseino, vaikų popamokinės 
veiklos, darželių, gydymo, - 
visos viešosios paslaugos turi 
būti pasiekiamos per valandą 
ar pusantros. Ambicingas 
planas, bet jis įgyvendinamas. 
Tam reikės kitokio autobusų 
grafiko, kitokio pavėžėjimo, 
kitokių sprendimų. Vieni marš-
rutai atsipirks, kiti – pusiau, o 
dar kitus teks šimtu procentu 
dotuoti. Įsivaizduokim jauną 
šeimą, kuri paveldėjo iš sene-
lių sodybą kažkur Surdegyje 
ir nori čia ne tik savaitgaliais 
„tūsintis“, bet įsikurti gyventi. 
Valdžios žmonės gana dažnai 
važinėja po užsienius, tad 
kodėl jie neatsiveža gerosios 

patirties, kur jos yra apstu. 
Teko stebėti, kaip pagyvenusi 
moteris, gyvenanti nedide-
liame miestelyje, rytą sėda į 
traukinuką ir rieda 30 kilome-
trų pas draugę kava drauge 
pasimėgauti. Po pusantros 
valandos grįžta atgal. Taigi, 
abi moteriškaitės taip  vos ne 
kasdien keliauja viena pas 
kitą. Smagu ir patogu, ka-
dangi ši transporto priemonė 
pirmyn atgal važinėja kas 15 
minučių.  Žmonės bijo kaimo 
ne todėl, kad jame nuobodu ar 
vaidenasi. 

Tik  sutvarkius paslaugų 
spektrą, padarius jį priei-
namą, gyventojai matys 
perspektyvą gyventi, auginti 
vaikus, džiaugtis provincijos 
gyvenimo privalumais.  Nei 
per mėnesį, nei per tris kažko 
tobulo nepadarysi, visgi tokia 
valdžios veiklos rezultatų 
siekiamybė turi atsirasti. Kita 
vertus, savivaldybė neįkurs 
nei kirpyklos, nei valgyklos 
rajono pakrašty, neatsiras ten 
ir Sodros ar pašto skyriai, ta-
čiau patogų ir greitą susisie-
kimą užtikrinti gali ir privalo.  
Tad reikia galvoti plačiau.  
Paleidus nemokamus autobu-
sus, mažai kas pasikeis. 

Bambonkių dalijimas artė-
jant rinkimams ar komunizmo 
šūkių kartojimas – pigus triu-
kas. O kita vertus, ir tas pats 
neva dovanojamas saldainis, 
be kita ko, bus perkamas iš 

visų anykštėnų kišenės.  Be 
išrinktųjų pagalbos daug ko 
patys neišspręsime. Patinka 
jie mums ar nepatinka, valdy-
mo paslaugų rinkoje nenu-
sipirksime. Nepasiskųsime 
ir Vartotojų teisių apsaugos 
tarnybai, jei jos prastos ar 
neatitinka lūkesčių. O už jas, 
nori  nenori, tenka mokėti. Tik 
kokią gauname grąžą? Tad 
turime galvoti, kad kitąkart 
neišrinktume medinės, ne 
žmonėms dirbančios valdžios. 
Turime rinkti valdžią, kuriai 
būtų svarbus kiekvieno mūsų, 
o ne „dvidešimties plius“ 
interesas. Žiūrėsim, ar šios 
idėjos autorius prašys jungtis 
į „dvidešimtukininkus“, kai 
reikės balsuoti...

 Kai man sako, kad žmo-
nių labui padaryta daug,  
–  šypteliu. Meras, būdamas 
pedagogu ir turintis polinkį 
į humanitarinę sritį, turėjo 
pasirinkti komandą iš sti-
prių ekonomistų bei rajono 
valdymą išmanančių žmonių. 
Kodėl anykštėnų gyvenimo 
kokybės lygis priskiriamas 
prie vieno iš pačių blogiau-
sių? Todėl, kad valdžios 
pastangos nukreiptos ne ten, o 
tai juk ir  lemia šios vertybės 
kriterijus. užuot kaupus biu-
džeto lėšas ar įvairiais būdais 
konsoliduotas lėšas ir ieškojus  
ženklią pridėtinę vertę užti-
krinančių projektų, dėmesys 
skiriamas  ir lėšos skiriamos 

menkaverčiams, su žmonių 
gerove nieko bendra netu-
rintiems dalykams:  perkami 
vaiduokliai, organizuojami 
biudžetiniai festivaliai, finan-
suojami kiti mažai logikos 
turintys renginiai, vykstama 
į beprasmiškas keliones po 
užsienius... 

O kur dar išleisti milijo-
nai  statyboms, kurios, kaip 
matome, nėra itin svarbios 
ar būtinos. Opozicija rajono 
taryboje turi inicijuoti rezoliu-
cijos priėmimą, kad viešaisiais 
finansais nebūtų remiami  
komerciniai renginiai ar 
projektai, kurie nėra reikšmin-
gi plačiajai visuomenei. Turi 
pagaliau rastis kitoks mūsų 
rinktos valdžios mąstymas 
ir požiūris į čia gyvenančius 
žmones, o rajono savivaldybės 
žinioje esantys resursai, visų 
pirma, turi būti nukreipiami 
gyvenimo kokybei gerinti. Tad 
mero komandos dėmesys turi 
būti sutelktas į tai, o ne kur 
kitur.

 Ir eglutė juk turėtų būti 
puošiama Anykščių vaikams, 
o ne praeinantiems ar prava-
žiuojantiems pro miestą. Ko-
dėl apie tai reikia kalbėti? Ogi 
todėl, kad tai mūsų gyvenimas. 
Todėl, kad ne ten, kur reikia, 
išleistas biudžetinis euras 
ar nesugebantis gerai atlikti 
pareigų valdininkas skurdi-
na mūsų gyvenimą, menkina 
mūsų įvaizdį ir savivertę.

Anykščių rajono savivaldybės administracija kartu su Daugpilio 
miesto savivaldybe užbaigė vykdyti projektą „Aplinkai palankus 
miesto šlapynių tvarkymas Latvijos ir Lietuvos pasienyje“ Urb-
Area Nr. LLI-472 finansuojamą 2014–2020 m. Interreg V-A La-
tvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos. Projektas skirtas natūralių ir pusiau na-
tūralių miesto šlapynių ekosistemų tvarkymui, siekiant plėsti visuomenės supratimą apie miesto 
šlapynių ekosistemos svarbą natūraliai pusiausvyrai.

Projekto metu sutvarkytos dvi šlapžemių teritorijos. Žaliasis ežerėlis Anykščiuose ir dalis Es-
planadės šlapžemės Daugpilyje. Įrengti mažosios architektūros objektai (suoleliai, takeliai, šiukš-
linės), inventorizuota abiejų šlapžemių biologinė įvairovė, sukurtas bendras veiksmų planas su 
rekomendacijomis ir priemonėmis būsimam miesto šlapynių išsaugojimui. Ir šlapžemės, ir jų apy-
linkės išvalytos nuo šiukšlių, sukurta internetinė svetainė, https://urbanwetland.eu kurioje pateikia-
ma informacija apie pagrindines Anykščių ir Daugpilio šlapžemių teritorijose gyvenančias rūšis, 
edukaciniai žaidimai, projekto metu parengtas šlapžemių tvarkymo planas ir kita informacija.

Projekto trukmė  2020 m. spalis  - 2022 m. rugsėjis.
Programą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).
ERPF finansavimas: 319 719,36 EUR
Projektas iš dalies finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavi-

mo per sieną programa
Už turinį atsako Anykščių rajono savivaldybės administracija, pateikta informacija negali būti 

laikoma atspindinčia Europos Sąjungos poziciją.
užsak. Nr. 849

Artėjant rinkimams Taryba 
„susirgo gerumu“

(Atkelta iš 3 psl.)

„Mes laukiame šildymo se-
zono. Jūs, aišku, nelaukiate. 
Jei dar mėnesį nekūrensime, tai 
mes, kaip sakoma, jau eisime 
namo“, - sakė A.Valiulis.

Kaip šią savaitę pranešė por-
talas anyksta.lt, Anykščiuose 
šildymo sezonas bus pradėtas 
esant išaugusioms šilumos kai-
noms.

UAB „Anykščių šiluma“ 
skelbia, kad spalį gyventojai 
už vieną kilovatvalandę mokės 
14,28 ct.

Palyginti su rugsėjo mėnesiu, 
viena kilovatvalandė kainavo 
12 ct, rugpjūčio mėn. – 9,95 ct.

Pernai Anykščių rajone šildy-
mo sezonas buvo pradėtas spalio 
11 dieną. Tuomet gyventojai už 
kilovatvalandę mokėjo 7,28 ct.

Nešildomi pastatai 
pasmerkti

UAB „Anykščių šiluma“ vy-
riausiasis inžinierius A.Valiulis  
taip pat rajono valdžiai išsakė 

pastabų dėl nenaudojamų pas-
tatų priežiūros.

„Rajone Anykščių rajo-
no tarybos narių ar vicemero 
D.Žiogelio iniciatyva atjungi-
nėjame nuo centralizuoto šildy-
mo buvusių mokyklų pastatus 
ar jų dalis – mažiname šildymo 
plotus. Bet, pavyzdžiui, Varė-
noje, galite pasidomėti, rajono 
vadovybe, šildomi visi pastatai, 
nors mokyklos ir uždarytos.Tai 
daroma vien tam, kad pastatai 
nebūtų sunaikinti. Buvusioje 
Traupio mokykloje iš šildymo 
sistemos išleidome visą vande-
nį ir, galima sakyti, paliekame 
likimo valiai tokį gražų, re-
novuotą pastatą. Tas pats ir su 
Debeikių mokykla“, - perspėjo 
A.Valiulis.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius domėjosi, kodėl 
UAB „Anykščių šiluma“ per-
ka malkas už mažesnę kainą, 
nei jas jis pirkosi pats (UAB 
„Anykščių šiluma“ už kietmetrį 
moka 58 Eur, - red.pastaba).

„Kodėl jūs taip pigiai perkate 
malkas? Man pasiūlė 100 eurų už 

kubinį metrą“, - domėjosi meras.
„Reikia skelbti konkursą ir 

draugų turėti“, - į mero klau-
simą šmaikščiai atsakė UAB 
„Anykščių šiluma“ vyriausiasis 
inžinierius A.Valiulis.

Administracijos direktorė 
posėdyje nepasirodė

Šį ketvirtadienį vykstan-
čiame Anykščių rajono ta-
rybos posėdyje nedalyvavo 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė. Pagal dar-
botvarkės planą ji turėjo pri-
statyti informacinį pranešimą 
apie Anykščių rajono savi-
valdybės tarybos sprendimų 

įgyvendinimą.
Rajono tarybos nariai infor-

muoti, kad L. Kuliešaitė ser-
ga. Savivaldybės tinklapyje 
pranešama, kad L. Kuliešaitė 
šią savaitę į darbą negrįš. 

Beje, dalis Anykščių rajono 
tarybos narių dėl viešai nenu-
rodomų priežasčių, kadencijai 
artėjant prie pabaigos,  - vis 
retesni svečiai posėdžiuose. 
Ketvirtadienį iš 25 Tarybos 
narių posėdyje dalyvavo 19.

Netinkamai išleisti biudžetiniai eurai menkina įvaizdį
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(Atkelta iš 4 psl.)

Pradžioje ji svarstė vykti į 
Kanadą, nes šioje šalyje stipri 
ukrainiečių diaspora, tačiau į 
Kanadą įvažiuoti sudėtinga, 
paaiškėjo, jog vizos laukti gali 
tekti ilgą laiką. „Girdėjome, 
kad Lietuva ukrainiečius priima 
kaip saviškius. Atsiliepimai pa-
skatino rinktis Lietuvą ir kovo 
29-ąją atvažiavome“, - sakė 
O.Gorinova.     

Karas padalijo gyvenimą

O.Gorinova nuolat susiskam-
bina su Černihive likusia moti-
na. „Vasarą ji nuėjo iki namų. 
Man telefonu sako:  „Lena - 
Jūs grįšit, aš bulvių pasodinsiu 
(verkia -aut. past.). Ji laukia. 
70-80 proc. ukrainiečių grįš 
namo.  Dalis negrįš, nes nebė-
ra kur grįžti. Ir man  neaišku, 
kur grįžti. Aš negaliu valstybei 
pateikti pretenzijų. Negaliu pa-
sakyti - atstatykite mano namą. 
Šalyje juk karas. Negaliu nieko 
iš valstybės prašyti, suprantu, 
kad yra didesnių problemų nei 
mūsų namas. Černihive man 
galėtų suteikti bendrabutį. Ti-
kiuosi, kad mane su vaiku ten 
išgirstų. Bet pasikartojimo, ką 
jau matei, baimė kol kas nelei-
džia grįžti. Anykščiuose, ben-
drabutyje, kartu su mumis gy-
vena merginos iš charkivo, bet 
kai jos išvažiavo iš charkivo, 
nieko panašaus ten dar nebuvo. 
Jos nematė. Joms lengviau. Aš 
mačiau ir liko baimė.  Kai pir-
mąją karo dieną reikėjo bėgti iš 
namų... Mano mašinoje vaikas 
ir mama... Ir aš matau tankus.  
Dabar apskritai bijau sėsti prie 
automobilio vairo. Iš karto, kai 
sėdu prie vairo, prisimenu tan-
kų koloną. Tas paveikslas prieš 
akis. Kalbuosi su pedagogų ko-
lektyvu - buvo gyvenimas iki 
vasario 24-osios ir gyvenimas 

po vasario 24-osios. Gyveni-
mas persiskyrė. Kaip viena ilga 
diena. Mes ieškome savęs  šioje 
dienoje. Ukrainoje labai daug 
užminuotos žemės, pavojinga 
ten grįžti, ypač paaugliams.  Ir 
tiek dar skausmo ten bus. Kai 
jau leido važiuoti plentu Čer-
nihivas-Kijivas, važiavo juo 
mašina, pamatė vairuotojas pa-
žįstamus, pasuko į kelkraštį ir 
automobilis sprogo. Ir neoku-
puotose teritorijose primėtyta 
sprogmenų, net žaislų formos. 
Vaikams įdomu, ima...“ - kalbė-
jo O.Gorinova. Ji tik džiaugia-
si, kad sūnui Ivanui karas sukė-
lė mažiau streso nei jai pačiai. 
Ukrainietė kalbėjo, kad, kiek 
tik pajėgė, tiek stengėsi sūnų 
apsaugoti nuo blogų emocijų. 
Kita vertus, pasak O.Gorinovos, 
tas saugojimas turi ir neigiamų 
pusių. „Vaikai turės istoriją per-
duoti kitoms kartoms, bet aš ne-
noriu, kad mano sūnus prabustų 
nuo šūvių, kad jis atsimintų tą  
paveikslą, kai mes bijojome 
žiūrėti pro langą...“ – „Anykš-
tai“ sakė ukrainietė.

Rusai jaučiasi viršesni

Černihivas - rusakalbių 
miestas. Pasak O.Gorinovos, 
kai reikėjo gelbėtis ir vienas 
kitam padėti, niekas nesvars-
tė, ar tu rusas, ar ukrainietis. 
Tačiau moteris sakė, kad buvo 
ir yra šiame mieste ir Putino 
mylėtojų, kurie sveikino oku-
pantus. „Nesuprantu kodėl tie, 
kuriems visą laiką buvo bloga 
Ukrainoje, neišvažiavo į tą šalį, 
kur jiems gera. Mes gyvenome 
savo gyvenimą, mes nieko ne-
užpuolėme. Daug pas mus pro-
blemų, bet tai mūsų problemos. 
Mes neprašėmė tų problemų 
spręsti. Kuo aš, mokytoja, kal-
ta? Sako, bombarduoja nacikus. 
Mes gyvenome trise - aš, mama 
ir vaikas. Nacikai... Kariau-

Niekada nebebūsim mes broliai...

Olenos Gorinovos 74-erių metų motina liko Černihive. Šioje 
nuotraukoje ji apžiūri sprogimo suniokotą namą.

jančių rusų Ukrainoje nebuvo 
labai daug, buvo Mordovija, 
Baškirija, Buriatija ... Kaip mes 
žiūrim į rusus, kai mūsų gimi-
nės Rusijoje gyvena? Kai kal-
bėjome su jais, sakiau, kad pas 
mus nėra geriamojo vandens, 
kad semiam vandenį iš upės, 
ir man atsakė: „Apgailestauja-
me“... Kai Anykščiuose matau 
automobilius su rusiškais ar 
baltarusiškais numeriais, o to-
kių mačiau, man verda kraujas. 
Skausmas, nuoskauda dėl to, 
kad mes su sūnumi išrauti su ša-
knimis, įmesti į svetimą žemę.  
Kai skaitau vertinimus, kad Pa-
baltijo šalys - tai spjūvis pasau-
lio žemėlapyje,  aš tuos vertin-
tojus užjaučiu. Tikrai užjaučiu. 
Ar bus bendravimo barjeras su 
giminėmis, kurie gyvena Rusi-
joje? Bus. Jie mūsų nesuprato 
ir mes jų nesuprasime. Taip, 
laikas išgydys. Šiandien per-
skaičiau tokią frazę - žmonėms 
charakteringa užmiršti istorijos 
pamokas.  Užsimirš, bet nebus 
taip, kaip buvo anksčiau. Aš, 
kaip tikintis žmogus, neturiu 
teisės žudyti ... bet skausmas, 
neapykanta rusams išliks. Ne-
galiu sakyti, kad aš juos galiu 
užpulti. Aš - žmogus, aš turiu 
elgtis kaip žmogus. Nors jie 
su mumis žmoniškai nesielgė. 
Skaičiau lakūnų, kurie bombar-
davo Černihivą, interviu. Kai 
jų klausė: „Jūs supratote, kad 
bombardavote gyvenamuosius 
namus?“, jie atsakė – „Taip.“  
Tarpusavyje lakūnai šnekėjosi 
apie Vinicą, sakė –„ Uch, gra-
žiai ten padarėme“.  Galvo-
ju, Dieve, jums gi gyvenimas 
priekyje, jums teks mokėti už 
tai, ką padarėte. Brangiai mo-
kėti. Jų vaikai sumokės. Jie juk 
ant savo vaikų kryžius uždėjo. 
Už viską reikia mokėti atei-
nančioms kartoms. Černihive 
bomba nukrito į stadioną. Gali 
būti,  kad  rusų lakūnas pagailė-
jo mūsų ir tyčia numetė bombą 
į stadioną, o ne ant gyvenamojo 
namo. Kokių mes sugyvenimo 
su Rusija modelių ateityje ieš-
kosime, aš nežinau. Norėtųsi, 
kad jie išjaustų mūsų likimą, 
jeigu, kaip jie sako, „mes, atėję 
su karu pas jus, padarėme jus 
laimingus“, mes pasiruošę šita 
laime pasidalyti, pasiruošę ati-
duoti visą šitą laimę. Imkite. Ar 
būsite jūs laimingi? Tarp rusų 
yra žmonių, yra nežmonių, ku-
rie kalba, kad Ukrainos nacijos 
nėra. Bet jie ir apie kitas nacijas 
taip kalba. Rusams santykiuose 
su kitomis nacijomis yra būdin-
gas viršenybės jutimas. Ir tai ne-
sikeičia. Mes leidome, pasaulis 
leido jiems taip jaustis, taip su 
kitais elgtis. Laikykite jūs save 
geriausia pasaulio nacija, nie-
kas netrukdo. Bet ko jūs lenda-
te pas mus? Kodėl jūs iš manęs 

atimate teisę gyventi namuose, 
atimate mano teisę į darbą. Aš 
neprašiau, kad mane išvaduo-
tų“, -  aiškino O.Gorinova.  

Gyvename Zelenskio 
epochoje

O.Gorinova kalbėjo, kad per 
Ukrainos prezidento rinkimus 
balsavo už Volodimirą Zelens-
kį, paskui juo nusivylė, o dabar 
laiko didvyriu. 

„V.Zelenskis dabar užims 
prezidento, turinčio patirties, 
kaip valdyti šalį karo metu,  
nišą.  Perskaičiau neseniai fra-
zę: „Dieve duok man ne tai, ko 
aš prašau, o tai, ko man reikia“. 
Mūsų lūkesčiai po balsavimo 
už V.Zelenskį nepasiteisino. Bet 
mes tada nežinojome, kas lau-
kia šalies ir paties Prezidento. 
Jaunas Prezidentas, ne viskas 
jam pavyko, ir mes pykome. 
Bet  dabar, kai karas... Prezi-
dentas liko šalyje, Prezidentas 
kariauja, Prezidentas prašo pa-
galbos. Prezidentas, prašantis 
pagalbos... Jis  sau asmeniškai 
nieko neprašo, jis prašo savo 
tautai. Matosi, kaip pasikeitė jo 
veidas, per pusmetį jauno žmo-
gaus veidą išvagojo gyvenimo 
raukšlės. V.Zelenskis - Prezi-
dentas, kuris suvaidins vaidme-
nį šioje epochoje. Apskritai ši 
epocha bus V. Zelenskio epo-
cha. Ilgai po karo jis rašys me-
muarus ir juos studijuos ateities 
mokslininkai.

Įvertinti gali tik lygindamas

Visada sakau lietuviams - ačiū.  
Jus mumis pasirūpinote. Mes gy-
vename Ažupiečių bendrabutyje. 
Didžiulis ačiū. Man bendrabutis 
yra geras variantas, aš toks žmo-
gus, kuris nemėgsta kažkam kelti 
nepatogumų. O kai žmonės su 
vaikais gyvena šeimose, natūra-
liai kelia problemų. Vaikai triukš-
mauja, nes jie juk vaikai. Mano 
sūnus groja saksofonu. Beje,  
pagaliau vakar iš Ukrainos atva-
žiavo sūnaus saksofonas. Ben-
drabutyje mums labai gerai.  Yra 
skalbimo mašina, yra elektrinės 
viryklės. Mes visi suprantame, 
kas yra bendrabutis, suprantame, 
kad Lietuva nėra turtinga šalis. 
Bet ką dėl mūsų  padarė Lietuva, 
man užtenka. Jeigu kažkam  to 
yra per mažai - visada gali grįžti 
namo. Situaciją gali įvertinti tik 
lygindamas. Kai tu turi viską, 
kai turi planų rytdienai, kai turi 
namus, darbą, pajamas...  ir per 
akimirką tu jau nieko neturi. Net 
konservų ir bulvių, kurias buvai 
užsiauginęs... Todėl už viską,  
ką mums davė Anykščių meras, 
esame labai dėkingi. Ką buvo ga-
lima duoti karo pabėgėliams, tai 
mums davė. Vaikams davė gali-
mybę siekti išsilavinimo. Davė 

galimybę man būti su jais. Mūsų 
vaikams sunku. Turi būti sun-
ku. Vaikai pirmą kartą atsidūrė 
neįprastoje situacijoje. Ir suau-
gusieji tokioje situacijoje nėra 
buvę. Mokykloje jie bet kada 
gali pas mane atbėgti. Dabar 
jau mažiau bėgioja,  apsiprato. 
Atsimenu savo pirmąją dieną 
-  aš sėdėjau šioje vietoje, kur 
dabar sėdžiu (su O.Gorinova 
kalbėjomės A.Baranausko pa-
grindinės mokyklos direktorės 
Dalios Kugienės kabinete - aut.
past.), kai mes pirmą kartą lan-
kėmės pas direktorę Dalią su 
vaikais. Vaikai buvo suspausti, 
bijojo. Dalia man iškėlė už-
duotį adaptuoti vaikus, kad jie  
ištirptų tarp kitų vaikų, ir jie 
ištirpo.  Mūsų vaikai draugauja 
su lietuviais. Dabar su direktore 
mes kalbame, kad jau atėjo tas 
etapas, kai vaikai gali koncen-
truotis į mokslą. 

Esame dėkingi anykštėnams. 
Sulaukėme mero ir vicemero dė-
mesio. Mūsų vaikai nežino savo 
miesto vicemerų, o jūsų viceme-
rą žino. Mus gerai priėmė. Mūsų 
vaikai sportuoja, Juozas (futbolo 
treneris Juozas Šiaučiulis - aut. 
past.)  jiems pakeitė tėvus. Vie-
nas berniukas net supyko, sakė 
- niekas  man tėvo nepakeis,  kai 
Juozą su tėvu palyginau. Kie-
kvienoje smulkmenoje jaučia-
me dėmesį. Mūsų Anykščiai ir 
anykštėnai neatstūmė.    

Rusų kalbos nesikrato

Pasak O.Gorinovos, pabė-
gėliams ukrainiečiams neverta 
ignoruoti rusų kalbos, nes ta kal-
ba jiems patiems yra reikalinga. 

„Kalbos klausimas yra sudė-
tingas. Ukraina yra didelė. Žmo-
nės kalba skirtingomis kalbomis. 
Mums padėjo žydai, pas mus gy-
vena daug armėnų.  Kalbos susi-
maišę. Ir čia aš vaikams sakau, 
kad jie turi mokytis kalbų. Mūsų 
vaikai turi mokėti ukrainiečių 
kalbą, šitas klausimas net negali 
būti keliamas. Tau norsi šnekė-
ti rusiškai - šnekėk rusiškai, bet 
valstybės kalbą turi mokėt. Atva-
žiavai į Lietuvą - mokykis lietu-
viškai. Ir ne lietuviams to reikia. 
To mums reikia, kad mes galėtu-
me adekvačiai  jaustis. Vokietijo-
je juk mokysies vokiečių kalbos. 

Man, kaip filologei, aišku, jog 
kiekvienos kalbos funkcija yra 
bendravimas. Pažinimas ir ben-
dravimas. Įtakos funkcija yra an-
trinė. Mūsų vaikai kompleksuoja 
angliškai bendrauti su lietuviais. 
Ir jeigu abi pusės turi bendrą kal-
bą - rusų, kuria susišneka, tai yra 
puiku. 

Kaip sako Markas Tvenas, ne-
gali iš gyvenimo išmesti įpročio.
Šiuo atveju, tai įpročio kalbėti 
rusų kalba. Reikia kantriai, pa-
mažu tą įprotį nuleisti laiptais, 
išvesti už durų, tada atsargiai už-
daryti duris. Pas jus tos durelės 
rusų kalbai jau buvo pridarytos, 
o dabar vėl prasivėrė. 
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Respublikinėje Panevėžio ligoninėje įsteigtame dienos stacionare bus 
diagnozuojamos ir gydomos alerginės bei imuninės ligos
Jau kurį laiką Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gydymo įs-

taigose veikia Dienos stacionarai, kuriuose yra teikiamos 
alergologinių bei imunologinių ligų diagnozavimo ir gydy-
mo paslaugos. Šios ligos – vienos labiausiai žmogų vargi-
nančių ligų ir jomis vien Europoje serga virš 200 mln. žmo-
nių. Susirgimų šiomis ligomis skaičius pastaruoju metu 
turi tendenciją didėti. 

Alergologija ir imunologija 
yra glaudžiai susijusios sritys ir 
šiandien yra vienos sparčiausiai 
besivystančių medicinos moks-
lo sričių pasaulyje. Ligų, kurias 
diagnozuoja ir gydo alergolo-
gai ir klinikiniai imunologai, 
spektras išsiplėtė nuo alerginių 
iki imuninio atsako nepakanka-
mumo bei antiimuninių būklių. 
Naujausių imunologinių tyrimo 
metodų taikymas ir spartus jų 
diegimas kasdieninėje gydy-
mo praktikoje leidžia ženkliai 
pagerinti daugelio ligų dia-
gnostiką, sudaromos prielaidos 
šiuolaikinės alergenų specifinės 
imunoterapijos, navikų imuno-
terapijos ir kitų susirgimų imu-
nokorekcijos būdų tobulinimui 
bei platesniam pritaikomumui. 

Respublikinės Panevėžio li-
goninės administracija, gavusi 
licenciją ir suprasdama visa-
pusiškos, saugios ir savalaikės 
pagalbos pacientams svarbą ir 
stengdamasi atliepti pacientų 
ir jų artimųjų pagrįstus lūkes-
čius, nuo 2022 m. spalio mėn. 3 
dienos atidaro Alergologijos ir 
klinikinės imunologijos Dienos 
stacionarą, kuriame visas  tre-

tinio lygio paslaugas gaus tiek 
vaikai, tiek suaugusieji – kūdi-
kiai ir ikimokyklinio amžiaus 
vaikai bus konsultuojami Vaikų 
ligų skyriuje (stacionarui yra 
skirtos 219 ir 220 palatos, o pa-
tekti į šį skyrių bus galima įei-
nat iš lauko į Dienos chirurgijos 
skyrių ir pakilus į antrą aukštą), 
o vyresni vaikai ir suaugusie-
ji – Skausmo klinikos Dienos 
stacionare. Pacientus į Dienos 
stacionarą siųs ir juos prižiūrės 
gydytoja vaikų alergologė D. 
Didžiulė bei gydytojos alergo-
logės – klinikinės imunologės 
G. Grincevičienė ir R. Kava-
liauskaitė, nustačiusios ar įta-
rusios alerginių ir/ar imuninių 
ligų diagnostikos ir/ar gydymo 
Dienos stacionare poreikį. Pa-
cientą Dienos stacionaro pas-
laugoms nukreipia gydytojas 
vaikų alergologas bei gydytojas 
alergologas – klinikinis imuno-
logas, todėl pirmiausia reikia 
užsiregistruoti ambulatorinei 
konsultacijai su Šeimos gydyto-
jo siuntimu.

Alergologijos ir klinikinės 
imunologijos Dienos stacionare 
bus atliekami odos lopo, dar ki-

taip vadinami aplikaciniai testai 
su cheminiais kontaktiniais aler-
genais, maisto alergenais, vais-
tais, jodiniai provokuojamieji 
mėginiai su jodokontrastinėmis 
medžiagomis. Taip pat bus tai-
koma specifinė alergenų imuno-
terapija pagreitinta schema. Bus 
taikoma pakaitinė imunoglobu-
lino terapija imunodeficitu ser-
gantiems pacientams. 

Jeigu Jus vargina dažnai pa-
sikartojantys ar nepraeinantys 
niežtintys bėrimai, ypač veido, 
vokų srityse, plaštakose, gy-
dytojas alergologas, įtardamas 
alerginį kontaktinį dermatitą, 
atliks Jums odos lopo testą su 
Europos standartine cheminių 
kontaktinių alergenų serija. 
Amžiaus apribojimų odos lopo 
mėginiams atlikti nėra – tyrimas 
atliekamas ir vaikams, ir suau-
gusiems. Didžiausią kontaktinio 
dermatito išsivystymo riziką turi 
asmenys, dirbantys su metalu, 
maisto pramonėje, medicinos 
darbuotojai, valytojai, statybi-
ninkai ir dažytojai. Pažymėtina, 
kad odos lopo testas su bet ko-
kiomis tiriamomis medžiagomis 
yra saugus ir ūmių gyvybei pa-
vojingų reakcijų neišprovokuos.

Alergologijos ir imunologijos 
Dienos stacionare bus galimybė 
atlikti odos lopo testą ir su che-
minėmis odontologinėmis me-
džiagomis. Tyrimas indikuoti-
nas pacientams, kuriuos vargina 
lėtiniai burnos gleivinės, dante-
nų, liežuvio pakitimai – žaizde-
lės, patinimai.

Alergija maistui dažnai pasi-
taiko vaikų amžiuje, pasireikš-
dama bėrimais ir/arba virškina-
mojo trakto simptomais. Greito 
tipo alergines reakcijas maistui 
atpažinti lengviau ir jas nustatyti 
padeda odos dūrio mėginiai ar 
specifiniai imonoglobulinai E 
iš kraujo. Lėto tipo reakcijas su-
keliantį maisto produktą surasti 
sunkiau, nes reakcijos pasireiš-
kia vėliau. Tokiu atveju atlieka-
mas odos lopo testas su maisto 
alergenais. 

Įtariant alergiją vaistams, nau-

jajame Dienos stacionare bus 
galimybė atlikti lopo testą su 
įtartinais vaistais. Tai ne vienin-
telis tyrimas, siekiant patvirtinti 
ar paneigti alergiją vaistui, ar 
pasirinkti saugią alternatyvą, 
todėl, esant reikalui, gydytojas 
alergologas spręs dėl papildomo 
ištyrimo.

Pasitaiko alerginių reakcijų ne 
tik į vaistus, bet ir į diagnostinius 
preparatus. Dažniausiai pasireiš-
kia reakcijos į jodokontrastines 
medžiagas, kurios yra naudo-
jamos vaizdinių tyrimų, tokių 
kaip kompiuterinė tomografija, 
metu, geresnei vaizdo kokybei 
išgauti. Tokiems pacientams bus 
galimybė atlikti provokuojamąjį 
jodinį mėginį su jodokontras-
tinėmis medžiagomis ir tokiu 
būdu patvirtinti ar paneigti aler-
giją naudotai jodokontrastinei 
medžiagai bei iš karto parinkti 
saugią alternatyvą.

„Pradėsiantis veikti Alergolo-
gijos ir klinikinės imunologijos 
Dienos stacionaras – tai puiki 
galimybė atlikti išsamesnius aler-
ginius mėginius ar sudėtingesnes 
diagnostines bei gydomąsias pro-
cedūras pacientams. Jo teikiamos 
paslaugos leis neatitrūkti pacientui 
nuo įprastinės aplinkos, nes atsi-
randa galimybė po atliktų tyrimų, 
gydymo procedūrų ir būtinosios 
stebėsenos, išleisti pacientą namo. 
Nuo šiol Respublikinėje Panevė-
žio ligoninėje teikiamos alergo-
logijos ir klinikinės imunologijos 
Dienos stacionaro paslaugos nie-
kuo nesiskirs nuo Vilniuje, Kaune 
ar Klaipėdoje teikiamų šio profi-
lio paslaugų  - daugiau jokia šalies 
gydymo įstaiga tokios galimybės 
neturi. Mūsų ligoninėje dirbantys 
alergologai ir klinikiniai imuno-
logai gerai išmano savo darbą, 
kompetentingi ir dėmesingi, tad 
kruopščiai ir profesionaliai pasirū-
pins kiekvieno į juos besikreipian-
čio paciento sveikatos problema 
ir padės ją išspręsti. Dėjome daug 
pastangų, siekdami į ligoninę pri-
traukti kuo daugiau jaunų įvai-
rių medicinos sričių specialistų, 
mums tai pavyko, tad, šiuo atveju, 

pradėjus mūsų ligoninėje dirbti 
trims jaunoms specialistėms gy-
dytojoms alergologėms ir klini-
kinėms imunologėms, atsirado 
reali galimybė atidaryti Alergo-
logijos ir klinikinės imunologijos 
Dianos stacionarą ir jame teikti 
tretinio lygio alergologinių ir 
imunologinių ligų diagnostikos 
ir gydymo paslaugas. Džiaugia-
mės, galėdami ir toliau investuoti 
ir, tuo pačiu, plėsti mūsų ligoni-
nėje teikiamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų spektrą bei 
teikti kokybiškas, saugias ir sa-
valaikes paslaugas ne tik Šiaurės 
ir Rytų Lietuvos regionų, bet ir 
visiems šalies gyventojams,“, - 
naujo Alergologijos ir klinikinės 
imunologijos Dienos stacionaro 
atidarymo proga džiaugėsi Res-
publikinės Panevėžio ligoninės 
direktorius Arvydas Skorupskas.

Kiekvieno žmogaus alerginės 
reakcijos požymiai ir simpto-
mai gali būti skirtingi, todėl 
labai svarbu juos tinkamai 
diagnozuoti. Jeigu Jums bus 
reikalingas kvalifikuotas suau-
gusiųjų arba vaikų alergologas 
ir klinikinis imunologas Pane-
vėžyje, susisiekite su Respu-
blikinėje Panevėžio ligoninėje 
dirbančiais specialistais, kurie 
kruopščiai įvertins kiekvieno 
paciento būklę, diagnozuos ligą 
ir paskirs efektyvų gydymą.

Būkite sveiki!

VšĮ Respublikinės Panevėžio 
ligoninės info.
užsak. Nr. 855

Odos lopo mėginiai.

Gydytojos, dirbsiančios šiame Dienos stacionare: iš kairės – gydy-
toja suaugusiųjų alergologė ir klinikinė imunologė R. Kavaliaus-
kaitė, gydytoja vaikų alergologė D. Didžiulė ir gydytoja suaugusių-
jų ir vaikų alergologė ir klinikinė imunologė G. Grincevičienė.

Obuolinėse – „Žalioji vakarienė“ Sigita PIVORIeNĖ
sigita.p@anyksta.lt

Per  Obuolines, tradicinę rudens šventę, pirmą kartą Anykščiuose vyko „Žalioji vakarienė“. 
Ant Šventosios upės užtvankos rinkosi žaliais akcentais pasipuošę svečiai, nešini žaliosiomis 
vaišėmis, o prie stalo susėdę buvo skatinami diskutuoti apie tai, ko Anykščiams trūksta, kad 
miestas taptų dar sveikesnis. 

Anykščių rajono savivaldybės architektūros skyriaus vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė – 
viena iš šios vakarienės organizatorių – džiaugėsi pirmuoju blynu, kuris neprisvilo.

Dalyvavo visi norintys

„„Žaliosios vakarienės“ tikslas 
– susirinkti ir padiskutuoti apie 
sveiką gyvenimo būdą, apie tai, 
ką dar reikia padaryti, kad mieste 
būtų gera gyventi. Buvo išsakyta 

įvairių idėjų, nes į vakarienę at-
vyko skirtingų svečių, todėl buvo 
pristatomi  skirtingi požiūriai, kas 
yra sveika gyvensena. Vakarienė 
tiesiog išlaisvino žmones, leido 
atsiverti diskusijoms – juk visi 
esame prie bendro stalo, drauge 

sėdime ir šnekamės“, – apie ne-
įprastą Anykščiuose vakarienę 
kalbėjo D. Gasiūnienė.

Vakarienė, kuomet žmonės 
susirenka pasipuošę tam tikros 
spalvos apranga, nėra naujiena. 

(Nukelta į 14 psl.)

Pirmą kartą Anykščiuose vykusi „Žalioji vakarienė“ ant Švento-
sios upės užtvankos sukvietė žaliai pasipuošusius svečius sėsti prie 
stalo ir diskutuoti apie Anykščių miesto ir jo žmonių gerovę.
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Atlaiduose minėtas vienuolyno šimtmetis Raimondas GuOBIS

Sekmadienį Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato baž-
nyčioje švęsti tituliniai atlaidai. 

Laikantis senų tradicijų, vyko daug valandų trukusi Švč. 
Sakramento pagarbinimo adoracija, visa didybe skleidė-
si aplink šventovę procesija, buvo prisimintos prieš šimtą 
metų Anykščiuose savo misiją atvėrusios Šv. Kryžiaus vie-
nuolyno seserys.

Rytinėse pamaldose vietiniam 
klebonui kan. Petrui Baniuliui 
talkino buvęs Anykščių vika-
ras, nūnai Saločių klebonas kun. 
Nerijus Papirtis. Jis džiugiai 
pasveikino susirinkusius, o pa-
moksle kalbėjo apie žmogiškąją 
lemtį nusveriantį gebėjimą keis-
tis. Keisdamas save žmogus kei-
čia ir aplinką, neleidžia atsirasti 
bedugnei tarp gėrio ir blogio. 
Amžinybėje pasilieka tik meilė 
ir geri darbai. 

Man teko garbė skaityti pra-
nešimą „Alpių seserys Anykš-
čiuose“. 

Pasak įvairių istorinių šalti-
nių, Šv. Kryžiaus vienuolyno 

seserys iš Šveicarijos (jų centras 
- Ingenbolio miestelyje, Švy-
co provincijoje, aukštųjų Alpių 
prieškalnėse) į Anykščius atvy-
ko 1922 m. rugpjūtį. Jų tikslas 
- pagelbėti iš ilgametės pries-
paudos kylančiai, karo sunio-
kotai jaunai Lietuvos valstybei. 
Skleisti krikščionišką meilę ir 
europietišką kultūrą. 

Įsikūrė jos dideliame ūkyje ant 
Šventosios upės kranto, kurį nu-
pirko dvi pamaldžios panevėžie-
tės. Jų garbei ta vieta pavadinta 
Sofijava. Vienuolynas oficialiai 
pradėjo veikti rugsėjo 12 d.. Tų 
pačių 1922 metų spalio 1 – ąją 
ėmė veikti Kryžiečių pradžios 

mokykla. Iš pradžių mokė tik 
pirmų dviejų skyrių mokinukus, 
o jiems augant atsirado ir dar du 
skyriai – trečiasis ir ketvirtasis. 

Mokytojomis dirbo vienuo-
lės ir kandidatės į seseris. Ins-
pektoriaus apsilankymo mo-
kykloje 1924 metų balandžio 8 
dienos ataskaitoje rašoma, kad 
keturiuose skyriuose mokosi 
140 mokinių, juos moko mo-
kytojos Olimpija Rajunčaitė ir 
Antanina Volodkaitė, mokyklą 
visiškai išlaiko vienuolynas, sa-
vivaldybė tik parūpina šiek tiek 
malkų. Visi norintys nesutilp-
davo, o tėvai nepaliaudami pra-
šydavo: „Priimkite vaiką į mo-
kyklą, nors jis besimokydamas 
sėdėtų ir ant grindų...“ Mokyklų 
inspektorius, apsilankęs 1925 
metų balandžio 22 – ąją, rašė: 
„Mokykloje švaru, pavyzdinga 
tvarka. Jaučiasi vienuolių dva-
sia, punktualumas, darbštumas, 
sąžiningumas, pasišventimas. 
Tokių mokyklų su atsidavusio-
mis darbui mokytojomis bei 
nuoširdžiai mylinčiomis vaiku-
čius reikia tik pageidauti ir dau-
giau Lietuvoje.“ 

Šv. Antano kalendoriuje, iš-
leistame 1933 metams tėvų 
pranciškonų, rašoma, kad Šv. 
Kryžiaus seserų misijoje Anykš-
čiuose veikia 3 komplektų pra-
džios mokykla, kurią žiemos 
metu lanko 174, o vasaros – 100 
mokinių. Nuo 1930 metų veikia 

Didinga ir spalvinga Šv. Mato atlaidų procesija. 

Anykščių klebonas Petras Baniulis (dešinėje) su atlaidų svečiu 
Nerijumi Papirčiu. 

Šv. Kryžiaus kongregacijos vienuolės kartu su vienuolyno fundatore Sofija Višinskaite ir pradžios 
mokyklos mokinukais Anykščiuose apie 1930 m.

ir vaikų darželis, kurį kongrega-
cija išlaiko savo lėšomis, o lanko 
50 (daugiausia biednuomenės) 
vaikų. Vienuolės visos parapijos 
vaikus pavasarį rengia pirmajai 
išpažinčiai bei komunijai, rude-
nę – Šv. Rožančiaus brolijon. 
Seserys lanko ligonius, šelpia 
pavargėlius, dalyvauja Šv. Vin-
cento Pauliečio, Tretininkų drau-
gijų, Katalikų veikimo centro ir 
Vyskupo Valančiaus liaudies 
universiteto veikloje. Užsienyje 
seserys daugiausia darbuojasi li-
goninėse, prieglaudose, mokslo 
įstaigose, misijos veikia Indijo-
je, Kinijoje, Amerikoje. Rašo-
ma, kad norinčios į vienuoliją 
stoti merginos privalo būti do-
ros, sveikos, šeimoje neturi būti 
proto arba chroniškomis ligomis 
sergančių asmenų, gimusios tei-
sėtoje moterystėje, iki 25 metų 
baigusios bent jau pradžios mo-
kyklą, trisdešimtmetės ir vyres-
nės – aukštesniąją. Kandidatės 
turi būti pakankamai gabios, bet 
turinčios atsinešti mažą kraitelį.

Po šešiolikos sėkmingo apaš-
talavimo metų, matydamos, 
kad Lietuvoje jau pakanka savų 
pajėgų vykdyti jų pradėtą mi-
siją, 1936 m. rudenį sugrįžo į 
Šveicariją. Kartu į tolimą kraštą 
darbuotis ordino vienuolynuose 
išvyko daugiau nei šešiasdešimt 
lietuvaičių. Tarp jų Magdalena 
Baltakytė ir Jolita Bagdonaitė iš 
Anykščių, Krispa Sereikaitė iš 
Kurklių bei viešintiškė Gualber-
ta Užaitė. Anykščiuose jų veiklą 
tęsė Švč. Jėzaus Širdies seserys 
- Širdietės, o jų darbus nutraukė 

Lietuvą okupavę sovietai.
Kryžiečių indėlis į Anykščių 

pažangą akivaizdus: jos įkūrė 
pavyzdinę pradžios mokyklą, 
pirmąjį vaikų darželį, planingai 
rūpinosi socialine globa. Tad 
savo pirmtakėmis Kryžietes ga-
lėtų laikyti mūsų krašto darželių 
bendruomenės,  taip pat Antano 
Vienuolio progimnazija. Alpių 
seserys vertos deramo paminklo 
ar bent jau simbolinio kryžiaus 
buvusioje Sofijavoje, veikusioje 
dabartinėje J. Jablonskio gatvė-
je, ir tai ne vien parapijos, bet 
ir visuomenininkų bei rajono 
savivaldybės reikalas. Tikėtina, 
kad apie tai jau bus kalbama 
artimiausiame rajono kultūros 
tarybos susirinkime.

Šią dieną minėtos vairuotojų 
ir visų keliautojų šventės proga 
šventinti automobiliai ir kitos 
transporto priemonės. Šv. Sa-
kramento pagarbinimo valandė-
lę vainikavo didinga, spalvingu 
vėliavų šilku šnaranti procesija.

 Spindintis kryžius, spindin-
ti maršalkos lazda, didžiosios 
vėliavų „karūnos“, skamban-
tys varpeliai, smilkalo dūmai, 
šventos giesmės. Vietinio choro 
giesmes šventiškai papildė sve-
čių – mecosoprano Dovilės Po-
vilionytės, soprano Gabijos Uta-
raitės bei vargonininko Kajaus 
Rudžionio -  atliekami kūriniai. 

Viešpatį giesmėmis garbinančios.              Autoriaus nuotr.

Anykščių Šv. Mato bažnyčio-
je vyko tituliniai atlaidai.
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Tvarka viešbutyje turi 
pasirūpinti pats

Antrasis mūsų viešbutis buvo 
beveik Jerevano centre. Jį taip pat 
susiradome per „booking“-ą, bet 
sprendimą į jį keltis priėmėme 
tik po to, kai Gražina jį tiesiogiai 
įvertino. Viskas su tuo viešbučiu 
buvo „ok“. Už penkias naktis su 
pusryčiais sumokėjome 250 eurų 
(be pusryčių būtų kainavęs 200). 
Normalus numeris, dušas, kondi-
cionierius. Viešbučio darbuotoja 
nuosekliai apmokė, kaip naudotis 
televizoriumi. Tiesa, šiokie tokie 
trūkumai vėliau visgi paaiškėjo. 
Viešbučio darbuotojai, kol mes 
jame gyvenome, į mūsų kamba-
rį užėję nebuvo. Taigi, dėl šios 
priežasties niekas iš jo nenešė 
šiukšlių, neplovė grindų, nekei-
tė rankšluosčių. Tualetinio po-
pieriaus taip pat reikėjo patiems 
paprašyti. 

Ir įėjimas į viešbutį visai ne 
toks, koks „booking“-e pavaiz-
duotas. Tiesa, „booking“-e,  prie 
vizitinio viešbučio paveikslėlio, 
ir neparašyta, kad ten būtent vieš-
bučio nuotrauka, bet lyg ir tokia 
mintis suponuojama. Bet kai pa-
tys prieš įsikurdami viešbutyje 
matėme, kaip jis iš išorės atrodo, 
pykti lyg ir neturėjome teisės.

Pusryčius davė sočius. Nami-
nius tokius. Kiaušinienės darbuo-
toja pakepa ar košės išverda. Dar 
duoda ir dešros, sūrio, sausainių, 
ant kurių gali užsitepti konden-
suoto pieno. Kiek originaliau, 
jog pusryčiauti gali ne kada nori, 
o kada darbuotoja randa laiko. 
Paskutinę dieną, kai turėjome 
išvykti į oro uostą, iki pusės de-
šimtos ji mūsų pusryčiams laiko 
taip ir nerado.

Rusynas...

Porą vakarų prie mūsų vieš-
bučio sėdėjo minėti automobilių 
prekeiviai rusai. Vyrai po truputį 
kilnojo  „coca-cola“ praskiesto 

„Ararato“ stiklines. Prie „che-
bros“ jungtis nesiūlė, tai ir aš ne-
siprašiau. Juolab kad ir Gražinos 
akyse tapęs rusų sugėrovu būčiau 
buvęs labai jau nepopuliarus. 

Bet grįždamas į viešbutį ir 
prie jo radęs rusus, abu vakarus 
sustojau parūkyti. Rusai dėstė, 
kad savųjų propagandinių kana-
lų nežiūri (o aš Solovjovo, bent 
per „Yuotube“, pasiieškau), kal-
bėjo, kad Maskvos parduotuvių 
lentynų turinys per karą nepa-
sikeitė. „Žmona karo pradžioje 
buvo Tenerifėje. Skambina man 
į Maskvą, sako - ar jūs turite ką 
valgyti? Ispanijos televizijos 
rodo tuščias Maskvos lentynas. 
Rusijos televizijos tuo metu rodė 
reportažus apie produktų stygių 
Vakarų Europoje. Žodžiu, propa-
gandoje niekas dviračio nebando 
išradinėti“, -  šypsojosi vienas iš 
rusų.  Man bandant įsivelti į aš-
tresnį pokalbį apie karą, vienas 
rusų nukirto: „Na, nieko, ko tiki-
tės, iš mūsų negausite. Mes abu 
kilę iš Kijevo, gyvename Mas-
kvoje. Draugų turime abiejose 
fronto pusėse.“      

Automobilių prekeiviai sakė 
dažnai važinėjantys į Jerevaną. 
Vyrai sakė, jog juos pradžioje ste-
bino, kad Maskvos armėnai ir Ar-
mėnijos armėnai yra visiškai skir-
tingi. Maskvoje, pasak jų, armėnai 
yra dirglūs, emocingi, o pačioje 
Armėnijoje - atsipūtę. „Maskvo-
je jie bando kabintis į gyvenimą 
ir tai reikalauja daug pastangų, o 
čia jie tiesiog gyvena“, - nuomonę 
dėstė maskviečiai.     

Jerevano centre ir turistiniuo-
se objektuose rusų daugiau nei 
armėnų. Po to, kai rusams buvo 
užvertos Europos sienos, jie „pa-
piorli“ į Armėniją. Grįžę galės 
papasakoti, jog buvo užsienyje, o 
jaučiasi ten kaip namie. Net gal 
geriau nei namie. Pavyzdžiui, 
prie Baikalo tūkstančiai rėkian-
čių kinų nustelbia pačius rusus. 
O prie Sevano rusai dominuoja. 
Ir prie armėnų bažnyčių dau-

atrodė didžiai prasmingas. Tegul 
armėnai patys nuo rusų apsigina.

Araratas yra visur

Šventasis armėnų kalnas Ara-
ratas, ant kurio, pasak legendos, 
nusileido Nojaus laivas, yra 
Turkijos teritorijoje. Užgesusį 
Ararato vulkaną sudaro du kū-
giai - Didysis (5165 m. aukščio) 
ir Mažasis  (3925 m.). Didžiojo 
Ararato viršūnę panašiai nuo 
4250 metrų aukštyje dengia le-
dynai. Abu Ararato kūgiai vaiz-
duojami Armėnijos herbe.

Armėnai tikina, kad Araratas 
tarytum persekioja keliautojus: 
kur bevažiuotum, šventąjį kalną 
matysi. Aišku, stebuklų nebū-
na, tam tikru atstumu pasitrau-
kęs nuo Ararato, jo nebeišvysi, 
tačiau Jerevane iš tiesų turbūt 
reiktų paieškoti vietos, iš kurios 
nepamatytum už keliasdešimties 
kilometrų stūksančio kalno.

Armėnijoje dešimtys vietų, ku-
rios skirtos turistams fotografuo-
tis Turkijai priklausančio kalno 
fone. Vienoje tokių vietų mus, po 
fotoseanso grįžtančius į automo-
bilį, pasitiko akordeonistas. Jau 
krapščiau pinigėlį, muzikantas, 
matyt, suprato, kad gaus pelnytą 
uždarbį, ir nusprendė dar labiau 
įsiteikti, armėnišką melodiją 
keisdamas „Katiuša“. Žmogus 

taip ir liko nesupratęs, kodėl mo-
netas ne į jo kepurę, o sau atgal į 
kišenę susibėriau.

Benzinas Armėnijoje kainuoja 
apie 1,2 euro, dujos - per 80 ct. 
Tarp kuro rūšių skirtumas nedi-
delis, bet panašu, jog daugiau nei 
pusė armėnų važinėja dujomis. 
Su prie vieno iš vienuolynų mus 
atvežusiu vairuotoju diskutavo-
me apie dujų privalumus. Į po-
kalbį įsikišo nematytas armėnas: 
„Kokį jūs mums benziną parduo-
date? Atliekos, ne benzinas. Juo 
negalima važiuoti. Jūs iš mūsų 
tyčiojatės!“ - gestikuliuodamas 
šaukė prašalaitis. Buvau bepra-
dedąs teisintis, jog nieko iki tol 
Armėnijai nesu pardavęs, bet top-
telėjo palaiminga mintis, kad vėl 
mane šlovingai rusų tautai pri-
skyrė. Kai armėnui paaiškinau, 
kad esu iš Lietuvos ir už rusišką 
benziną nepageidauju prisiimti 
atsakomybės, man kliuvo už tai, 
jog po devyniasdešimtųjų Kaune 
su juo niekas rusiškai nekalbėjo. 
„Visi ukrainiečiai fašistai! Ar ne 
tiesą sakau? Galvok. Vokiečiai, 
užėmę Ukrainą, visas ukrainietes 
išprievartavo. Dabar užaugo tre-
čia fašistų karta“, - aiškino armė-
nas. Bandžiau ginčytis, jog Vo-
kietijoje 1945-aisiais rusai turėjo 
palikti gilesnį genetinį pėdsaką 
nei vokiečiai Ukrainoje...  

(Bus daugiau) 

Šventasis armėnų kalnas Araratas stūkso Turkijos teritorijoje. Jo fone mėgsta fotografuotis turistai.

Istorijas siųskite el. paštu adresu esminiaipokyciai@gmail.com, 
o laiške nepamirškite nurodyti savo miesto, vardo, pavardės ir tel. nr.!

guma turistų yra rusai. Rusės 
bažnyčių ir kalnų fone fotogra-
fuojasi „Instagram“ -ui, šventose 
vietose aidi skardus juokas ir net 
muzika. Prie Sevanavank bažny-
čios vienas rusas garsiai klausė-
si muzikos iš savo telefono. Tas 
melomanas Gražiną sunervino, 
- maniau, teks muštis su rusu. 
Muštis su rusu būtų populiaru. 
Ir šiaip muštynės yra smagus už-
siėmimas. Tačiau konfliktas dėl 
armėnų šventovės ramybės ne-

Beveik kilometras Ararato viršūnės yra padengtas amžinu sniego sluoksniu. 
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 Laukinės Azijos paslaptys.
13:40 Kelionių atvirukai.
13:55 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 Aš graži   N-14.
23:35 Didmiesčio žiburiai   
(kart.).
01:00 Dagilių vagys  N-7. (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 Beprotiškos melodijos.

09:30 Rašalo širdis .
11:35 Ąžuolas Galiūnas  N-7.  
13:40 Robinzonas Kruzas  N-7.  
15:30 Policijos akademija 5  
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės.  
22:00 Pabėgimo kambarys  
N-14.  
00:05 Gangsterių medžiotojai   
N-14.  
02:20 Seni lapinai (k)  N-7.  

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 Svajonių ūkis.  
09:30 La Maistas.  
10:00 Pasaulis pagal moteris.  
11:00 Svajonių sodai.  
12:00 Lemūrų salos gaujos  N-7.
13:10 Šefas ant ratų   N-7.
15:30 Mano didelės storos grai-
kiškos vestuvės 2   N-7.
17:20 Lietuvis pas lietuvį.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 X Faktorius   N-7.
22:00 Žalioji zona  N-14.
00:20  Antigangsteriai   N-14 
(kart.).
02:05 Eskobaras. Kruvinas rojus   
N-14 (kart.).

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

07:00 Lietuvos galiūnų komandi-
nis čempionatas  (k).  
08:00 Varom! 
08:30 Tauro ragas  N-7.  
09:00 Pasaulio galiūnų taurė 
2022.  
10:05 Gyvūnų socialiniai tinklai.
11:10 Kova už būvį.
12:15 Paranormalūs reiškiniai  
N-7.  
13:20 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai..
14:30 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Gargždų Gargždai - Panevėžio 
Lietkabelis.  
19:30 LKL čempionatas. Kauno 
Žalgiris - Šiaulių Šiauliai.  
21:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
22:30 10-oji Kloverfyldo gatvė   
N-14.  
00:40 Gyvi numirėliai  N-14.  
01:40 Trylika lemtingų dienų 
(k) N-7.  

06:00 Vilniaus Gaonas.  
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 Sveikinimai.  
15:45 Pavogtas gyvenimas  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  N-7.  
18:45 Žiniuonis  N-7.  
19:45 Mirtis rojuje (k) N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Belaukiant stebuklo  N-14.  
23:05 Kvailių nėra  N-14.  
01:15 Šimtas gatvių (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.
08:25 Padingtono nuotykiai.
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 Volisas ir Gromitas. 
14:05 Berto dienoraštis.
15:35 Operacija Žmogus 
Šešėlis.
17:00 Muzikos talentų lyga 
2022.  
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 Gaetano Donizetti. Opera 
Ana Bolena.  
00:20 Berto dienoraštis (kart.).
01:50 Aš graži  N-14. (kart.).

06:15 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 Vienam gale kablys.  
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– 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.
15:00 Persikraustymas su visu 
namu   N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:00 Atiduok širdį Lietuvos 
futbolui.  
17:30 A lygos rungtynės 
Panevėžys - Marijampolės 
Sūduva.
20:00 Išmesti  į nežinią   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Mechanikas   N-14.
23:55 Šalutinis efektas  N-14 
(kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas   N-7.
08.00 Kuriantys Lietuvą.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje.  
10.30 Gyvenimas versle.  
11.00 Bušido ringas  N-7.
11.30 Sveikatos kodas.
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 Krepšinio pasaulyje.  
19.00 Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos mokyklos.  
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. 
09:00 Investavimo akademija.
10:00 Alfo vila.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Išlikę. Tremtinių istorijos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
15:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
16:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
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 Red Bull Showrun rengi-
nys Konstitucijos pr. Vilniuje.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Red Bull Showrun rengi-
nys Konstitucijos pr. Vilniuje.
00:25 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
00:55 Orijaus kelionių archyvai.
01:30 Ugnikalnių takais. 
02:00 Ugnikalnių takais. 
02:30 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 Seselė Beti  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 Agatos Kristi Hjersonas  
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 reindže-
ris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
11:00 Keičiu žmoną   N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Lemties paslaptys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Jautrus šūviams  N-14.  
00:20 Sūnus paklydėlis  N-14.  
01:20 Pabėgimo kambarys (k) 
N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai  
07:10 Slibinų dresuotojai.  
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 Sekluma   N-14.
00:15 FTB  N-14.
01:15 Elementaru   N-7.
02:15 Mokytoja  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 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 LKL čempionatas. Alytaus 
Wolves - Utenos Uniclub Casino 
- Juventus.  
21:00 Beitauno nusikaltėliai   
N-14. 
23:05 Juodasis sąrašas (19) (k) 
(The Blacklist IX). N-7.  
00:05 Gyvi numirėliai  (k)  N-14.  
01:05 10-oji Kloverfyldo gatvė 
(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  (k)  
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Užjūrio detektyvai   N-14. 
23:15 Prancūziška žmogžudystė  
N-14.  
01:20 Laukinis miestas  N-7.  
02:20 Raudonas kambarys   
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Nuomonę ant stalo!  
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Beatos virtuvė  (kart.).
08:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Kas geresnio, kaimyne?   
(kart.).
12:00 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 2022  
(kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Mūšio laukas.  
19:30 Muzikos genijai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis   N-7.
23:05 Paslaptingi atradimai 
Didžiojoje piramidėje.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:40 Jūrų kriminalistai. Havajai 
(kart.) N-7.
07:30 Komisaras Aleksas  (kart.) 
N-7.
08:30 Autopilotas  (kart.)
09:00 Gazas dugnas  (kart.)
09:30 Atsargiai - šeima!  (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai  (kart.) N-7.

12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Gelbėtojai  N-7.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Jūrų kriminalistai  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 ZeroZeroZero   N-14.
22:15 Banga žudikė   N-14.
00:00 Lemtingas posūkis 2   S.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika  N-7.
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Gyvi.  
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Pirmi kartai.  
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 Lietuva tiesiogiai.
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 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV.  
00.30 Teisingumo agentai   
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
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 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
19:00 Skaičiai istorijoje. 
20:00 Ugnikalnių takais.
21:00 Kasdienybės herojai.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
01:10 Delfi RU.  (k)
01:45 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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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 Gyvenk kaip galima šva-
riau.  
13:30 Gamtininko užrašai  (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 (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 Agatos Kristi Hjersonas   
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 reindže-
ris  N-7. 
10:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Lemties paslaptys   N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko. N-7.  
21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Purvini farai  N-14.  
00:45 Sūnus paklydėlis   N-14.  
01:45 Jautrus šūviams (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga   
N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
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 Nuodinga rožė  N-14.
00:30 FTB  N-14.
01:35 Elementaru  N-7.
02:35 Mokytoja   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 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 Ong Bak 2. Muai - tai karys   
N-14.  
23:05 Beitauno nusikaltėliai (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 teisingu-
mu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas)  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N-14. 
22:55 Užjūrio detektyvai (k)  N-14.  
01:10 Laukinis miestas   N-7.  
02:10 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos  (kart.).

07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Stilius (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Vilniaus sąsiuvinis  (kart.).
12:00 Doloresos Kazragytės 
prisiminimai  (kart.).
12:45 Prisiminkime. Šoka R. 
Krugiškytė ir J. Katakinas (kart.).
13:00 Atspindžiai  (kart.).
13:30 Dėmesio! Ieškome meno 
(kart.).
14:00 Duokim garo!  (kart.).
15:10 Mano pasas meluoja  (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti   N-7.  
16:35 Veranda  (kart.).
17:05 Muzikos genijai (kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Grąžinti? Afrika ieško savo 
šedevrų.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina. Partizanai  
N-7.
22:15 Prisiminkime. Dainuoja 
Abdonas Lietuvninkas.
22:30 Kultūros diena.
23:00 Čia mano sodas.  
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Jūrų kriminalistai  (kart.) N-7.
07:30 Komisaras Aleksas  (kart.) 
N-7.
08:30 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
09:00 E– gazas dugnas (kart.).
09:30 Atsargiai - šeima! (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai   (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.

13:00 Gelbėtojai  N-7.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Jūrų kriminalistai  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai   N-7.
20:00 Baimės faktorius   N-7.
21:00 ZeroZeroZero  N-14.
22:25 Seklys  N-14.
00:05 Bibliotekininkai   N-7.
01:05 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika   N-7.
07.30 Švarūs miestai – švari 
Lietuva.  
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
10.00 Gyvi.  
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Sveikatos kodas.
12.30 Kuriantys Lietuvą.  
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 Lietuva tiesiogiai.
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 Lietuva tiesiogiai.

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

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
07:30 Ūkininko Petro dienoraštis. 
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 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
19:00 Skaičiai istorijoje.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Ugnikalnių takais.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu. 
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
01:10 Delfi RU. (k)
01:45 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

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 Agatos Kristi Hjersonas   
N-14.  
23:50 31-oji nuovada  N-7. (kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai   
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 1000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys  (k) N-7.  
07:00 Turtuolė varguolė (k) N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   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. 
22:30 414 zona  N-14.  
00:35 Sūnus paklydėlis   N-14.  
01:35 Purvini farai (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga  
N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
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 Įsibrovimas   N-14.
00:25 FTB  N-14.
01:25 Elementaru   N-7.
02:25 Mokytoja  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 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 Trintukas  N-7.  
23:20 Ong Bak 2. Muai - tai karys 
(k) N-14.  
01:25 FTB. Ieškomiausi   N-7.  

06:30 Žvėrelių būrys.
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (98) (k)  N-7.  
10:05 AI (Aukštas intelektas)  (k) 
N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas)  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N-14.  
01:00 Laukinis miestas  N-7.  
02:00 Raudonas kambarys   N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai (kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai (kart.).
08:30 Tikėjimas ir gyvenimas 
(kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Mes iš Ukrainos (kart.).
12:00 Širdyje lietuvis (kart.).
13:00 Perspektyva (kart.).
13:30 Euromaxx (kart.).
14:00 Koncertas kompozitoriaus 
Broniaus Kutavičiaus atminimui 
(kart.).
15:15 Muzikinis intarpas.
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 7 Kauno dienos  (kart.).
17:05 Grąžinti? (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 Jules Massenet opera-ora-
torija Marija Magdalena. 
23:00 Doloresos Kazragytės 
prisiminimai  (kart.).
23:50 Gimę džiaugtis.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Jūrų kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:30 Komisaras Aleksas 
(kart.) N-7.
08:30 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 Atsargiai - šeima!  (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo N-7.
13:00 Gelbėtojai  N-7.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.

16:00 Jūrų kriminalistai  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 ZeroZeroZero   N-14.
22:10 Gaudynės  N-14.
00:05 Bibliotekininkai   N-7.
01:05 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika   N-7.
07.30 Sveikatos kodas.
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 Mano vieta.
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 Lietuva tiesiogiai.
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 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos. 
00.30 Teisingumo agentai   
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7..

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
07:30 Ūkininko Petro dienoraštis. 
08:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dienoraštis. 
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
13:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 DELFI interviu.
18:30 Verslo Požiūris.
19:00 Skaičiai istorijoje.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Ugnikalnių takais.
21:00 Orijaus kelionės. 
Stokholmas, 2 dalis.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte. (k)
23:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
01:15 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba. (k)
01:50 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 10 04

trečiadienis 2022 10 05



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. spalio 1 d.

ketvirtadienis 2022 10 06

penktadienis 2022 10 07

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 31-oji nuovada   N-7.  
10:30 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 Eurolyga per LRT.
20:50 Tel Avivo Maccabi Playtika 
– Kauno Žalgiris.  
23:05 Agatos Kristi Hjersonas  
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 reindže-
ris   N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės  
N-7.  
11:00 Keičiu žmoną   N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė   N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Lemties paslaptys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Išlikęs gyvas   N-14.  
00:55 414 zona (k) N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
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 Paskutinė tvirtovė  N-14.
00:45 FTB  N-14.
01:45 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 Roninas   N-7.  
23:25 Trintukas (k)  N-7.  
01:45 FTB. Ieškomiausi  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 AI (Aukštas intelektas)  
(k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje   N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas) 
N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo. Pasaulio 
vienišiai   N-14.  
23:05 Brokenvudo paslaptys  (k) 
N-14.  
01:10 Laukinis miestas N-7.  
02:05 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 1000 pasaulio stebuklų  
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Istorijos detektyvai (kart.).
08:30 Kelias (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mūsų rusų gatvė (kart.).
12:00 Teatro biografijos (kart.).
13:00 Veranda (kart.).
13:30 Čia – kinas (kart.).
14:00 Alina Orlova. Laumžirgiai 
(kart.).
15:10 Euromaxx (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 kraujas.
20:25 Pasakojimai iš Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Gerasis išdavikas  N-14.  
23:30 Čia – kinas  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Jūrų kriminalistai  (kart.) 
N-7.
07:30 Komisaras Aleksas  (kart.) 
N-7.
08:30 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
09:00 Praeities žvalgas  (kart.) 
N-7.
09:30 Atsargiai - šeima! (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai  (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Gelbėtojai   N-7.

14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Jūrų kriminalistai   N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!   N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 ZeroZeroZero   N-14.
22:10 Nesuvokiama grėsmė  
N-14.
00:00 Bibliotekininkai  N-7.
01:00 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika  N-7.
07.00 Pirmi kartai.  
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 Švarūs miestai - švari 
Lietuva.  
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 Oponentai.
17.30 Pirmi kartai.  
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 Oponentai.
00.30 Teisingumo agentai   N-7.

01.30 Reali mistika   N-7. 

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
07:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
08:00 Orijaus kelionės. 
Stokholmas, 2 dalis.
09:00 Ugnikalnių takais.
10:00 Kasdienybės herojai.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis. 
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
13:00 Orijaus kelionės. 
Stokholmas, 2 dalis.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Investavimo akademija.
19:00 Skaičiai istorijoje.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su A. Peredniu. (k)
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
01:10 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba. (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 Jos Didenybės tarnyboje  
N-14.
01:05 Ingrid keliauja į vakarus  S.
02:40 Kaip atsiranda daiktai  
(kart.).

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

23:15 Superbombonešis. 
Naikinti viską   N-7.  
01:40 Išlikęs gyvas (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
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 Madagaskaras   N-7.
21:10 Beždžionių planetos aušra  
N-7.
23:50 Be abejo, turbūt  N-7.
02:05 Paskutinė tvirtovė  N-14 
(kart.)

06:00 Kalnietis  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius  (k)  N-7. 2 
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 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  

21:30 Apiplėšimas  N-14.  
23:20 Roninas (k)  N-7.  
01:45 FTB. Ieškomiausi  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 AI (Aukštas intelektas) 
(k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu   N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas)  
N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Bekas 8. 58-ios minutės   
N-14.  
22:55 Nusikaltimo vieta - Berlyno 
gatvės. Tobulas nusikaltimas   
N-14.  
00:50 Aleksas Hugo. Pasaulio 
vienišiai (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 2022 

(kart.).
13:00 Pradėk nuo savęs (kart.).
13:30 Mūšio laukas (kart.).
14:00 34-asis šiuolaikinio džiazo 
ir improvizacinės muzikos festi-
valis Vilnius Jazz 2021 (kart.).
15:30 Vytautas Mačernis. 
Trumpos istorijos. 
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 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Gamtininko užrašai (kart.).
20:00 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Florida   N-7. 
23:20 7 Kauno dienos (kart.).
23:50 Prisiminkime. Dainuoja 
Abdonas Lietuvninkas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Gerasis išdavikas  N-14. 
(kart.).

05:50 Jūrų kriminalistai  (kart.) 
N-7.
06:40 Jūrų kriminalistai  (kart.) 
N-7.
07:30 Komisaras Aleksas  (kart.) 
N-7.
08:30 Sandėlių karai (kart.) N-7.
09:00 Statybų gidas  (kart.).
09:30 Atsargiai - šeima!  (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai  (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Gelbėtojai   N-7.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.

15:00 CSI kriminalistai   N-7.
16:00 Jūrų kriminalistai   N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!   N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Farai   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Pašėlę vyrukai   N-14
00:20 Nesuvokiama grėsmė  
N-14 (kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika  N-7.
07.30 Mano vieta.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
10.00 Gyvi.  
11.10 Pėdsakas  N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Klausimėlis.  
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 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Gyvenimas versle.  
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.
22.58 Orai.
23.00 Klausimėlis.  
23.30 Laisvės TV.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
07:30 Ūkininko Petro dienoraštis. 
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 dienoraštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
13:00 Gimę ne Lietuvoje.
13:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionės. 
Stokholmas, 2 dalis.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
19:00 Skaičiai istorijoje 
20:00 Ugnikalnių takais.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Savaitės kriminalai.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Automobilis už 0 Eur. 
23:05 Gyvenimas inkile.
23:35 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu. 
00:35 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
03:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

„Anykštą“ galima užsiprenumeruoti visoje šalyje. 
„Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo dienomis. Pre-

numeratos kaina nuo gyvenamosios vietos nepriklauso.
Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-

taitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
06:30 Istorijos detektyvai.  
07:30 Bendrom jėgom  (kart.).
08:30 Mano pasas meluoja.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Meistrystė.
12:55 Šešėlių žemė.
13:50 Jaunasis Morsas  N-7.  
15:20 Nepamirštas Vilnius.
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 Puikioji komanda   N-7.  
00:15 Florida   N-7. (kart.).

06:25 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos,
06:55 Žmogus-voras,
07:25 Deksterio laboratorija,
07:55 Arkties komanda.
09:50 Margi, pirmyn!  
11:50 Polis.
14:00 Nacionalinis saugumas   
N-7.  
15:50 Saulė irgi žvaigždė   N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Piktieji paukščiai. Filmas 
2.
21:25 Barb ir Star keliauja prie 
jūros  N-14.  
23:35 Socialūs gyvūnai   S.  
01:15 Kurjeris (k) N-14.  

06:00 Triukšmingi namai  
(kart.).
06:30 Slibinų dresuotojai 
(kart.).
07:00 Transformeriai  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Slibinų dresuotojai kart.)
08:30 Simpsonai   N-7.
09:00 Į sveikatą!.  
09:30 Sėkmės istorijos.  
10:00 Virtuvės istorijos.  
10:30 Gardu Gardu.  
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:30 Kosmosas. Erdvės ir 
laiko odisėja  N-7.
12:35 Kengūriukas Džojis .
14:45 Žvėrelių maištas  N-7.
16:35 O štai ir ji   N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Žaidimas galvOK.  
21:30 Pabėgimas iš Pretorijos  
N-14.
23:45 Prezidento patikėtinis  
N-14.
01:40 Nuodinga rožė  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Kova už būvį   (k).
08:00 Pričiupom!  (k).
09:00 Miško atspalviai.  
09:30 Gyvenu čia.  
10:00 Gyvūnų socialiniai tinklai.
11:05 Kova už būvį.
12:10 Paranormalūs reiškiniai.  
13:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
14:20 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Utenos Uniclub Casino 

- Juventus - Klaipėdos 
Neptūnas.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Šaulys  N-14.  
00:00 Apiplėšimas (k) N-14.  
02:00 Amerikietiškos imtynės  
(k)  N-7.  

06:00 Pasirinkę Lietuvą.  
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 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. Jūros stiklas  N-14. 
23:00 Plačiai užmerktos akys   
S.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Mano geriausias draugas 
(kart.).
06:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
07:25 Auksinis protas (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
09:00 Pradėk nuo savęs. 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 

11:00 Mes iš Ukrainos. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Širdyje lietuvis. 
13:30 Mokslo sriuba. 
14:00 Kalbos anatomija. 
14:30 Atspindžiai. 
15:00 Dėmesio! Ieškome 
meno. 
15:30 Perspektyva. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Veranda. 
17:00 Erdvės menas.
17:30 Architektūra žmogui.
18:00 Tobulas alkis  N-7.
19:00 Teatro biografijos.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų re-
trospektyva. Modernūs laikai.
22:30 Monique: Virš vandens 
su orkestru.  
23:55 Mokslo sriuba (kart.).
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Ingrid keliauja į vakarus  
S. (kart.).

06:15 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  (kart.) 
N-7.
11:30 Laukinė Arabija  N-7.
12:40 Laukinės Australijos 
paslaptys  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 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 Išmesti į nežinią   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Universalioji korta   N-14.
23:50 Pašėlę vyrukai   N-14 
(kart.).
02:15 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 Verslo genas 2022.
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 Mamulės.
14:00 Kasdienybės herojai.
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
15:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
16:00 Orijaus kelionės. 
Stokholmas, 2 dalis.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
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.
23:25 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
23:55 Orijaus kelionių archy-
vai.
00:30 Ugnikalnių takais.
01:00 Ugnikalnių takais.
01:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 
informuoja, kad 2022 m. spalio 24 d. 13 val. Nekilnojamojo 
kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdy-
je bus svarstomi Aukštaitijos partizanų vadavietės (46396), 
Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Žviliūnų k., Lietuvos partizanų 
Edvardo Augulio ir Aniceto Paurazo kapų (46488), Anykščių r. 
sav., Traupio sen., Maciūnų k., Vikonių kaimo senųjų kapinių 
ir Lietuvos partizano Broniaus Bražiūno – Vaidilos, ryšininkės 
Zofijos Baronaitės – Meškauskienės kapo komplekso (46403; 
46404, 46406), Anykščių r. sav., Svėdasų se., Vikonių k. nekil-
nojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl 
apsaugos suteikimo.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto pro-
jektu galima susipažinti: 

https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/ijmcrT8wLDktiWSPjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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.

Nuoma

Išnuomuojamos administra-
cinės, gamybinės ir sandėlia-
vimo paskirties patalpos adre-
su: Gegužės g. 14, Anykščiai. 
Teirautis tel. (8-655) 99591 
arba el. paštu:
uab.orinata@gmail.com

Paslaugos

Paslaugos senjorams į na-
mus Anykščiuose! Mūsų dar-
buotojai suteiks visapusę pa-
galbą. SENJORO paslaugas 
pilnai arba dalinai finansuoja 
Jūsų savivaldybė.

Platesnė informacija 
www.senjoro.lt, arba 
telefonu (8-670) 64822.

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

Tel. (8-679) 02099.

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

Tel. (8-682) 13728.

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. 

Stogų dengimas įvairia dan-
ga, skardina vėjalentes, ka-
minus, kraigus. Montuoja lie-
tvamzdžius. Kala dailylentes. 
Medžiagų pristatymas. 

Tel. (8-671) 64859.

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

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-627) 25612.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

Iškalame raides.
Liejame pamatus. 
Gaminame paminklus. 
Tel. (8-648) 81663.

(Atkelta iš 7 psl.)

„Baltosios vakarienės“ vyks-
ta Vilniuje, „Mėlynosios va-
karienės“ – Klaipėdoje. Žalia 
spalva paženklinta vakarienė, 
tiesa, jau vyksta Alytuje.

Dėl to buvo šiokių tokių pa-
svarstymų, tačiau sumanymas 
neužpatentuotas. O Anykščius 
„žaliais“ juk pirmasis pavadino 
Antanas Baranauskas!“ – min-
timis dalijosi vyriausioji savi-
valdybės architektė.

Į „Žaliąją vakarienę“ galėjo 
registruotis visi norintys. 

„Organizuodami vakarie-
nę ant šio tilto, šalia restorano 
„Basi Basi“, darėme eksperi-
mentą – juk tai aplinka, kur ošia 
vanduo, vieta lyg  ir nepatogi,  
ant tako. Tačiau visi tie, kurie 
ėjo pro šalį, taip pat buvo pa-
kviesti prisijungti -  ne vienas 
prie mūsų ir prisijungė. Pavyz-
dys – pro šalį ėjusi anykštėnė, 
daugelį metų gyvenanti Izrae-
lyje ir tik mėnesiui atvykusi į 
Anykščius. Ji mūsų paklausė, ar 
žinote, kad šiandien – žydų Nau-
jieji metai? Ir ar žinote, koks yra 
pagrindinis žydų patiekalas per 

jų Naujuosius metus? Tai yra 
obuolys, o būtent obuolių ant 
žaliojo stalo buvo daugiausia. 
Svečiuose dalyvavo docentė Je-
katerina Lavrinec, Vilniaus Ge-
dimino technikos universiteto 
profesorė, miestų antropologė“, 
– pasakojo D. Gasiūnienė. - Ši 
vakarienė greičiausiai bus pa-
smerkta tapti tradicine – beveik 
visi, joje dalyvavusieji, tai siūlė. 
Žmonės į vakarienę registravosi 
tikrai aktyviai, net nesitikėjome, 
galvojome, kad pirmasis blynas 
išeis prisvilęs. Bet apsidžiaugė-
me, kad neprisvilo“, – džiaugėsi 
viena šventės organizatorių. 

Per vakarienę D. Gasiūnienė 
skatino svečius išsakyti savo 
nuomonę ne tik žodžiu, bet ir 
raštu – tam buvo pastatyta „pa-
siūlymų dėžutė“.

„Buvo pora pasiūlymų, kurie 
labiausiai įsiminė. Vienas – kad 
mažojoje promenadoje galima 
sukurti tokį kelią, kuriuo einant 
būtų galima perskaityti miesto 
istoriją. Ir tai daryti per mažo-
sios architektūros elementus, 
kurie būtų sensoriniai: ne ne-
gyvi stendai, kuriuose tiesiog 
skaitai istoriją, bet jutiminiai, 
kuriuos galėtum matyti, užuos-
ti, paliesti, išgirsti. Antras pa-
siūlymas – ant tiltų galėtų būti 
kambariai, uždaros palapinės ar 
pavėsinės, kuriose būtų galima 

pabūti su savimi, nuo lietaus 
pasislėpti ar kompiuteriu padir-
bėti. Miesto kambarys, kur ga-
lima tiesiog pabūti“, – pasakojo 
D. Gasiūnienė.

Vyriausioji rajono architektė 
pridūrė: „Kurortas mes esame 
daugiau nei 90 metų:  1932 me-
tais Nepriklausomos Lietuvos 
įstatymu buvome įtvirtinti kaip 
kurortas ir tik tarybiniais metais 
šio statuso netekome. Mums 
sekasi siekti šio statuso.“

Dalyvauja tarptautiniame 
projekte

„Žalioji vakarienė“ yra viena 
iš veiklų, kuri numatyta tarptau-
tiniame tinkle „Healthy cities“ 
(„Sveiki miestai“). Anykščiai 
yra vienintelis Lietuvos mies-
tas, priklausantis šiam tinklui. 
Be Anykščių „Healthy cities“ 
projekte dar dalyvauja ir Parnu 
(Estija), Alphen aan den Rijn 
(Nyderlandai), Bradfordas (An-
glija), Vic (Ispanija), Farkadona 
(Graikija), Loule (Portugalija) 
ir Maltos respublika.

Šiame projekte su kitais pasau-
lio miestais yra dalijamasi patirti-
mi“, – sakė D. Gasiūnienė.

Mažoji promenada 

„Vieta, kurią mes pateikėme 

Obuolinėse – „Žalioji vakarienė“

projektui – tai mažoji prome-
nada. Mažąja promenada mes 
vadiname atkarpą tarp dviejų 
pėsčiųjų tiltų: nuo restorano 
„Basi Basi“ iki Nepomuko tilto. 
Eidami kairiuoju upės krantu, 
pereiname tiltus, atsiduriame 
dešiniajame upės krante. Mažą-
ja promenada galime vaikščio-
ti ratu. Ir ne tik vaikščioti, bet 
ir vaikų vežimėlius stumdyti, 
net senukai gali su savo „ma-
šiniukais“ važinėti, ten galima 
ir šventes švęsti. Miesto centre 
matome gamtą, tačiau užlipa-
me ant tiltų ir matome betono 
infrastruktūrą, kuri yra šalta. O 
ji taip pat gali būti naudinga –  
viena iš šio mūsų projekto sie-
kių - pastatyti ant tiltų staliukus, 
gultus, kad žmonės ten galėtų 
ilgiau pabūti“, – apie „žaliuo-
sius“ projektus Anykščiuose 
pasakojo D. Gasiūnienė.

Drauge susirinkę mes galime 
apie daug ką pasikalbėti“, – 
apie planus „Žaliąją vaka-
rienę“ organizuoti kitąmet 
kalbėjo Daiva Gasiūnienė. 

Ant žalia staltiese užtiesto stalo vyravo žalios spalvos patiekalai. 
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Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms 

 (iki A4 formato). 

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

 Tel.: (8-381) 594 58.
El.p. reklama@anyksta.lt

Nuotraukos su 
rėmeliu 
kaina – 

30 eurai.

perka

Jeigu asmeniname skelbime tik 
vienas žodis ir telefono numeris, 

antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 7 eurai, 
šeštadienio – 8 eurai.

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.

parduoda

siūlo darbą

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 2 d. (sekmadienį) PASKUTINĮ 

KARTĄ ŠIAIS METAIS prekiausime 
„Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis, juodomis, bal-
tomis dėsliosiomis vištaitėmis bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 5,50 
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-632) 40215.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, 
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai 
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15, 
Staškūniškis 16:25.

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 
NAMUS !

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

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

(8-611) 51770.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus: jaunuolynus, 
savaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę apaugusią 
medžiais ar krūmais. 

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-600) 22488.

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-601) 61810.

Gyvuliai

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

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

Nekilnojamasis turtas

Mūrinį pilnai įrengtą namą 
(apšiltintas, centralinis šildy-
mas malkomis) su ūkiniais 
pastatais Smėlynės kaime. 
40 a namų valda ir 70 a žemės 
ūkio paskirties žemės. Kaina 
70 000 (negalutinė).

Tel. (8-665) 70025.

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

Tel. (8-683) 91121.       

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

Skaldytos malkos už neskal-
dytų kainą. Įvairi statybinė me-
diena.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Traktorių „Belorus 82“.
Tel. (8-611) 32278.

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

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

Tel. (8-626) 30192, 
(8-646) 79627.

Kita

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, GAZ-53, savivartę prie-
kabą.

Tel. (8-600) 17621.

Bulves „Vineta“ (sukrenta, 
miltinga), „Karalienė Ana“ (pa-
krenta), „Laura“ (nesukrenta) 
- 25 kg/17Eur, 1 kg/0,68Eur. 
Kitos daržovės. Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Perpuvusį mėšlą maišais, po 
50 kg. Atveža.

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

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.

Siūlo darbą Vokietijoje plytelių, 
trinkelių klojėjams (apmokome). 
Suteikia gyvenamąją vietą (kam-
bariuose po du asmenis), darbo 
drabužius, priemones. Kelionės 
išlaidas ir grįžimą į Lietuvą atos-
togoms apmoka. Du mėnesius 
dirba, dvi savaitės atostogos. 

Darbo užmokestis nuo 2500 Eur 
į rankas. Darbo patirtis su mini 

ekskavatorium kasant tranšėjas, 
klojant trinkeles būtų privalumas. 

Kreiptis tel.: (8-620) 99265.
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Anykščių išmanioji TV ir internetas – pramogų ir geros 
nuotaikos kurortas Jūsų namuose!
Beveik 90 proc. Anykščių miesto gyventojų savo namuose 

žiūri Anykščių išmaniąją televiziją  bei naudojasi internetu. 
Šias paslaugas jau 25-erius metus ne tik gyventojams, bet ir 
Anykščių švietimo įstaigoms, vietos verslui  teikia uždaroji 
akcinė bendrovė „Radijo elektroninės sistemos“.

Savo veiklą pradėjusi 1997 
metais, uždaroji akcinė bendrovė 
„Radijo elektroninės sistemos“ 
nemažas investicijas skyrė KTV 
tinklų projektavimui, statybai 
bei jų priežiūrai, todėl šiandien 
vartotojams gali pasiūlyti itin 
aukštos kokybės interneto bei 
televizijos paslaugas.

 Anykščių išmanioji televizi-
ja ir internetas anykštėnams tei-
kia ypač spartaus šviesolaidinio 
interneto paslaugą, kurio par-
sisiuntimo ir išsiuntimo greita-
veika siekia iki 1 Gbps. Vilioja 
ir patrauklios namų interneto 
planų kainos, kurios prasideda 

vos nuo 14,48 Eur per mėnesį.
Anykščių išmanioji televizija 

– paslauga, be kurios jau sunku 
įsivaizduoti bet kuriuos namus.
Žiūrovams siūlomas daugiau 
nei 40 televizijos kanalų bazi-
nis paketas, yra galimybė pa-
pildomai užsisakyti teminius 
televizijos paketus. Išmanio-
ji televizija teikia neįtikėtinų 
galimybių, pvz., mėgstamas 
televizijos laidas atsisukti, pra-
sukti, sustabdyti, pasižiūrėti pa-
togiausiu laiku. Išmanioji tele-
vizija taip pat leidžia klausytis 
radijo stočių.

Išmaniosios televizijos mėne-

sio mokestis prasideda vos nuo 
9,38 Eur per mėnesį.

Tuo metu, kai dalis paslaugų 
teikėjų Anykščių mieste užve-
ria savo salonų duris, Anykščių 
išmanioji televizija ir internetas 
lieka arčiausiai vietos gyven-
tojų. Pranešus apie teikiamų 
paslaugų sutrikimus ar iškilus 
kitiems klausimams, uždaro-
sios akcinės bendrovės „Radijo 

elektroninės sistemos“ darbuo-
tojai pagalbą pasiruošę suteikti 
ypač operatyviai.

Anykščiuose apsistojusiems 
karo pabėgėliams iš Ukrainos 
uždaroji akcinė bendrovė „Ra-
dijo elektroninės sistemos“ 
šiemet dovanojo televizorių, 
nemokamo interneto ir išma-
niosios televizijos paslaugas.

užsak.Nr. 853

Afrika. Kalbasi du liūtai:
– Įgriso man tie naujieji ru-

sai, bastosi čia džipais, girtauja, 
keikiasi...

– Aha, – pritaria kitas. – O 
paskui dar tas jų telefonas pilve 
skamba kas minutę.

***
Vyras, grįždamas namo iš 

medžioklės, iš stoties skambina 
žmonai:

- Maryte, čia aš. Važiuoju 
namo.

- Kaip medžioklė, brangusis?
- Viskas gerai. Dabar mėnesį 

mėsos nepirksim.
- Tu nušovei briedį?
- Ne. Pragėriau atlyginimą.

***
Jei vaikas laiku neatpratina-

mas meluoti – didelė tikimybė, 
kad iš jo išaugs politikas.

***
Gydytojas klausia paciento:
- Ar jums padėjo vaistai, ku-

riuos praeitą kartą buvau išra-
šęs?

- Labai! Per klaidą juos išgėrė 
mano dėdė ir aš likau vieninte-
liu paveldėtoju.

***
Jauna moteris važiuoja trolei-

busu su savo šuneliu ir švelniai 
glosto jam ausį. Greta sėdintis 
vyras pradeda ją kalbinti:

- Mielai pasikeisčiau vieto-
mis su jūsų keturkoju...

- Netikiu. Vežu jį pas veteri-
narą kastruoti.
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