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Ar jubiliejų klėtelė pasitiks 
po stikliniu gaubtu? Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Pirmasis Lietuvos memorialinis muziejus - Antano Baranausko klėtelė, seniausias medinis ūkinės paskirties etnografi-
nis pastatas Lietuvoje, 2027 metais minės šimtmetį. Artėjant sukakčiai, planuojama pertvarkyti klėtelę ir visą muziejaus 
kalvos infrastruktūrą. Šios pertvarkos iniciatorius – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojas 
investicijoms, vadybai ir plėtrai, Anykščių rajono savivaldybės Kultūros tarybos narys Vytautas Balčiūnas. 

Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus direktoriaus pava-
duotojas Vytautas Balčiūnas 
piktinasi, kad Antano Bara-
nausko klėtelės fasadą muzieji-
ninkai išdarkė.

Šalia Kavarsko „išdygo“ milžiniškas riedulys 
Anykščių rajone, netoli Kavarsko, aptiktas iki šiol neži-

nomas įspūdingo dydžio riedulys. 
Akmens ilgoji ašis –5,8 m, trumpoji – 4,9 m, perimetras 

– 16 m, matomo paviršiaus plotas apie 30 m2. Virš žemės 
paviršiaus jis buvo išsikišęs 30–40 cm, atkasus iki 1,4 m pa-
aiškėjo, kad jo požeminė dalis dar gerokai didesnė. 

Akmenį dar praėjusiais me-
tais surado Lietuvos naciona-
linio muziejaus Archeologijos 
skyriaus vyr. muziejininkas 
Gytis Grižas, naudodamasis 
LiDAR (angl. Light Detection 
and Ranging) lazerinės siste-
mos technologija, kai ieškojo 
senųjų pilkapių vietų. Patikri-
nus kauburį paaiškėjo, kad tai 
didelio akmens paviršius. 

Tikslesniems parametrams 
bei surasto akmens tūriui nu-
statyti ketinama pasitelkti ge-
ofizinį prietaisą – georadarą. 
Sudėties požiūriu, tai granitas, 
sudarytas iš stambių feldšpato 
ir kvarco grūdų, pagal struktū-
rą – tipiškas rapakivis, atvilktas 
paskutinio ledyno iš Vakarų  
Suomijos. 

Jokių skaldymo ar kitokio me-
chaninio poveikio požymių ne-
pastebėta. Manoma, kad akmuo 

iki šiol nebuvo pastebėtas, nes 
tūnojo žemėje ir tik per pasta-
ruosius kelis dešimtmečius vei-
kiamas įšalo „išdygo“ iš žemės. 

Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus Archeologijos skyriaus 
vyr. muziejininkas G. Grižas 
„Anykštai“ sakė, kad, kol su-
rastas įspūdingo dydžio rie-
dulys neštrauktas į registrą, jo 
tikslios vietos nurodyti jis ne-
gali: „Geologai prašo kol kas 
vietos nedetalizuoti“.

Pasiteiravus, ar šalia Kavars-
ko surastas riedulys galėtų dy-
džiu prilygti Puntukui, G.Grižas 
sakė, kad jo surastas akmuo už 
Puntuką yra mažesnis.

Aplinkos ministerija skelbia, 
kad akmuo bus įtrauktas į LGT 
geotopų posistemį ir nebejoti-
nai taps vietos įžymybe bei lan-
komu objektu. 

-AnYkŠTA 
Esant tinkamoms aplinkybėms, šalia Kavarsko rastas akmuo 
gali būti paskelbtas saugomu gamtos paveldo objektu.

Parduotuvė. Troškūnuose, 
Vilniaus gatvėje, buvusios bi-
bliotekos vietoje, UAB „Ute-
nos prekyba“ ketina įkurti 
parduotuvę. Bendras būsimos 
parduotuvės plotas yra per 200 
kv. metrų. Kuo parduotuvėje 
bus prekiaujama, kol kas nėra 
aišku.

Eglė. Anykščių miesto kalė-
dinės eglės pastatymas apžval-
gos aikštelėje A.Vienuolio ga-
tvėje rajono biudžetui kainuos 
14 tūkst.950 Eur. Kalėdinės 
eglės puošimo idėją pateiks ir 
įgyvendins savivaldybės vie-
šąjį pirkimą laimėjusi UAB 
„Švenčių studija“. Konkurso 
laimėtoja egles yra puošusi Vil-
niuje, Utenoje, Širvintose ir ki-
tuose Lietuvos miestuose. Per-
nai Anykščių miesto kalėdinės 
puošybos elementais rūpinosi 
dizaino studija iš Panevėžio  
„RDSI“, laimėjusi 40 tūkst. Eur 
vertės savivaldybės paskelbtą 
viešąjį pirkimą.

Geriausios metų 
mokytojos titulas 
- progimnazijos 
pedagogei

Mišias laikys 
žymus Ukrainos 
dvasininkas

Armėnija: 
nuolatinis bėdos 
kvapas
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temidės svarstyklės

Vairuotojas. Spalio 6 dieną  
apie 20.15 val. Skiemonių se-
niūnijos Mačionių kaime ne-
blaivus (nustatytas 2,14 prom. 
girtumas) vyras (g. 1966 m.), 
gyvenantis Mačionių kaime, 
vairavo automobilį VW GOLF. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Keliautojas. Spalio 6 dieną  

apie 22 val. Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., neblaivus (nu-
statytas 2,33 prom. girtumas) 
vyras (g. 1974 m.), gyvenantis 
Anykščių seniūnijos Vikonių 
kaime, vairavo automobilį VW 
PASSAT. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas.
Ugnis. Spalio 6 dieną, ke-

tvirtadienį, Anykščiuose, Šilo 
gatvėje, gyventojas pajuto, kad 
užsidegė čiužinys. Apie gaisro 
židinį ugniagesiai pranešimą 
gavo apie 22.30 val. Gyvento-
jas viską užgesino pats, čiužinį 
išnešė į lauką. Įvykis tiriamas.

Gaisras. Spalio 3 dieną, 
pirmadienį,Troškūnų seniūni-
jos Raguvėlės kaime gaisras 
kilo grikių džiovykloje. At-
vykę ugniagesiai nustatė, kad  
degimo džiovykloje nebuvo, 
gaisras užgesintas iki jiems 
atvykstant. Džiovykloje buvo 
apie 8 tonas grikių.

Girtą vairuotoją sustabdė stulpas Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Antradienio, spalio 4-osios, vakarą vairuotojas Vikonių 
kaime (Svėdasų sen.) nesuvaldė automobilio ir šis trenkėsi 
į stulpą. „Anykštai“ vairuotojas sakė, kad važiuojant duo-
bėtu kaimo keliu sprogo automobilio padanga ir transporto 
priemonė tapo nevaldoma.

Utenos apskrities policijos 
komisariatas spalio 5 dieną, 
trečiadienį, informavo, jog vai-
ruotojas buvo girtas.  „2022-10-
04 apie 19.20 val. Anykščių r., 
Svėdasų sen., Vikonių k., vyras 
(g. 1976 m.) būdamas neblaivus 
(nustatytas 2,42 prom. neblaivu-
mas) vairavo automobilį OPEL, 
jo nesuvaldė ir atsitrenkė į elek-
tros stulpą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas“, - nurodoma Utenos 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato įvykių suvestinėje.

Pasak Anykščių rajono poli-
cijos komisariato Reagavimo 
skyriaus viršininko Valdo Pa-
lionio, gana dažni atvejai, kai 
per eismo įvykius „nuskriau-
džiami“ stulpai arba elektros 
skydinės. Paprastai nuostolius, 
kuriuos patiria elektros tiekimo 
įmonės, kompensuoja draudi-
mas - po eismo įvykio pildoma 
deklaracija, kaip ir susidūrus 
dviem automobiliams. Šią sa-
vaitę vairuotojas stulpą apga-
dino ir Vosgėliuose, po įvykio 

buvo užpildyta deklaracija, 
draudimas įvertins žalą, pada-
rytą elektros linijų eksploatuo-
tojams.  

Vikonyse avariją sukėlė ne-

blaivus vairuotojas, tad jis 
draudimo įmonės pagalbos 
nesulauks. Baudą ir nuostolių 
kompensavimo dydį jam skirs 
teismas.

Svėdasų seniūnijos Vikonių kaime neblaivus „opelio“ vairuoto-
jas išvertė stulpą.           Gražinos ŠMiGelskienĖs nuotr.

Kainos. Premjerė Ingrida 
Šimonytė sako, kad Vyriausy-
bė planuoja gyventojams nuo 
sausio kompensuoti išaugusias 
elektros kainas taip, kad jos 
kaina siektų 28 centus už ki-
lovatvalandę. Pasak premjerės, 
dujų kaina nuo kitų metų sausio 
1 dienos turėtų didėti maždaug 
40 procentų. Tarifas po kom-
pensacijos turėtų būtų 1,07 euro 
už kubinį metrą, kai dabar tari-
fas siekia 77 centus. Kompen-
savimui gyventojams kitų metų 
biudžeto projekte numatyta 812 
mln. eurų. Pasak premjerės, 
tam bus skolinamasi. 

Pensijos. Vidutinė senatvės 
pensija, turint būtinąjį stažą, 
kitąmet augs beveik 74 eurais, 
rodo registruotas „Sodros“ biu-
džeto projektas. Prognozuoja-
ma, jog vidutinė pensija bus 
575,31 euro – 73,59 euro arba 
14,7 proc. didesnė nei šiais me-
tais. 

Vaistinėlės. Sveikatos ap-
saugos ministerija (SAM) iki 
2023-iųjų vidurio atidėjo ter-
miną naujoms automobilių 
vaistinėlėms įsigyti. Terminas 
atsinaujinti vaistinėles atidėtas 
jau trečiąjį kartą.

Riaušės. Vilniaus apskrities 
policija baigė ikiteisminį ty-
rimą dėl pernai vykusių riau-
šių prie Seimo, įtarimai jame 
pareikšti 87 įtariamiesiems, 
civiliniai ieškiniai bendrai sie-
kia per 92 tūkst. eurų. Tyrimo 
metu apklausta 319 liudytojų, o 
pranešimai apie įtarimus buvo 
įteikti 101 asmeniui, tačiau 14 
asmenų atžvilgiu ikiteisminis 
tyrimas vėliau buvo nutrauktas. 
27 asmenys pripažinti nukentė-
jusiaisiais. Riaušės prie parla-
mento kilo pernai rugpjūčio 10-
osios vakarą po mitingo prieš 
Vyriausybės ribojimus dėl ko-
ronaviruso. Pasibaigus Seimo 
posėdžiui dalis protestuotojų 
užtvėrė išėjimus iš parlamento 
rūmų bei išvažiavimą iš vidinio 
kiemo. Prieš protestuotojus po-
licija panaudojo ašarines dujas, 
šie savo ruožtu mėtė į pareigū-
nus akmenis.

Teatras. Lietuvos naciona-
linis operos ir baleto teatras 
(LNOBT) pranešė pradedantis 
10 mln. eurų kainuosiantį pas-
tato atnaujinimą.eatro teigi-
mu, 1974 metais atidarytame 
pastate numatyta atnaujinti bei 
apšiltinti stogą, išorės sienas, 
pakeisti stiklinį fasadą, langus 
bei švieslangius, modernizuoti 
šildymo ir karšto vandens, vė-
dinimo bei apšvietimo sistemas.  
Darbus planuojama įgyvendinti 
iki 2023–2024 m. teatrinio se-
zono pradžios.

-Bns

Geriausios metų mokytojos titulas - progimnazijos pedagogei
Spalio 5 dieną, švenčiant Tarptautinę mokytojų dieną, pa-

skelbta, kad Anykščių rajono savivaldybės organizuojamų 
Geriausio metų mokytojo rinkimų nugalėtoja išrinkta An-
tano Vienuolio progimnazijos geografijos mokytoja metodi-
ninkė Dalia Keibienė.

Mokytoja D. Keibienė Anykš-
čių Antano Vienuolio progimna-
zijoje dirba nuo 1988 metų. Peda-
goginio darbo stažas – 34 metai. 
Mokytoja šiemet dėsto gamtos ir 
žmogaus kursą 5–6 klasių moki-
niams, geografiją 6–8 klasių mo-
kiniams, yra 7 klasės auklėtoja. 
Ji yra progimnazijos mokytojų 
ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) atestaci-
jos komisijos narė, progimnazi-
jos metodinės tarybos pirminin-
kė, projekto „Kokybės krepšelis“ 
įgyvendinimo darbo grupės narė, 
Apribojimų teorijos švietime 
(TOCfE) konsultantė ir būrelio 
„Jaunieji bičiuliai“ vadovė. 

Geriausio metų mokytojo rin-
kimams taip pat buvo nominuota 
Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto 
gimnazijos lietuvių kalbos ir li-
teratūros mokytoja metodininkė 
Regina Žvirblienė, Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos ma-
tematikos mokytoja metodi-
ninkė Virginija Paliulionienė, 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos vyresnioji specialioji 
pedagogė Ilona Strumilienė bei 
Antano Vienuolio progimnazijos 
vyresnioji pradinių klasių moky-
toja Vilija Gimbutienė.

Geriausiam mokytojui atiteks 
2 tūkst.920 Eur. piniginis prizas.

-AnYkŠTA

Anykščių kultūros centre Anykščių rajono pedagogams sureng-
toje šventėje padėką geriausiai mokytojai įteikė Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.         Anykščių savivaldybės nuotr.

Sveikino gydytoją
Spalio 4-ąją Anykščių rajono savivaldybės vadovai bei 

Anykščių Pirminės sveikatos priežiūros centro kolektyvas 
70-mečio proga sveikino Pirminės sveikatos priežiūros cen-
tro Troškūnų ambulatorijos gydytoją Rimondą Bukelį.

Gydytoją R. Bukelį, gimusį 
rugsėjo 29 dieną, jo darbovie-
tėje – Troškūnų ambulatorijoje 
– pagerbė būrys kolegų, rajo-
no savivaldybės meras Sigutis 
Obelevičius, mero pavaduoto-
jas Dainius Žiogelis ir gydytojo 
bendrapartietis, socialdemokra-
tas Juozas Juknius. 

R. Bukelį sveikinęs S. Obele-
vičius linkėjo jam dar ilgus me-
tus dirbti ir tikėjosi, kad šeimos 
gydytojo keisti neteks. „Esate 
ne tik kūnų, bet ir sielų gydyto-
jas“, – sakė meras ir įteikė gy-

dytojui skėtį.
R. Bukelis yra gimęs Radvi-

liškyje, mokyklą baigė Joniš-
kio rajone, o Kauno medicinos 
institute įgijo gydytojo kvalifi-
kaciją. Troškūnuose gyvena ir 
dirba jau 45-erius metus, o nuo 
1995-ųjų yra Anykščių rajono 
savivaldybės Pirminės sveika-
tos priežiūros centro Troškūnų 
ambulatorijos gydytojas. 

R. Bukelis nuolat patenka į 
„Anykštos“ populiariausių gy-
dytojų rinkimų sąrašą, o 2006-
aisiais skaitytojų buvo išrinktas 

populiariausiu Anykščių rajono 
gydytoju.

Gydytojas R. Bukelis aktyviai 
domisi politika: jis yra Lietuvos 
socialdemokratų partijos narys.  
Tris kadencijas jis buvo Anykš-

čių rajono savivaldybės tarybos 
narys, Sveikatos ir ekologijos 
komiteto pirmininko pavaduo-
tojas, Tarybos Kontrolės komi-
teto pirmininkas, pavaduotojas. 

-AnYkŠTA

Anykščių rajono savivaldybės vadovai bei Anykščių PSPC dar-
buotojai sveikino ilgametį Troškūnų ambulatorijos gydytoją Ri-
mondą Bukelį jubiliejaus proga. 
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užjaučia

Mirus mylimai žmonai 
nuoširdžiai užjaučiame 
Vytautą TUTKų.

„Debeikių“ medžiotojų 
klubo nariai

(Atkelta iš 1 psl.)

Siūlo naują infrastruktūros 
konceptą

Prieš pusmetį V.Balčiūnas 
parengė medžiagą, kuri 
Anykščių rajono savivaldybę 
įtikino, kad atėjo laikas nau-
jovėms. Iki šiol niekur ne-
skelbta medžiaga V.Balčiūnas 
pasidalijo ir su „Anykštos“ 
skaitytojais.

„Vienuolio sodybos infras-
truktūra nėra sėkmingai su-
derinta su buvusia Baranaus-
kų sodybos infrastruktūra, ji 
susiklostė stichiškai: Vienuo-
lis, statydamasis valstietiškos 
aplinkos erdvėje miesto vilos 
tipo namą, nors iš sesers ir 
išpirko poeto klėtelę muzie-
jui įrengti, bet akivaizdu, 
kad dar nebuvo numatęs toli 
siekiančios muziejaus infras-
truktūros, jis jos ir  neišmanė, 
tad veikė spontaniškai, po-
eto klėtelę atverdamas kaip 
senienų rinkinį visuomenei, 
minint Baranausko 25- ąsias 
mirties metines 1927 m. pa-
vasarį. 

Klėtelės gaubtas,  primenan-
tis koplyčią, buvo pastatytas 
kaip avarinis statinys, turėjęs 
apsaugoti klėtelę nuo gamtos 
stichijų, tačiau nebuvo suvok-
ta, kad klėtelę reikia ne tik nuo 
lietaus ir vėjo apsaugoti, bet jai 
reikalinga muziejinė infrastruk-
tūra, kuriai būtina ir ekspozicijų 
erdvė, ir lankytojų aptarnavimo 
terminalas. Esamas gaubtas, 
pastatytas po rašytojo A. Vie-
nuolio mirties, neužtikrina nor-
malių sąlygų klėtelei apžiūrėti, 
nesudaroma galimybė lanky-
tojams apeiti ją saugiu ratu. 
Net nebandytas spręsti klėtelės 
mikroklimato klausimas – virš 
durų esančios natūralios ven-
tiliacijos grotelės rodo, kad 
visiškai nebuvo jokio suvoki-

mo, kokie yra realūs poreikiai 
ir muziejiniai standartai.<…>. 
Tad, rengiantis Baranausko klė-
telės – muziejaus šimtmečiui, 
reikalingas iš esmės naujas 
Anykščių muziejaus kalvos inf-
rastruktūros konceptas, ne tik 
kokybiškas klėtelės gaubtas“, 
- Anykščių rajono savivaldybei 
adresuotoje medžiagoje dėmesį 
atkreipia V.Balčiūnas.

Jis siūlo, kad A.Baranausko 
klėtelei apsaugoti būtų įrengtas 
ne tik muziejinį mikroklimatą 
išsaugantis stiklinis gaubtas, 
bet šalia jo būtų įkurta visai 
atskira salė – A. Baranausko 
gyvenimą ir kūrybą aktualiai 
pristatanti interaktyvi ekspozi-
cijos salė, o prie jos – lankytojų 
aptarnavimo terminalas, kuris 
privalomas pagal šiuolaikinės 
muziejininkystės standartus. 

„Laikantis A. Vienuolio vizi-
jos „paimti klėtelę po stiklu“, 
turėtų būti renovuota ir išplėsta 
visos muziejaus kalvos infras-
truktūra“, - teigia V.Balčiūnas, 
siekiant, kad klėtelė, kaip 
Anykščių fenomenas, kultū-
ros brangakmenis, būtų iš toli 
matoma ir nebūtų užblokuota 
gaubto gniaužtų, kaip yra da-
bar. 

Anot V.Balčiūno, muziejaus 
infrastruktūros plėtrai bei reno-
vacijai  dabar yra itin palankus 
metas.

„Ypač jei 2027 metai bus pa-
skelbti A.Baranausko klėtelės 
– muziejaus metais ar Lietuvos 
memorialinių muziejų metais, o 
Anykščiai galbūt vėl 2027 me-
tais taptų Lietuvos kultūros sos-
tine  bei įsijungtų į europinių 
tinklų (pirmiausia – Kultūros 
kelių) programas“,- parengtoje 
medžiagoje dėsto V.Balčiūnas. 
Jis atkreipia dėmesį, kad gar-
sių rašytojų, menininkų namai 
Europos provincijose po kū-
rėjų mirties ne tik saugomi ir 
atveriami visuomenei, bet jų 
paminklinė aplinka iš priva-
taus pobūdžio vilų pritaikoma 
visaverčiam šiuolaikiniam pa-
togiam lankymui – įrengiamas 
Lankytojų aptarnavimo termi-
nalas su parodų sale, kavine, 
informacine sale, kita būtina 
lankytojams infrastruktūra. 
Taip pat prie garsių kūrėjų vilų 
statomos kamerinės renginių 
daugiafunkcės salės (60 – 100 
vietų), kur lankytojai gali per-
žiūrėti video, pasiklausyti kon-
certo, dalyvauti pokalbiuose, 
knygų pristatymuose, kultūros 
vakaruose. Anykščių muziejaus 
kalva yra giliai įstrigusi sovie-
tmetyje, ji neturi net minimalių 
svetingumo ir socialinio pa-
togumo sąlygų – WC yra toli, 
už tvoros, kitoje gatvės pusėje, 
nors muziejų normos reikalauja 

Ar jubiliejų klėtelė pasitiks 
po stikliniu gaubtu?

Anykščių rajono savival-
dybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė paragino 
muziejininkus nuo Antano 
Baranausko klėtelės gaubto 
nuimti visas vizualizacijas.

visur įrengti tualetus, sudaryti 
galimybę lankytojams prisėsti, 
ramiai susikaupti. To Anykš-
čiuose, dviejų kūrėjų atminties 
muziejuje, nėra. Todėl, kad ir 
pavėluotai, pasitinkant Klėtelės 
- muziejaus šimtmetį, kuris bus 
minimas nacionaliniu mastu 
2027, tai turi būti padaryta taip, 
kad šie objektai būtų patrau-
klūs ir lankytojai būtų priima-
mi su šiuolaikiniu svetingumu 
ir tinkamomis sąlygomis. Štai 
Poškos Baubliai, kai 2012 m. 
buvo minimas pirmojo Lietu-
vos muziejaus 200 jubiliejus, 
buvo perdengti daug erdves-
niais puikaus dizaino gaubtais, 
sukurta lankytojų aptarnavimo 
infrastruktūra. To paties reikia 
Anykščių muziejinėje kalvoje, 
kad ji būtų tikros šiuolaikinės 
muziejininkystės kokybiškas 
pavyzdys, o ne atgyvenusios 
infrastruktūros ir patrauklių 
ekspozicijų neturintis anachro-
nizmas.

Klėtelei iškilusi grėsmė

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, 
kad A.Baranausko klėtelės bū-
klę įvertino kultūros paveldo 
objektų prevencinės priežiū-
ros projektą „FIXUS Mobilis“ 
vykdantys specialistai, kurių 
projektas yra finansuojamas  
Europos ekonominės erdvės fi-
nansinio mechanizmo lėšomis. 
Specialistai jau trečius metus 
Lietuvoje vykdo kultūros ver-
tybių registre esančių pastatų 
ir kitų statinių apžiūras, atlie-
ka priežiūros darbus, teikia 
konsultacijas savininkams ir 
valdytojams, kaip prižiūrėti ir 
rūpintis turimais kultūros pa-
veldo objektais.

Geros būklės tik durų 
rankena?

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono vyriausioji 
architektė, apie Antano Bara-
nausko klėtelę:

„Specialistai nustatė, kad klė-
telės medinės dalies būklė yra 
prasta ir statiniui iškilusi grės-
mė.“

Ne tas jau klėtelės amžius, 
kad „dalyvautų“...

Audrys KARALIUS, ar-
chitektas, apie Antano Bara-
nausko klėtelę:

 „Ji galėtų matytis po berė-
mio stiklo gaubtu, „dalyvauti“ 
mieste tiek dieną, tiek apšviesta 
vakare. Tai būtų labai stiprus 
projektas.“

Bet skęstančiųjų 
gelbėjimas - pačių 
skęstančiųjų reikalas...

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos an-
rys, liberalas, apie Anykščių 
baseiną „Bangenis“: 

„Kad baseiną „Bangenis“ rei-
kia gelbėti - tai faktas.“

Vadinasi, tikrai uždarys!

Valdas ŽALA, verslininkas:
 „Uždaryti baseiną būtų nesą-

monė.“

O turtingieji ir keliaudami 
taupo...

Lukas PAKELTIS, versli-
ninkas, Anykščių rajono ta-
rybos narys, apie stringančią 
prekybą mediena: 

„Per kovidą daugelis puolė 
kažką statyti. Dabar turtingieji 
keliauja, o biednesni jau tau-
po.“ 

Kur jau ten rusai 
gražiai įėjo?

Rimas JASIŪNAS, anykštė-
nas, apie kovą dėl Charkivo: 

„Ten rusams reikėjo taikiai 
įeiti, gražiai paprašyti - mes no-
rime  būti kartu su jumis, ir dau-
guma būtų rusus džiaugsmingai 
priėmę. Bet rusams  „nedašu-
to“, pradėjo miestą daužyti.“  

Ar jau reikia pradėti 
šildymo sezoną?

Danutė MAŽVYLIENĖ, 
Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė:

Galbūt jau būtų ir laikas pra-
dėti šildymo sezoną. Viename 
progimnazijos pastate, kuris yra 
renovuotas, yra tikrai šilta, o ki-
tame pastate jau jaučiame šaltį. 
Saulė gelbėja klases, bet korido-
riuose tikrai yra vėsu.

Kęstutis JACUNSKAS, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 
pavaduotojas:

Gydymo įstaigose, tai panašu, 
kad šildymą įjungti jau reikėtų. 
Galiu pasakyti, kad renovuotuo-
se butuose dar nešalta ir įjungti 
šildymą nebūtina, o kieno nere-
novuoti namai – jau vėsoka.

Virginija PADŪMIENĖ, 
Anykščių vaikų lopšelio – dar-
želio „Žilvitis“ direktorė:

Mūsų vaikų lopšelio – darželio 
grupėse, salėje ir miegamuosiuose 
yra pastatyti kondicionieriai „oras 
– oras“, visur nustatyta tempera-
tūra siekia 22 laipsnius šilumos. 
Higienos normos vaikams yra 
užtikrinamos, tad dėl vaikų, saky-
čiau, šildymo sezono pradėti dar 
nereikia. Darbuotojams nešilta, bet 
pasišildome truputėlį elektriniais 
šildytuvais. Mes turime nutolusią 
saulės elektrinę, turime pasigaminę 
elektros, todėl reikia ją išnaudoti.

Alvydas JANICKAS, anykš-
tėnas:

Savo bute jau po truputį įsi-
jungiu autonominį šildymą. Bute 
yra 16 laipsnių šilumos. Apskai-
čiavau, kad man dienai buto ap-
šildymas kainuoja 1,50 Eur.  Bet 
mačiau, kad už karštą vandenį 
gyventojams teks mokėti 12 Eur 
už kub.m Kažkoks kosmosas!
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(Nukelta į 5 psl.)

rievės

Ar jubiliejų klėtelė pasitiks 
po stikliniu gaubtu?

(Atkelta iš 3 psl.)

„Specialistai nustatė, kad klė-
telės medinės dalies būklė yra 
prasta ir statiniui iškilusi grės-
mė. Kai mes tai sužinojome, 
Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus direktoriaus pava-
duotojas investicijoms, vady-
bai ir plėtrai, Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros tarybos 
narys V. Balčiūnas pateikė sa-
vivaldybei pasiūlymus, kaip 
klėtelę išsaugoti. 

Mes nusprendėme muziejinei 
kalvai skelbti projekto konkur-

są, kol kas šiam konkursui yra 
rengiami dokumentai. Ieško-
sime geriausio architektūrinio 
sprendimo, kaip klėtelę ap-
gaubti, kad ji būtų saugi“, - ža-
dėjo D.Gasiūnienė.

Paragino nuimti 
vizualizacijas 

Šiemet viešojoje erdvėje vėl 
buvo kilę daug diskusijų apie 
tai, kad nuo A.Baranausko klė-
telės gaubto reikėtų nuimti lan-
gus uždengiančias instaliacijas. 
Architektūros ir urbanistikos 

Gražina ŠMiGelskienĖ

,,rievių“dabar stengiuosi 
nerašyti. nenoriu nervinti 
valdžios. ir pati rašydama 
nervinuosi. kritikuoti moder-
nėjančiu keliu žengiančios 
Respublikos valdžią yra tas 
pats, kas basam išbėgus į lau-
ką rėkauti ant griaudėjančio 
perkūno. Pasekmės aiškios ir 
durnam: jeigu perkūnas nenu-
trenks, tai sulis tikrai. 

Gal už kritiką ir neiškels 
bylos kaip Advokatų tarybos 
nariui profesoriui ignui Vėgė-
lei, tačiau nėra garantijų, kad 
aštraus leidinio neatsisakys 
platinti, kaip atsitiko „Respu-
blikai“. Precedentas bausti 
žiniasklaidą yra. Taip pat yra 
baimių, kad būsi  įrašytas į  
nematomą, bet egzistuojantį 
sąrašą tų, kurių projektai 
nefinansuojami, kurie nekvie-
čiami į jokias komisijas, o jų 
nuomonės net neišklausius 
yra marginalizuojamos. 

kitas scenarijus – štai 

įmonę, kaip Šiaulių piceriją, 
koroniniais metais maitinusią 
žmones be galimybių pasų, 
vienu metu užklumpa keli 
,,planiniai “patikrinimai. 

savo kailiu mažiausiai tris 
kartus esu patyrusi, ką reiškia  
atsidurti valdžios nemalonėje.

 O tai buvo tik vietinių, savų 
valdžiukių pyktis. Dirbame 
mažame areale, iš gilių atmin-
ties stalčių praktiškai visuo-
met turime galimybių ištraukti  
įtaigių argumenų, skatinančių 
taiką.  Tačiau procesas, kai 
nuolat skundžiama visokioms 
instancijoms redakcija  galėjo 
veikti tik turėdama nuolatinį 
ir  gerą advokatą, neleidžia 
tvirtinti, jog tai visai nepaliko 
mano pasąmonėje pasekmių.  
Bet už vieną muštą dešimt 
nemuštų duoda.

Persekiojimų dėl sąžinės 
nelinkėčiau net konservato-
riams su laisviečiais. Deja, 
nors esu krikščionė, negaliu 
prisiekti, kad myliu juos kaip 
brolius. Dieną naktį  jie turėtų 
dirbti „vardan tos“... net ir 
iškentę tautos patyčias dėl 
noro pasikelti algas. Dabar 
yra giliausia po Antrojo 
pasaulinio karo ekonominė 
krizė. Trečdaliu didesnę algą 
nei svėdasų seniūnas gau-
nantis seimo narys, aišku, 
nėra normalu. juo labiau kad 
seimūnų tik 141. Tačiau ar 
normalu  didžiuotis, kad kas 
dešimtas į pensiją išėjęs žmo-

gus lietuvoje dirba dažnai 
net ir nekvalifikuotą darbą? 
Ar mūsų pensininkai geležinės 
sveikatos? Bet, statistikos 
departamento duomenimis, 
2021 - ieji pasižymėjo, kaip 
metai, kuriais mirė daugiau-
sia žmonių nuo nepriklauos-
mybės atkūrimo. Akivaizdu, 
kad ne nuo vienatvės mūsų 
pensininkai bėga į darbus. 

Gyvenimas lietuvoje gerėja 
taip sparčiai, kad pagal inflia-
ciją esame antri europoje. ir 
perspektyvos, sprendžiant iš 
gąsdinimų, kokios elektros bei 
dujų kainos laukia šią žiemą, 
tikrąja to žodžio prasme kelia 
baimę, kad grįžtame į balanos 
gadynę.

 Beje, Rumšiškių lietuvos 
liaudies buities muziejuje gali-
ma pamatyti senovės žemaičių 
numą – pusiau į žemę įkastą 
pastatą, kurio centre esantis 
ugniakuras, skirtas ir valgiui, 
iš šilumai, ir šviesai. Bijau, 
kad valdžiai taip įnirtingai 
rūpinantis mūsų gerove, dau-
gelis žmonių ir įmonių prieš 
prasidedant žiemai turėtų išsa-
miau pasidomėti septyniolikto 
amžiaus žemaičių ir kalnėnų 
gyvenimo būdu... 

siūlomi sprendimai, kaip 
suvaldyti krizę, yra imitaci-
niai ir net, regis, sąmoningai 
žmones erzinantys. Prieš kurį 
laiką štai siūlė keisti dušų 
galvutes ir taip taupyti van-
denį, vyko socialinė akcija, 

raginanti ieškoti nenuodingų 
maisto produktų nukainotų  
prekių syriuose.  O šią savaitę 
pranešta, kad Vilnius už 231 
tūkstančių eurų (arba tris kar-
tus brangiau nei pernai) puoš 
kalėdų egles, ir tuo pat metu 
seime registruotas pasiūlymas 
amortizuoti krizės pasekmes 
ūkiui taikant PVM lengvatą ... 
buitinės technikos, laikrodžių, 
avalynės ir dviračių remon-
tui. Rimtas  gelbėjimo ratas! 
Anykščių rajone ši lengvata 
paliestų lygiai šešis meistrus. 

Puotomis maro metu neatsi-
lieka ir periferija. Šimtą tūks-
tančių per tris dienas praūžti 
miesto šventėje, kai kavarską 
ir Troškūnus apšviečia tik 
vaistinių ir krautuvių iškabos, 
sutikit, panašu į jono Marcin-
kevičiaus romano ,,Benjami-
nas kordušas“ nusigyvenusio 
bajoro keltą balių, kuriame 
buvo varžomasi, kas daugiau 
suvalgys koldūnų.

kiasdien pravažiuoju  pro 
informacinei sklaidai skir-
tą  ir tikrai ne tūkstantį eurų 
rajono biudžetui kainavusį, 
šią vasarą pastatytą švie-
čiantį stendą A. Baranaus-
ko aikštėje. iš nuolat jame 
besisukančio to paties vaizdo 
,,norfelėje“ dabar atpažįstu 
,,Baltosios pavanos“ šokė-
jus... 

 Tikrai mums buvo maža 
Tubio pastatyto beveik pen-
kiasdešimt tūkstančių eurų 

kainavusio ekrano, kuriame 
taip pat dažniausiai sukasi 
Puntukas ir lajų takas?

nepykstu ant valdžios už ne-
mokėjimą valdyti. Pykti šiuo 
atveju būtų tas pats, kaip ir iš 
skaičių nepažįstančio mokinio 
tikėtis, kad jis laimės matema-
tikos olimpiadą. Matant dau-
gelio išsilavinimą, suprantant, 
kad į viršūnes pakliūta ne dėl 
gabumų, žinių ar patirties, o 
per klanus ir net tiesioginio 
paveldėjimo būdu, rezultatai 
nestebina. iš kiekvieno juk 
pagal poreikius... 

Tik nenustoja manęs glu-
minti, kodėl jie taip erzina 
žmones?

  Žinodama, kad kGB 
archyvai šio seimo vėl buvo 
įslaptinti dar 75 metams,   
dažniausiai prieinu prie iš-
vados, kad nedirba ši valdžia 
lietuvai. Žinau, kad išvada 
kraupi. Tačiau pagrįsta induk-
ciniu samprotavimu. Gali 
būti, kad indukcinis metodas 
daryti tokias svarbias išvadas 
yra ne pats tinkamiausias, 
tačiau tik tada patikėsiu, kad 
mąstau neteisingai, kai pa-
matysiu bent tris šios valdžios 
nuveiktus gerus darbus, kurių 
niekas nekvestionuoja. kaip 
pasakoje. Tik tris darbus !

kita vertus, ar prasmin-
ga tikėtis pozityvo iš nuolat 
gąsdinamo, baimėje laikomo 
žmogaus?  Štai ir atsakymas, 
dėl kos vengiu rašyti. 

jau nuimtos vizualizacijos, ku-
rias nuimti paprašė vyr. architek-
tė D.Gasiūnienė, net pyktelėjo: 
„Kodėl jos turi būti nuimtos? Tai 
yra ekspozicijos dalis. 

Dirbu muziejuje daugiau nei 
30 metų, tačiau per tuos darbo 
metus dar nebuvo, kad savival-
dybė reguliuotų, ką nuimti ar ką 
uždėti. Pakalbėjimų ir nuomonių 
visada būna dėl visokių dalykų.“

Kita vertus, per trisdešimties 
metų muziejininkystės patirtį tu-
rinčio V. Balčiūno požiūriu, ant 
autorinio statinio langų fasadinės 
pusės uždėtos dekoracijos yra 
visiškas absurdas, kuris ne tik 
darko J. Kvašio autorinį darbą, 
bet iš lankytojų atima galimybę 
pamatyti statinį iš autoriaus su-
kurtų perspektyvų. V. Balčiūno 
nuomone, per pandemiją, kai 
muziejus buvo uždarytas ir klėte-
lė buvo visai nelankoma, nesko-
ningos ir beprasmės dekoracijos 
laikymas ant gaubto fasado stiklo 
atėmė čia užsukantiems žmo-
nėms galimybę bent pro stiklą 
pažvelgti į klėtelę. Jo nuomone, 
neįmanoma suprasti muziejaus 
direktoriaus savivalės, keičiant 
autorinio pastato vaizdą išsigal-
votomis ir jokios prasmės netu-
rinčiomis dekoracijomis. 

Jo nuomone, šio muziejaus 
puoselėtoja T. Mikeliūnaitė, kuri 
taip vertino gaubto stiklinės fasa-
dinės sienos iš tolo atveriantį klė-
telės vaizdą, karste apsivertų, jei 

tai pamatytų. V. Balčiūno nuo-
mone, ši beprasmė dekoracija, 
teisėtai piktinanti kultūros visuo-
menę, padaryta ne dėl kultūrinių 
paskatų, o dėl finansinių motyvų, 
taip priverčiant lankytojus susi-
mokėti už klėtelės apžiūrėjimą.

Grėsmių nemato

Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad 
A.Baranausko klėtelės medinės 
dalies būklė yra prasta ir jai esą 
iškilusi grėsmė, tačiau muziejaus 
direktorius A.Verbickas tikino, 
kad „su klėtele viskas gerai.“

Muziejaus direktorius A. Ver-
bickas prisiminė, kad paskutinį 
kartą Prano Gudyno restauravimo 
centro specialistai A.Baranausko 
klėtelę apžiūrėjo maždaug prieš 
dešimtmetį. Tuo metu buvo valo-
mas šiaudinis klėtelės stogas.

Jubiliejaus programa 
priklausys... nuo  gaubto

Pasidomėjus, kaip muziejus 
ruošiasi paminėti pirmojo Lie-
tuvos memorialinio muziejaus 
šimtmetį, A.Verbickas kalbėjo: 
„Tai, kas susiję su strateginiais 
dalykais, čia, kaip sakoma, spren-
dimai susiję su daugeliu veiksnių 
ir nebūtinai mes čia kam galime 
daryti įtaką. 

Augant klėtelės, kaip muziejaus populiarumui, žmonės patys 
pradėjo nešti Vienuoliui asmeninius poeto daiktus, dokumentus, 
eksponatus, susijusius ne tik su A. Baranausko gyvenimu, bet ir 
su Anykščių praeitimi, su poeto epocha.

skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad ji kreipėsi į muzie-
jų dėl to, kad instaliacijos nuo 
gaubto būtų nuimtos.

„Paraginau tai padaryti kuo 
greičiau. Kai iš Panevėžio mies-
to savivaldybės grįžau dirbti 
atgal į Anykščių rajono savival-
dybę, su direktoriumi Antanu 
Verbicku, muziejaus kuratoriu-
mi Tautvydu Kontrimavičiumi  
labai gražiai susitarėme ir vi-
zualizacijos nuo dviejų klėtelės 
gaubto langų buvo nuimtos, už 
gaubto buvo įrengtos žaliuzės, 
kad būtų galima pritemdyti 
patalpoje šviesą, kai rodomas 
kinas. O dėl kitų vizualizacijų 
nuėmimo nuo gaubto... Mes 
laukiame, kada jos bus nuim-
tos, – liko dar dvi vizualizaci-
jos“, - sakė D.Gasiūnienė.

Piktina, kad nurodinėja 
savivaldybė

Anykščių Antano Baranausko 
ir Antano Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus direk-
torius A.Verbickas, iš „Anykš-
tos“ išgirdęs klausimą, ar nuo 
A.Baranausko klėtelės gaubto 
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šiupinys Ar jubiliejų klėtelė 
pasitiks po stikliniu gaubtu?

(Atkelta iš 4 psl.) 

O tai, kas priklauso nuo mu-
ziejaus, bus albumas, skirtas 
A.Baranausko klėtelės istori-
jai. Nacionaliniu mastu taip pat 
atsiras poreikis daryti įvairias 
programas. Bet žiūrint į šios 
akimirkos kontekstą, labai svar-
bu, kokia bus  A.Baranausko 
klėtelės gaubto ateitis. Per me-
tus tai turėtų paaiškėti, o tada ir 
kai kurie dalykai bus aiškesni, 
pavyzdžiui, kaip keisis ekspo-
zicijų erdvė ir visa kita.“

Ragina klėtelę „išgaražinti“

Beje, Anykščių kurortiza-
vimo koncepciją parengęs 
žinomas Lietuvos architektas 
Audrys Karalius taip pat para-
gino Anykščių rajono savival-

dybę pakeisti A.Baranausko 
klėtelės gaubtą nauju. Ne-
vengiantis skambių metaforų 
architektas pasiūlė klėtelę „iš-
garažinti“.

„Šiek tiek konsultavausi su 
Anykščių rajono savivaldy-
bės vyr.architekte D. Gasiū-
niene. Ji taip pat mano, kad 
1958 metais pastatytas klė-
telės gaubtas įrengtas  pagal 
sovietmečio galimybes, bet, 
praėjus tiek metų, svarbu gal-
voti apie klėtelės „vizualinį 
išvadavimą“. Ji galėtų maty-
tis po berėmio stiklo gaubtu, 
„dalyvauti“ mieste tiek dieną, 
tiek apšviesta vakare. Tai būtų 
labai stiprus projektas“, - šių 
metų pradžioje pristatydamas 
Anykščių kurortizavimo kon-
cepciją kalbėjo architektas 
A.Karalius.

Atlikti archeologiniai tyrimai

Beje, Anykščių rajono savi-
valdybės užsakymu muziejaus 
kalvoje šią vasarą jau atlikti 
archeologiniai tyrimai, juos at-
liko architektas Gintautas Za-
biela. Tyrimai atlikti siekiant  
išsiaiškinti ir nustatyti senosios 
Baranauskų sodybos teritorijo-
je buvusių statinių bei pastatų 
vietas bei jų išsidėstymą buvu-
sioje sodyboje. Pasak muzie-
jaus direktoriaus A.Verbicko, 
archeologiniai tyrimai užtruko 
savaitę.

Tai pirmoji įžanga į mu-
ziejaus kalvos pertvarką. 
Kiek galėtų kainuoti naujo 
A.Baranausko klėtelės gaubto 
įrengimas – nežinoma. Lėšų 
tam tikimasi gauti iš Vyriau-
sybės.

Apie A.Baranausko klėtelę

1839 metais poeto A. Bara-
nausko tėvai klėtelę, kurioje 
1858 – 1859 metų vasaromis 
poetas parašė savo pagrindinį 
kūrinį „Anykščių šilelis“, iš 
Jurzdiko perkėlė į Ažupiečius, 
nes, kitapus upės nusipirkę že-
mės, persikėlė į šią vietą.

Baranauskų šeimai klėtelė 
tarnavo kaip ūkinis pastatėlis. 
Iki dabar klėtelėje išlikę aruo-
dai, į kuriuos pildavo grūdus, 
o nesudėtinga ūkio buhalterija 
buvo vedama kreida brėžiant 
brūkšnelius durų staktoje. 

A.Baranauskas, parvažiavęs 
atostogų į Anykščius iš Žemai-
tijos, iš studijų Varnių kunigų 
seminarijoje, įsikurdavo klėte-
lėje, čia ilsėdavosi, skaitydavo, 
užsiimdavo kūryba.

1904 metais mirus sodybą 
valdžiusiam Jonui Baranaus-
kui, poeto broliui, senosios 
Baranauskų sodybos šeiminin-
kais tapo Žukauskai, sklypas 
atiteko Antano Baranausko 
giminaičiui rašytojui Antanui 
Žukauskui-Vienuoliui. Jis  klė-
telėje ėmėsi kurti ir 1927 metų 
gegužės 1 dieną atidarė muzie-
jų.

Kiekvienų metų darbo plane 
Vienuolis rašydavo: „paimti 
visą klėtelę po stiklu“. Gaub-
tu A.Baranausko klėtelė buvo 
uždengta 1958 metais, gaubto 
projekto autorius – architektas 
J.Kvašys.

A.Baranausko klėtelė nuo 
1993 metų yra Lietuvos Respu-
blikos Kultūros vertybių regis-
tro objektas, istorinis architek-
tūrinis nacionalinės reikšmės 
paminklas.2026 metais klėte-
lei, kaip statiniui, sukanka 200 
metų, o 2027 metais bus mi-
nimas klėtelėje įkurto pirmojo 
Lietuvos memorialinio muzie-
jaus 100-metis.

Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas aiškina, kad ant klėtelės gaubto iškabintos vizualizacijos yra ekspozicijos dalis.

Seni medžiai nesutaria su senu kaimu
Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Svėdasų seniūnijos etnografiniame Maleišių kaime, ku-
riame gimė Juozas Tumas-Vaižgantas, pirmadienį, spalio 
3-iąją, klevas užvirto ant namo stogo, šaka pramušė šiferį. 

Įspūdingas, keturių trobų senas kaimas apaugęs senais 
medžiais. Kone kasmet medžiai, dažniausiai uosiai, virsta ir 
apgadina pastatų stogus.

Pirmadienį, išvirtus klevui, 
ugniagesiai gelbėtojai į įvykio 
vietą atvažiavo jau sutemus ir 
pliaupiant lietui. Name, ant ku-
rio užvirto medis, gyvenanti Ri-
manta Adomaitienė „Anykštai“ 
sakė, kad gelbėtojų paslaugų 
ji atsisakiusi, nes bijojusi, jog 
neturintys specialios technikos 
gelbėtojai dar labiau apgadins 
stogą.  R.Adomaitienė susirado 
seniūnijos gyventoją, kuris turi 
tokiems darbams reikiamą tech-
niką ir žadėjo moteriai pagel-
bėti. Ketvirtadienį, spalio 6-ąją, 
R.Adomaitienė „Faceboook“-e 
jau džiaugėsi suremontuotu 

stogu. Dalis  kaimą puošiančių 
šimtamečių medžių, tikėtina, 
mena Maleišiuose augusį kuni-
gą ir rašytoją Juozą Tumą-Vaiž-
gantą. Deja, griūvantys medžiai 
tarytum veliasi į interesų konf-
liktą su senuoju kaimu - saugosi 
medžius, kentės trobesiai.

Svėdasų seniūnas, miškinin-
kas Saulius Rasalas „Anykštai“ 
sakė, jog nepaisant „visos pagar-
bos medžiams, jie auga, sensta, 
miršta... Jeigu medis kelia pa-
vojų, deja, jį reikia šalinti. Ypač 
žmonės piktinasi, kai miestuose 
pjaunami medžiai, tačiau dažnai 
tokie sprendimai būna neišven-

giami“, - kalbėjo seniūnas.
Spalio 3-iąją ir spalio 4-ąją 

ugniagesiai gelbėtojai kelis 
kartus važiavo šalinti Anykš-
čių rajone nuvirtusių medžių. 
Ant kelių medžiai buvo nuvirtę 
Troškūnų, Anykščių, Debeikių, 
Skiemonių seniūnijose. Anykš-

čiuose, K.Ladigos gatvėje, me-
dis buvo užvirtęs ant vaikų lop-
šelio – darželio tvoros. 

Etnografiniame Maleišių kaime kone kasmet virstantys medžiai 
apgadina pastatų stogus.

Anykščių tiltai

Stiklas. Anykščiuose, kairia-
jame Šventosios upės krante, 
sudaužyto stiklo pakeitimas 
stiklinėje apžvalgos aikštelėje 
savivaldybės biudžetui kainuos 
544 Eur. Stiklo pakeitimo dar-
bus atliks UAB „LB Baltic“. 
Stiklai take dūžta jau nebe pir-
mą kartą.

Šildymas. Anykščių rajono 
savivaldybė kol kas neskuba 
skelbti šildymo sezono pra-
džios, nors kai kurie Lietuvos 
miestai tai jau padarė.„Šią sa-
vaitę šildymo sezono dar nepla-
nuojame pradėti. Sprendimas 
dėl šildymo sezono pradžios 
bus priimtas atsižvelgiant į to-
lesnę faktinę oro temperatūrą ir 
suderinus su UAB „Anykščių 
šiluma“, – „Anykštą“ informa-
vo Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė.

Pavaduotoja. Nuo trečia-
dienio Svėdasų seniūno Sau-
liaus Rasalo pavaduotoja dirba 
svėdasiškė Alma Švelnienė. 
A.Švelnienė tuometinėje Lie-
tuvos veterinarijos akademi-
joje yra baigusi zooinžinerijos 
studijas. Seniūno pavaduotoja 
buvo pasirinkta po konkurso. Ši 
darbo vieta atsilaisvino po to, 
kai buvęs seniūno pavaduotojas 
Rolandas Pajarskas nusprendė 
koncentruotis į ūkininkavimą 
ir praėjusią vasarą pasitraukė iš 
pareigų.

Honoraras. Per Obuolines 
Anykščių kultūros centre kon-
certavusiai popmuzikos grupei 
„2 Donatai“  už valandos tru-
kmės koncertą Anykščių ra-
jono savivaldybė sumokėjo 2 
tūkst.500 Eur honorarą.

Mokykla. VšĮ „Šeimos idėjų 
centras“, įkūrusi nevalstybinę 
„Šventosios upės mokyklą“, 
persikėlė į Anykščių Tilto ga-
tvės komplekso patalpas.

Kelionė. Kiek daugiau nei už 
1 tūkst. Eur Anykščių rajono sa-
vivaldybė įsigijo kelionės orga-
nizavimo paslaugą dėl projekto 
„Healthy cities from planning to 
action” kelionės į partnerių susi-
tikimą Bradforde (Didžioji Bri-
tanija). Į kelionę planuoja vykti 
Investicijų ir projektų valdymo 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Jolanta Jucevičienė ir Architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė.

Organizatorius. Anykščių 
rajono savivaldybė su Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centru (TVIC) pasirašė sutartį 
10 tūkst. Eur, kad TVIC iki metų 
pabaigos organizuos renginius 
verslo aplinkai gerinti, pristatys 
verslą Lietuvoje ir užsienyje, su-
rengs „Turizmo giles“.
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pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, svėdasiškis

Kelios rudeninių rekolekcijų išpažintys

neseniai Truskavos vienuo-
lyne vyko Panevėžio kunigų 
rekolekcijos. niekada negirdė-
jusiems žodžio „rekolekcijos“ 
pasistengsiu paaiškinti, tad tai 
kelių dienų maldos ir susikau-
pimo laikas, vyksta konferen-
cijos, susijusios su Bažnyčios 
ir kunigų gyvenimo aktuali-
jomis, daug laiko skiriama 
bendruomeninei ir asmeninei 
maldai. Žodžiu, rekolekcijos - 
tai savotiškas sielos, dvasios 
bei kūno reabilitacijos laikas, 
skirtas minčių bei akiračio at-
naujinimui bei pailsėjimui nuo 
pastoracinių darbų. 

Per šias rekolekcijas pa-
lietėme nemaža probleminių 
klausimų. kiek mes reikalingi 

žmonėms? kokia kunigystės 
prasmė šiuolaikiniame pasau-
lyje, kuriame beveik viskas ver-
tinama pinigais, asmenine nau-
da, ypatingą dėmesį skiriant 
išoriniam įvaizdžiui. kalbėjome 
ir apie kunigų pašaukimo 
krizę, kai žmogus nusprendžia 
mesti savo tarnystę Dievui ir 
Bažnyčiai ir pasuka kitu keliu. 
Paprastai pasauliečiai visada 
tokiu atveju taiko klasika tapusį 
trafaretą: „metė dėl meilės...“ 
Tačiau mažai kas įsigilina, 
kad ir kunigui dažnai skauda 
tiek siela, tiek kūnas, kad baisi 
yra kunigui ir vienatvė lygiai 
taip pat, kaip ir daugeliui iš 
mūsų. kunigas taip pat sunkiai 
išgyvena artimų žmonių mirtį, 
išdavystę, nesantaiką. 

sėdėdamas rekolekcijų 
konferencijose, dažnai mintimis 
nuklysdavau į praeitį, kada 
dar tik formavosi mano mintys 
apie būsimos veiklos ir misijų 
kelią. jei man reikėtų iš naujo 
pasirinkti, kokiu keliu eiti, tai 
vis tiek pasirinkčiau tą kelią, 
kuriuo dabar einu. Tačiau su 
ta pačia sąlyga: visada išlikti 

savimi, niekam nepataikauti 
ir nebūti šališkam, o ypač 
nebūti godumo pinigams vergu. 
kunigo keliu einu jau dvidešimt 
metų. Per tą laiką pastebėjau, 
kad mano, kaip kunigo, laimės 
namus stato mano parapijos, 
kurioje vyksta mano tarnystė, 
žmonės. Tik ir čia yra viena 
labai svarbi sąlyga: reikia 
pamilti parapiją ir jos žmones. 
O jų būna visokių: pradedant 
nuo visiškų bedievių ir baigiant 
visais mistikais ir Bažnyčios 
„reformatoriais“. kunigas 
negali būti laimingas, jei  pats 
nuo bendravimo užsidaro savo 
„šiltnamyje“ arba kai bando 
desperatiškai iš savo parapijos 
žmonių padaryti „visų šventųjų 
karalystę“. 

kažkas yra manęs ne kar-
tą paklausęs: „klebone, o ar 
neapsiprantate su kitų žmonių 
skausmu, netektimis, liūdesiu?“ 
neskubu atsakyti į šį klausimą, 
nes nenoriu pradėti saldžialiežu-
vauti. Galiu tik pasakyti, kad nuo 
pat mažų dienų niekada nebuvau 
abejingas, kai šalia verkia ar 
sielojasi kiti žmonės. stovėdamas 

prie kapo duobės laidotuvių 
metu, labai dažnai išgyvenu savo 
viduje kitų žmonių raudas ir 
išgyvenimus. juk ir man teko ne-
tekti giminių, kaimynų, draugų, 
senelių. netekau ir Tėčio. O juk 
mes visi turime savo gyvenimo ir 
namų židinį, kurį kursto kažkieno 
mylimos rankos ir viską saugo 
bei brangina dvasinė artuma. 
Tad kažko netekti - tai išgyventi 
ir kartu nepamiršti, kad tokius 
išgyvenimus jaučia ir kiti, o ne 
vien tu.

jautiesi, kad esi žmogus, pa-
ženklintas kunigystės patepimo 
žymės, bet neatskirtas nuo kitų, 
einantis kartu su kitais gyveni-
mo metų keliu. Vienam eiti būtų 
labai liūdna...net esant kunigu, 
kuris dažnai kalba apie Dievo 
artumą. Bet žmogiškas artumas 
irgi labai reikalingas...

Vis labiau trumpėja šviesusis 
paros laikas. Aplinka rausta, 
geltonuoja, ruduoja - tai rude-
ninių spalvų reginiai. Vieniems 
jie labai gražūs, kitiems - tai 
lyg gamtos žalumos, jos gyvy-
bės agonijos spalvos, kurioms 
išnykus, prasideda vis tamsė-

janti tuštuma ir darganoto oro 
pajauta tiek kūne, tiek dvasioje. 

Man tas rudens laikas - lyg 
kitos, žymiai ilgesnės reko-
lekcijos, kuriose atsiveria dar 
didesni apmąstymų horizon-
tai, alsuojantys susikaupimu, 
ilgesiu ar melancholija. Tik 
liūdesiui nesinori skirti vietos, 
nors tas liūdesys labai kan-
triai tos vietos ieško. Tada dar 
labiau tenka bandyti savyje 
išlaikyti ramų ir kartu linksmą 
nuotaikų pasaulį, kuriame telpa 
ir svajonės, ir fantazijos, bei 
gimsta kažkokios net pačiam 
sunkiai suvokiamos paslaptys, 
kurių atodangas bandai surasti 
kasdieninių darbų apsuptyje ir 
žmonėse, kuriuos tenka sutikti. 

Taigi, toks tas rudeninių re-
kolekcijų ir apmąstymų laikas... 
kartais taip norisi viską sura-
šyti į dienoraštį, norisi kažkam 
išsipasakoti lyg per nuoširdaus 
pokalbio išpažintį. Gal mielieji 
mano skaitytojai mane supras. 
supras ir mano norą pasidalyti 
išpažintomis mintimis tarsi 
valgiu. Tikiuosi, kad tas valgis 
nebus bjauriai neskanus ir 
kad nė vienas, jo paragavęs, 
neišspjaus ant žemės. Tikiuosi, 
kad patiks...

Svėdasų bažnyčios jubiliejui išleista knyga
Spalio 2 dieną, sekmadienį Svėdasų bažnyčioje švęsti titu-

liniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, pažymėtas pirmosios 
šventovės paminėjimo 500 metų jubiliejus. 

Iškilmėse dalyvavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopja-
novas, džiugino spalvinga procesija, skambios giesmės. 

Buvo pristatyta knyga „Penki amžiai Šv. arkangelo My-
kolo globoje“, taip pažymint didžios šventės sutapimą su 
Angelų sargų diena, šventoriaus koplytėlėje eksponuota ta-
pybos darbų paroda „Angelai gyvena“.

Pasak Vilniaus vyskupijos 
dokumentų, Svėdasų bažnyčia 
pirmą kartą istoriniuose šalti-
niuose paminėta 1522 m., tad 
į jubiliejinius, titulinius Šv. 
arkangelo Mykolo bažnyčios 
atlaidus sugužėjo didelis būrys 
parapijiečių ir svečių iš kaimy-
ninių bei tolesnių parapijų. 

Didžio remonto pastoliais 
apjuostoje šventovėje prasidė-
jo pamaldos, kurioms vadova-
vo Panevėžio vyskupas Linas 
Vodopjanovas OFM kartu su 
vyskupijos kancleriu kun. Egi-
dijumi Tubeliu bei vietiniu kle-
bonu Raimondu Simonavičiu-
mi. Kvietė melstis už šeimas, 
kad jose subręstų jaunuolių 
kunigystės pašaukimui, nes jau 
kuris laikas iš Panevėžio vys-
kupijos nebėra besimokančių 
kunigų seminarijose. 

Rudens spalvų nuauksintame Svėdasų bažnyčios šventoriuje 
stabtelėjus. Iš dešinės - Svėdasų klebonas Raimundas Simonavi-
čius, vyskupas Linas Vodopjanovas ir Svėdasų bažnyčios rėmė-
jas bei mecenatas Algimantas Čaplinskas.

Martynas DUlkĖ

Procesija žengia aplink šventovę.

Svėdasiškio, muziejininko, kraštotyrininko Raimondo Guobio 
knyga ,,Penki amžiai Šv. Arkangelo Mykolo globoj” gausiai 
iliustruota  istorinėmis fotografijomis - jų daugiau nei pusantro 
šimto, kurių didelė dalis spausdinama pirmą kartą.
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Kaip tinkamai gydytis nuo koronaviruso?

COVID-19 infekcija – grėsminga ir apgaulinga liga, nes vie-
ni asmenys simptomų visai nejaučia arba jie būna itin lengvi, 
o kitiems tenka gulėti ligoninėje ir kovoti dėl savo gyvybės.  

Nors šiuo metu izoliacija nėra privaloma, susirgus koro-
navirusu vertėtų elgtis atsakingai – būti namie, stebėti savo 
sveikatą ir laikytis visų gydytojo nurodymų.

Kauno klinikų Pulmonologijos klinikos gydytoja pulmono-
logė dr. Neringa Vagulienė įspėja – gydymo nereikėtų pradėti 
nuo antibiotikų, nes antibiotikai šio viruso neveikia. 

Ji informuoja, kaip tinkamai gydytis namuose nuo CO-
VID-19, ko vertėtų vengti ir kada kreiptis į gydymo įstaigą. 

Simptomai būna įvairūs
Gydytojos pulmonologės teigi-

mu, COVID-19 simptomai pasi-
reiškia praėjus 2–14 dienų po kon-
takto su virusu. 

„Dažniausiai ši liga pasireiškia 
karščiavimu, kosuliu, pasunkėju-
siu kvėpavimu ar dusuliu, nuovar-
giu, raumenų skausmais, skonio ar 
kvapo praradimu, gerklės skaus-
mu, sloga, net gali būti pykinimas, 
vėmimas ar viduriavimas“, – koro-
naviruso infekcijai būdingus požy-
mius vardija N. Vagulienė. 

Ji atkreipia dėmesį, kad ligos 
simptomai gali būti labai įvairūs 
– nuo lengvų iki sunkių. Tačiau 
vyresni ar įvairiomis lėtinėmis 
širdies, plaučių ligomis, diabetu 
sergantieji asmenys  turi didesnę 
riziką sirgti sunkia ligos forma.

Jeigu pajutote COVID-19 bū-
dingus simptomus, rekomenduoja-
ma likti namuose bei stebėti savo 
sveikatą, atlikti savikontrolės grei-
tąjį antigeno testą, kreiptis į savo 
šeimos gydytoją ir laikytis jo nu-
rodymų.

Gydytojas, vertindamas pacien-

to sveikatos būklę, gali paprašyti 
teigiamo savikontrolės antigeno 
testo rezultato nuotraukos, kurioje 
turėtų būti aiškiai matomas tyrimo 
rezultatas bei testo pakuotė. Nuo-
trauka siunčiama gydytojui el. paš-
tu arba kitomis prieinamomis ryšio 
priemonėmis. 

 
Kaip teisingai gydytis 
namuose?
„Susirgus reikia gerti daug skys-

čių, įvairių šiltų gėrimų (arbatų), 
simptomams palengvinti ar esant 
karščiavimui galima vartoti ibu-
profeną“, – teigia gydytoja. 

Skysčių vertėtų suvartoti ne ma-
žiau kaip 2 litrus per dieną. Padi-
dėjusiai temperatūrai mažinti ir 
skausmui malšinti rinktis paraceta-
molį ar kitus nesteroidinius vaistus 
nuo uždegimo. 

Paprastai kosulio slopinti nerei-
kia, nes tai didina sunkaus plaučių 
uždegimo riziką. Tačiau jei kosulys 
tikrai jus vargina, vertėtų pradėti 
nuo medaus. Tik vėliau, situacijai 
nepagerėjus, naudoti medikamen-
tus, kurie slopina kosulį. 

Dažniausiai koronaviruso infekcija pasireiškia karščiavimu, ko-
suliu, pasunkėjusiu kvėpavimu ar dusuliu, nuovargiu, raumenų 
skausmais, skonio ar kvapo praradimu, gerklės skausmu, sloga, 
pykinimu, vėmimu ar viduriavimu.       nuotr. iš freepik.com

Be to, N. Vagulienė primena 
pagrindines aplinkos ir asmens hi-
gienos rekomendacijas – saugaus 
atstumo laikymasis, dažnas rankų 
plovimas, čiaudėjimo etiketo lai-
kymasis, patalpų vėdinimas. 

„Šie pastarieji pandeminio lai-
kotarpio metai mus išmokė laikytis 
svarbiausių rekomendacijų, kurios 
yra svarbios ne tik sergant CO-
VID-19, bet ir įvairiomis kitomis 
virusinėmis ligomis“, – pažymi ji. 

 
Akcentuoja, ko vartoti 
nederėtų 
Gydytoja aiškina, kad COVID-

19 yra virusinė liga, todėl gydymo 
nereikėtų pradėti nuo antibiotikų.

„Antibiotikai viruso neveikia, tik 
sukelia daug nepageidaujamų po-
veikių ir didina bakterijų rezisten-
tiškumą antibiotikams. Tai reiškia, 
kad vėliau susirgus bakterine liga 
šie antibiotikai nebebus veiksmin-
gi. Tai yra didelė pasaulinė proble-
ma – netinkamas, nesavalaikis an-
tibiotikų vartojimas“, – akcentuoja 
N. Vagulienė.

Taip pat gydantis namuose nere-
komenduojama pradėti gerti aspi-
rino ar vartoti kraują skystinančių 
vaistų.

„Žinoma, jei šiuos vaistus dėl 
įvairių gretutinių susirgimų asmuo 
naudojo anksčiau, juos turėtų nau-
doti ir susirgus COVID-19.“ 

Kita vaistų grupė, kurių taip pat 
nereikėtų vartoti sergant koronavi-
ruso infekcija, yra hormonų grupės 
vaistų – gliukokortikoidai. 

Anot gydytojos, jų vartojimas 
namuose nepadeda pasveikti, be 
to, vartojant juos neteisingai ir ne 
laiku šie vaistai gali net pabloginti 
ir pasunkinti COVID-19 eigą.

 
Nereikia izoliuotis
Asmenims, kuriems patvirtinta 

COVID-19 liga, privaloma izo-
liacija netaikoma, tačiau tikimasi 
sąmoningumo – jei ne dėl savęs, 
tai dėl kitų žmonių saugumo (arti-
mųjų, kolegų, kaimynų ar tiesiog 
prašalaičių).

Žmogus laikomas pasveikusiu 
gydytojo sprendimu, jei per 24 
val. nebekarščiuoja ir susilpnėja 
kiti simptomai. 

Simptomus jaučiantiems žmo-
nėms nerekomenduojama vykti 

į darbą, ugdymo įstaigą, kitas 
viešas žmonių susibūrimo vietas. 
Jeigu reikia, nedarbingumą skirs 
gydytojas.

Kauno klinikų gydytoja N. 
Vagulienė pažymi: „Į skubios 
pagalbos skyrių reikėtų kreiptis 
atsiradus dusuliui arba sunkumui 
kvėpuojant, krūtinėje nuolat jau-
čiant stiprų skausmą ar atsiradus 
spaudžiančio pobūdžio skaus-
mui.“ 

Žmonėms, turėjusiems sąlytį su 
COVID-19 sergančiu asmeniu, 
izoliuotis taip pat nebereikia. Ta-
čiau vertėtų elgtis sąmoningai ir 
atsakingai, stebėti savo sveikatos 
būklę, vengti fizinio kontakto su 
kitais asmenimis, dėvėti respira-
torius ar medicinines kaukes.

 
Naujausios rekomendacijos
Nors nuo 2022 m. gegužės 1 d. 

prieš hospitalizaciją žmonėms ne-
bereikia atlikti PGR tyrimo, įstaigos 
gali skirti COVID-19 patvirtinan-
čius tyrimus asmenims, jaučian-
tiems ligos simptomus ar kitais 
atvejais įstaigos nustatyta tvarka.

Laboratorijų, verifikuotų at-
likti COVID-19 tyrimus, sąrašą 
galima rasti interneto svetainėje 
www.nvspl.lt/covid-19/laborato-
rijos-verifikuotos-atlikti-covid-19
-tyrimus-pgr-metodu. 

Gydytoja pulmonologė dr. N. 
Vagulienė sako, kad gydymo 
nereikėtų pradėti nuo antibio-
tikų, nes antibiotikai COVID-
19 viruso neveikia.

nuotr. iš kauno klinikų archyvo

Norėdami stacionarinėse gy-
dymo įstaigose lankyti pacientus, 
turėtumėte dėvėti nosį ir burną 
dengiančias apsaugos priemones. 
Jų gali nedėvėti negalią turintys 

asmenys, kurie dėl savo sveika-
tos būklės kaukių dėvėti negali 
ar jų dėvėjimas galėtų pakenkti 
sveikatos būklei. 

Gydymo įstaigoms taip pat pa-
liekama teisė taikyti griežtesnius 
infekcijų kontrolės reikalavimus, 
todėl prieš vykstant į gydymo 
įstaigą reikėtų pasidomėti ten ga-
liojančia tvarka.

Siekiant apsaugoti savo ir ap-
linkinių sveikatą, rekomenduo-
jama dėvėti kaukes viešose už-
darose vietose, kurios yra prastai 
vėdinamos, kur yra didelis žmo-
nių skaičius ir neįmanoma išlai-
kyti saugaus atstumo nuo kitų 
žmonių, taip pat viešajame trans-
porte rytinio ir vakarinio piko 
metu.

 
Efektyviausia COVID-19 
ligos prevencijos priemonė – 
skiepai
Lietuvoje skiepijami 5 m. am-

žiaus ir vyresni asmenys, pirminei 
vakcinacijai naudojant originalias 
„Comirnaty“ (gam. „BioNTech ir 
Pfizer“) arba „Spikevax“  (gam. 
„Moderna“) vakcinas, sustipri-
nančiosioms dozėms – originalias 
vakcinas arba adaptuotas vakcinų 
versijas. Norintieji užsiregistruoti 
vakcinacijai gali tai atlikti inter-
netu www.koronastop.lrv.lt arba 
kreipiantis į savo asmens sveika-
tos priežiūros įstaigą. 

Taip pat vertėtų žinoti, kad tą 
pačią dieną arba to paties vizito 
pas gydytoją metu galima pasi-
skiepyti ir nuo COVID-19 ligos, 
ir nuo kitų užkrečiamųjų ligų – er-
kinio encefalito, sezoninio gripo, 
pneumokokinės infekcijos ir kt. 
Tokiu atveju injekcijas rekomen-
duojama suleisti į skirtingas kūno 
vietas.

Sužinoti daugiau apie naujau-
sias rekomendacijas dėl korona-
viruso, apie tyrimus, vakcinaciją, 
rasti naudingus kontaktus gyven-
tojams ar kitos su pasauline pan-
demija susijusios aktualios infor-
macijos galima tinklalapyje www.
koronastop.lrv.lt

Užsak. nr. 881

Anykščių tiltai
Svėdasų bažnyčios jubiliejui išleista knyga

(Atkelta iš 6 psl.)

Spalvingai, vėliavų šilku šla-
mančiai, smilkalu dūmais dvel-
kiančiai, giesme plaukiančiai 
procesijai apsukus ratą aplink 
bažnyčią ir sugužėjus į vidų, iš-
kilmės tęsėsi. 

Vyskupas Linas, pamoksle 
taikliai atsiliepė į Evangelijos 
skaitinyje išsakytas mintis, kal-
bėjo apie žmogaus kelyje sutin-
kamus tikėjimo iššūkius, kvietė 

kasdien gyventi tikėjimo ir pa-
sitikėjimo Viešpačiu dvasia. 

Apie būtinybę atsispirti pra-
žūtingai naujųjų laikų dvasiai, 
kantriai iškęsti išbandymus ir 
pasilikti tikinčiam. Didinga is-
torija – pamatai, į kuriuos ga-
lima atsiremti, išlikti stipriems 
ir su didžiu ryžtu perduoti ti-
kėjimą jaunimui, ateinantiems. 
Kaskart prašyti - Viešpatie, su-
stiprink mūsų tikėjimą. 

Giedojo vietinis choras, vado-

vaujamas Valdo Trečioko, bei 
giesmininkės iš Utenos – Lina 
Lukošienė, Stasė Genulevičie-
nė ir Kristina Vaitiekėnienė. 
Ypač pakiliai nuskambėjo „Di-
dis Dieve, pasaulio kūrėjau“ ir 
„Svėdasų himnas“.

Po pamaldų aptarta jubilie-
jaus proga išleista Raimondo 
Guobio knyga „Penki amžiai 
Šv. arkangelo Mykolo globo-
je“. 

(Nukelta į 14 psl.) Šviesūs angelų veidai ir jų kūrėja Laimutė Kozlovienė.
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(Nukelta į 14 psl.)

MėLYNA GELTONA

Mišias laikys žymus Ukrainos 
dvasininkas

Ateinantį penktadienį, spalio 14-ąją, Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio Žukausko 
memorialinio muziejaus salėje pravoslavų dvasininkas Tėvas Georgijus ukrainiečių kalba 
laikys Šventas mišias. Spalio 14-oji - viena svarbiausių dienų Ukrainoje: tą dieną švenčia-
ma religinė šventė Pokrova (Dievo Motinos globos šventė), Ukrainos gynėjų diena, Ukrai-
nos kazokų diena bei Ukrainos sukilėlių armijos įkūrimo diena.  

Tėvas Georgijus - Georgijus Kovalenka -  svarbiausios Ukrainos šventovės, Kijevo Sofi-
jos soboro, dvasininkas, taip pat vienas žinomiausių ir charizmatiškiausių Kijevo pravos-
lavų metropolijos šventikų. 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Tarp Rusijos dvasininkų 
draugų neturi

Prieš Tėvo Georgijaus kelio-
nę į Lietuvą telefonu susisiekė-
me su dvasininku. Paklaustas, 
kodėl pasirinko Anykščius, 
Tėvas Georgijus dėstė, jog jis 
ir Anykščių rajono garbės am-
basadorius Ukrainoje Virgini-
jus Strolia yra seni draugai ir 
į mūsų miestą dvasininkas at-
vyks V.Strolios kvietimu.

Tėvas Georgijus yra ir filo-
sofijos mokslų daktaras. Jis tuo 
pat metu studijavo Kijevo Ta-
raso Ševčenkos valstybiniame 

universitete bei Kursko dvasi-
nėje seminarijoje. 

Pats Tėvas Georgijus sako, 
kad jis anksčiau tapo žurnalistu 
nei dvasininku ir iki šiol deri-
na abi veiklas. Jis buvo religi-
nių televizijos kanalų steigėjas, 
religinių laikraščių redakto-
rius. Prasidėjus interneto erai, 
G.Kovalenka pirmasis ėmėsi, 
kaip jis pats sako, „religijai 
naudoti interneto resursus“. 
2014-aisiais, per Maidaną, Tė-
vas Georgijus buvo Ukrainos 
pravoslavų cerkvės atstovas 
spaudai, oficialusis bažnyčios 
„spykeris“. G. Kovalenka yra  

ir vaikų rašytojas, išleidęs Bi-
blijos adaptaciją vaikams, taip 
pat jis yra ir Šv.Sofijos Išmin-
tingosios atvirojo ortodoksų 
universiteto rektorius.

Kurskas, kuriame  G. Kova-
lenka baigė dvasinę seminariją, 
yra Rusijoje, o daugelis jo buvu-
sių mokslo draugų dabar palai-
ko Rusijos agresiją. „Anykštos“ 
paklaustas, kokie jo dabartiniai 
santykiai su buvusiais kurso 
draugais iš Kursko dvasinės 
seminarijos, Tėvas Georgijus 
dėstė, kad seminarijoje mokė-
si neakivaizdžiai, todėl didelės 
draugystės ir nebuvo užsimez-

gusios, o po 2014-ųjų bet kokie 
ryšiai su buvusiais kolegomis 
nutrūko. „Yra Rusijos dvasi-
ninkų, kuriuos gerbiu. Tačiau 
pačioje Rusijoje padorių dva-
sininkų nedaug beliko. Jie arba 
išvažiavo į užsienį, arba pakeitė 
savo ankstesnę poziciją“, - aiš-
kino šventikas. 

Rusai daužo savąsias cerkves

„Sugriauta apie 400 cerkvių, 
kurių didžioji dalis priklauso 
Maskvos patriarchatui. Cerkvių 
okupantai negailėjo, kaip ne-
gailėjo ir muziejų, bibliotekų, 
teatrų. Bet pastatus galima at-

statyti. Baisiausia, kai jie naiki-
na žmones.Yra ir žuvusių dva-
sininkų, yra nelaisvėje laikytų, 
kankintų“, - „Anykštai“ kalbėjo 
Tėvas Georgijus.

Beje, jis pats po 2014-ųjų, kai 
prasidėjo pravoslavų cerkvės 
skyrybos, buvo atviros cerkvės 
idėjos generatorius, tarytum sa-
votiškas pravoslavų vienytojas. 
Po to, kai Pasaulinis Konstan-
tinopolio patriarchatas 2019-
aisiais pripažino Ukrainos 
pravoslavų cerkvę kaip atskirą 
junginį, Rusijos pravoslavų pa-
triarchatas pareiškė nutraukęs 
santykius su Konstantinopoliu. 

Tėvas Georgijus - Georgijus Kovalenka ateinantį penktadienį,  
spalio 14-ąją, Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio Žukausko 
memorialinio muziejaus salėje laikys Šventas mišias.

Tėvas Georgijus - Georgijus Kovalenka, Ukrainoje žinomas dvasininkas. 

Malda prieš Orantą. Sofijos soboras, 2022 metų kovo 1-oji.  
Tėvas Georgijus turi gausią šeimą. Nuotraukoje jis su žmona, 
vaikais ir anūkais. 
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Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.ltArmėnija: nuolatinis bėdos kvapas

(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ nr. 72, 2022-09-17)
Rusija yra blogiausias 
Armėnijos draugas

Rusai turistai Armėniją lai-
ko savo žeme. Apskritai ru-
sai mėgsta savintis buvusios 
Sovietų Sąjungos teritorijas. 
Jiems ir Palanga yra jų Palan-
ga (Naša Palanga!). Sevanas ir 
Ararato kalnas Rusijoje gerai 
žinomi objektai, tarytum preki-
niai ženklai. Spėju, jog nemaža 
dalis rusų (iki viešnagės Armė-
nijoje) net nežino, kad Sevanas 
tyvuliuoja visai ne Rusijoje, o 
Araratas stūkso net ir ne buvu-
sioje Sovietų Sąjungoje.  

Armėnija visais įmanomais 
saitais yra pririšta prie Rusijos. 
Rusija yra ir ekonominis, ir po-
litinis, ir karinis Armėnijos par-
tneris. Toks didysis brolis. De-
šimtis armėnų klausėme, ką jie 
mano apie Rusiją. Paskutinis, 
mus į oro uostą vežęs taksistas, 
net ir neklaustas nuomonės, tik 
mums atsisėdus į jo automobi-
lį, pranešė: „Dėl visko kaltas 
Putinas. Chuilo. Tegu dega jis 
pragare.“ Žmogus nežinojo, 
kokia mūsų tautybė, gal mes 
rusai „putinistai“. Bet jam buvo 
„dzin“. Jis norėjo pasakyti savo 
poziciją ir ją pasakė. Taksisto 
emocijas, matyt, išjudino mūsų 
pasivėžinimo išvakarėse atsi-
naujinęs Armėnijos - Azerbai-
džano karinis konfliktas.  

Dauguma armėnų keikia Ru-
siją, mano, kad rusai žaidžia 
dvigubą žaidimą, galvoja, kad 
Rusija tik apsimeta Armėnijos 
sąjungininke, tačiau bendradar-
biauja ir su jos mirtinais prie-
šais Azerbaidžanu ir Turkija. 

„Mes esame Rusijos koloni-
ja. Ekonominiais saitais mes su 

jais taip surišti, kad tik formaliai 
esame nepriklausoma valstybė. 
Tačiau jie ne tik mums finansiš-
kai nepadeda, bet ir negina“,  - 
panašius žodžius sakė daugelis 
armėnų.

Armėnijoje stovi Rusijos kari-
niai daliniai. Armėnai teigia, kad 
ir pasienio zonoje, kur rugsėjo 
13-ąją  Azerbaidžanas apšaudė 
armėnų pozicijas, yra Rusijos 
vadinamųjų taikdarių karinės 
formuotės, tačiau rusai nesikiša, 
stebi konfliktą iš šalies.    

Niekas iš armėnų mums ne-
sakė, kad jie palaiko Rusijos 
agresiją prieš Ukrainą. Bet be-
veik niekas ir nesakė, jog jie 
yra Ukrainos pusėje. „Kaltesnis 
Putinas, bet kaltas ir Zelenskis, 
nes nesugebėjo taikiais būdais 
išspręsti konflikto, o žūsta pa-
prasti žmonės“, - dauguma dės-
tė tokias mintis. Tiesa, nemažai 
pašnekovų pabrėždavo, kad 
jiems Ukrainos būtų gerokai la-
biau gaila, jei būtų sulaukę šios 
šalies užuojautos, kai 2020-ai-
siais vyko paskutinis karas Kal-
nų Karabache. „Tegul Rusija 
eina nx, tegul Ukraina eina nx. 
Ar man ukrainiečių negaila? O 
jie mūsų 2020-aisiais ar pagai-
lėjo? Ukraina pirmoji 2020-ai-
siais pasveikino Azerbaidžaną 
su pergale Kalnų Karabache“, 
- paklaustas nuomonės apie karą 
Ukrainoje, rėkte išrėkė mūsų pa-
skutinio viešbučio savininkas. 

Sovietai atstatė pagonių 
šventyklą

Antroji mūsų dienos išvyka 
samdytu automobiliu buvo iki 
Diližano.Tą dieną nuosekliai 
išvaikščioję Gegardo vienuo-

lyno kompleksą, Garni šventy-
klą, šalia Garni esantį tarpeklį - 
Akmenų simfoniją, pasiekiame 
Sevano ežerą su Sevanavank ir 
kurortinį Diližaną. Pirmoje da-
lyje rašiau apie Sevaną ir apie 
Diližaną. Tiksliau, ne tiek apie 
Diližaną, kiek apie faktą, kad į 
šį miestą atvykome jau sutemus 
ir nieko doro ten nebepamatė-
me.

Gegardo vienuolynas įkur-
tas VII amžiuje, jis įrašytas į 
UNESCO saugomų Pasaulio 
kultūros vertybių sąrašą.  Dalis 
vienuolyno komplekso patalpų 
išskaptuotos tiesiog pačiose uo-
lose. 

Pagoniška saulės dievui Mi-
trai skirta Garni šventykla - I 
-ojo mūsų eros amžiaus grai-
kiško architektūros stiliaus 
statinys, sugriautas per že-
mės drebėjimą XVII amžiuje. 
Šventykla atstatyta tarybiniais 
metais. Garni šventykla buvo 
Armėnijos karalių vasaros rezi-
dencijos dalis.

Sovietų okupacijos metais 
didelė dalis Armėnijos šventy-
klų buvo uždarytos, paverstos 
sandėliais. O štai pagonišką 
šventyklą ėmė sovietai ir atsta-
tė. Matyt, reikėjo suprasti - nie-
ko mes prieš religiją neturime, 
eikit, melskitės,  kad ir saulės 
dievui Mitrai.  

Maršrutas Jerevanas-Garni-
Gegardas - tradicinis turistų 
(tiksliau, juo vežančių taksistų) 
mėgstamas maršrutas. Pake-
lėse daug prekiautojų vaisiais. 
Mūsų taksistas stabtelėjo prie 
lavašus pakelėje kepančių mo-
teriškių. Sumontuota stoginė, 
primenanti autobusų stotelę. 
Stoginėje įrengtas tandyras. 
Paragavome lavašo, palikome 

Kalnuose iškirstame Gegardo vienuolyne, kuris buvo įkurtas VII amžiuje, tuokiasi poros, o po ceremonijos tamsiais drabužiais vilkinti 
patarnautoja iš karto sušluoja vestuvininkų jauniesiems po kojom pažertus rožių žiedlapius.

kepėjoms porą eurų. Lavašų 
prikeptas visas pluoštas, turistai 
stoja, perka. Atkreipiau dėmesį, 
kad kelių kilometrų atkarpoje 
gal dešimt lavašų kepėjų stogi-
nių - kažkas atrado verslo nišą 
ir aplinkiniai mikliai suprato, 
kad iš turistų ir lavašų galima 
gerai uždirbti. Kitose Armėni-
jos vietose tokios viešų kepyklų 
koncentracijos nemačiau. 

Prie Gegardo vienuolyno 
perkant armėniško papločio 
gabalą, pardavėja užsiprašė 
2000 dramų (5 eurų).  Būčiau 
mokėjęs eilinį locho mokestį, 
bet pardavėją armeniškai su-
barė taksistas. Moteriškė sumą 

sumažino per pusę, iki 1000 
dramų.     

Dalį kainų pakelti užmiršo

Pietūs Jerevano centre esan-
čiose kavinėse kainuoja pa-
našiai kaip Vilniaus kavinėse. 
Maisto prekių parduotuvėse 
kainos tikrai ne mažesnės nei 
Lietuvoje. Pigiausios dešros 
kilogramas kainuoja 3 eurus, 
brangesnės - per 10 eurų, kon-
servuotų kukurūzų ar žalių 
žirnelių indelis kainuoja apie 
eurą, uogienių indeliai po 200-
300 gramų  - po 2-3 eurus, vyno 
yra  po porą eurų už butelį, bet 
už dalį ir vietinių vynų prašoma 
daugiau nei 10 eurų, palaidų ry-
žių ir žirnių kilogramas - 2 eu-
rai, grikių - 4 eurai. Importinis 
alus parduotuvėje - porą eurų 
už butelį.

Gražina vertino kainas drabu-
žių ir batų parduotuvėse, sakė, 
kad analogiškos prekės Vilniuje 
kiek pigesnės nei Jerevane.

Dalį prekių ar paslaugų armėnai 
užmiršo pabranginti - vienkartinis 
metro bilietas kainuoja 25 centus, 
dalies muziejų, lankytinų objektų 
bilietų kaina - iki euro, pasivėži-
nimas kalnų tarpekliu analogišku 
kaip Anykščiuose traukinuku - 25 
centai. Už ledų porciją ar minera-
linio vandens buteliuką kokioje 
nors sunkiai pasiekiamoje, bet 
turistų lankomoje vietoje gali su-
mokėti ir 20-30 centų, ir du eurus. 
Už šias prekes esu mokėjęs ir pi-
giai, ir brangiai, tad, matyt, įvai-
riai būna. 

Pasivėžinimas po Jerevaną 
per „Yandex“ programėlę iš-
kviestu taksi rytais kainavo 1,5 
euro, vakarais - 2,5 - 4 eurus.

(Bus daugiau) 

Pakelėse, tarp turistų lankomų objektų, dirba lavašų kepėjos.
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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 paslap-
tys.
13:45 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės  N-7.  
15:20 Nepamirštas Vilnius.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:45 Duokim garo!  
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis.
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  N-14.  
21:45 Šeima yra šventė  N-7.
23:15 Modernūs laikai   (kart.).
00:40 Puikioji komanda   N-7. 
(kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
06:40 Žmogus-voras.
07:10 Deksterio laboratorija.
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū .
08:10 Asteriksas. Dievų žemė.

09:55 Denis - grėsmė visuo-
menei.
11:55 Ponas auklė.
13:40 Kosminiai gelbėtojai.
15:30 Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis   N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės.  
22:10 Vaikis ant ratų   N-14.  
00:30 Stebiu tave   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 Svajonių ūkis.  
09:30 La Maistas.  
10:00 Pasaulis pagal moteris.  
11:00 Svajonių sodai.  
12:00 Lemūrų salos gaujos.
13:10 Loch Nesas   N-7.
15:15 Gyvenimas pagal jį  N-7.
17:20 Lietuvis pas lietuvį.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 X Faktorius  N-7.
22:00 Nes jai labai rūpi  N-14.
00:30 Beždžionių planetos 
aušra  N-7. (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Pasaulio galiūnų taurė 
2022  (k).  
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-

nato II-asis etapas.  
10:05 Gyvūnų socialiniai tinklai.
11:10 Kova už būvį.
12:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija.
13:20 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
14:20 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Panevėžio 7Bet-Lietkabelis - 
Kauno Žalgiris.  
19:30 LKL čempionatas. 
Gargždų Gargždai - Alytaus 
Wolves.  
21:45 Juodasis sąrašas  N-7.  
22:45 Vienveidis  N-7.  
00:30 Gyvi numirėliai   N-14.  
01:30 Šaulys (k) N-14.  

06:00 Pasirinkę Lietuvą.  
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  N-14.  
23:05 Pirmųjų žmonų klubas  
N-7.  
01:15 Plačiai užmerktos akys 
(k) S.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Drakoniukas Kokosas.
06:45 Momonstriukai.

07:10 Kiškiai drąsuoliai.
07:25 Gigantozauras.
07:40 Artūras ir minimukai.
08:05 Padingtono nuotykiai.
08:30 Smurfai.
08:55 Trolių Mumių slėnis.
09:40 Superherojų mokykla.
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.  
13:45 Vytautas Mačernis. 
Trumpos istorijos  (kart.).
13:50 Pabaisų agentė Nelė 
Rap.
15:25 Magiškų gyvūnų mokykla.
17:00 Muzikos talentų lyga 
2022.  
18:00 Išpažinimai (kart.).
18:30 Kultūros diena (kart.).
19:00 34-asis šiuolaikinio džia-
zo ir improvizacinės muzikos 
festivalis Vilnius Jazz 2021.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 3 minutės iki spektaklio.  
21:03 Didysis Amerikos šokis.
22:40 Tobulas alkis  N-7. (kart.).
23:35 Pabaisų agentė Nelė 
Rap.
01:10 Šeima yra šventė  N-7. 
(kart.).

06:15 Sandėlių karai   (kart.) 
N-7.
06:40 Persikraustymas su visu 
namu  (kart.) N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Sunkiausia pasaulyje 
trasa  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  

10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo (kart.) N-7.
11:30 Laukinė karalystė.
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 Atidaviau širdį Lietuvos 
futbolui.  
17:30 A lygos rungtynės 
Vilniaus Riteriai – Marijampolės 
Sūduva.
20:00 Išmesti į nežinią   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Egzodas. Dievai ir kara-
liai   N-14.
01:10 Universalioji korta   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 Atliekų kultūra.
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 Dvarčionys.  
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.
08:30 Ugnikalnių takais.
09:00 Investavimo akademija.
10:00 Alfo vila.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Ūkininko Petro dienoraštis. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:30 Normalūs neurotikai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 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. 
Stokholmas, 2 dalis.
19:00 Automobilis už 0 Eur. 
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Kasdienybės herojai.
21:00 Laukiniai arkliai.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Laukiniai arkliai.
23:10 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
23:45 Orijaus kelionių archyvai.
00:15 Ugnikalnių takais.
01:20 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.  
10:50 Senis   N-7.  
11:50 Kas ir kodėl?  
12:20 Kaip atsiranda daiktai.
13:05 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.  
23:45 31-oji nuovada   N-7. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Lemties paslaptys (k). 
N-7. 
07:00 Turtuolė varguolė (k). 
N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
11:00 Keičiu žmoną. N-7. 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7. 
14:30 Pabelsk į mano širdį. 
N-7. 2020 m. 
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Gringo. N-14.
00:45 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:45 Vaikis ant ratų (k). N-14.

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  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 Įstatymo vardu  N-14.
00:30 FTB  N-14.
01:35 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 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  (k) N-7.
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:30 Kalnietis  N-7.
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius  N-7.  
15:55 Šuo  N-7.
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.
18:30 LKL čempionatas. 
Šiaulių Šiauliai - Prienų Labas 
Gas.  
21:00 12 stipriausių   N-14.  
23:30 Juodasis sąrašas  (k) 
N-7. 
00:30 Gyvi numirėliai  (k) N-14.  
01:30 Vienveidis (k) N-7.

06:30 Žvėrelių būrys.
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k)  N-7.  
10:05 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  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   Užjūrio detektyvai  
N-14.  
23:10 Prancūziška žmogžudys-
tė. Tiesos kaina (k) N-14.  
01:15 Laukinis miestas  N-7. 
02:15 Raudonas kambarys  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Stilius.  
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.).
12:30 Architektūra žmogui 
(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 Veranda (kart.).
18:30 Mūšio laukas. 
19:00 Mariupolis. Pragaro kroni-
kos  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
22:25 Nauja Homo sapiens 
kilmė;
24:00 DW naujienos rusų kalba;
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:40 Jūrų kriminalistai (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 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Jūrų kriminalistai  N-7.
17:00 Pareigūnas Rokis  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Programos pabaiga.
22:10 Banga žudikė  N-14.
23:55 Lemtingas posūkis 3  S.
01:50 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7
05.45 Bušido ringas.
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 dienoraštis.
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 dienoraštis.
 12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Mamulės.
13:30 Normalūs neurotikai.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
 15:00 Delfi diena. 
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Skaičiai istorijoje.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Kasdienybės herojai.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
 22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Delfi diena.  (k)
23:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
00:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
01:00 Delfi diena.(k)
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 10 10

sekmadienis 2022 10 09
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7. 
09:45 Įstatymas ir tvarka   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 Įstatymas ir tvarka  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.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou. N-7.
21:00 Rimti reikalai 5. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Slaptas keleivis. N-14. 
00:40 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:40 Dvasia šarvuose (k). N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  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 Dramatiškos gaudynės  
N-14.
00:30 FTB  N-14.
01:35 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 Rokenrola   N-14.  
23:20 Ong Bak 3. Paskutinė 
kova (k) N-14.  
01:15 FTB. Ieškomiausi   N-7.

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
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 teisingu-
mu  N-7. 
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje   N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas)   
N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudystės  
N-7. 
22:55 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 Jules Massenet opera-
oratorija Marija Magdalena 
(kart.).
15:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
16:30 7 Kauno dienos (kart.).
17:00 Žmonių žaidynės (kart.).
17:55 Senis  N-7. (kart.).
18:55 Krepšinis. Europos 
taurė. Kamianskės Prometey – 
Panevėžio Lietkabelis. 
21:00 Europos rankinio čempio-
nato atranka. Vengrija – Lietuva. 
22:30 Pažaislio muzikos festiva-
lis 2022. 
00:30 DW naujienos rusų kalba.
00:45 Dabar pasaulyje.  

05:50 Pareigūnas Rokis (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 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Pareigūnas Rokis  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai   N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Programos pabaiga.
22:15 Juodosios raganos metai   
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.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.00 Misija: laukinė gamta.  
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. 
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. 
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 DELFI interviu. 
18:30 Verslo Požiūris.
19:00 Arkties paslaptys.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Ugnikalnių takais. 
20:30 Ugnikalnių takais. 
21:00 Orijaus kelionės.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Delfi diena.  (k)
23:05 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
00:05 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte. (k)
01:05 Delfi diena.  (k)
02:05 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   N-7.  
09:45 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
10:30 Senis   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
13:30 Gamtininko užrašai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 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 Įstatymas ir tvarka   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.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 5. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Dvasia šarvuose. N-14. 
00:40 Sūnus paklydėlis. N-14. 
01:40 Gringo (k). N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  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. Lietuva  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Pavojinga tiesa  N-14.
00:20 FTB  N-14.
01:25 Elementaru  N-7.

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

(k).
08:25 44-as skyrius  (k)  N-7.  
09:25 Šuo (k) N-7.  
10:35 CSI. Kriminalistai  (k)  N-7.
11:35 Mentalistas (k) -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 3. Paskutinė 
kova   N-14.  
22:55 12 stipriausių (k)  N-14.  
01:25 FTB. Ieškomiausi   N-7.

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k) N-7.  
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  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.  
23:05 Užjūrio detektyvai (k) 
N-14.  
01:15 Laukinis miestas  N-7.  
02:15 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos (kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Stilius (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:00 Tobulas alkis  N-7.(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 Mariupolis. Pragaro kroni-
kos   N-7.(kart.).
18:00 Senis  N-7.(kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Žmonių žaidynės.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:15 Prisiminkime. Aktorius 
Rolandas Butkevičius.
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.
06:40 Pareigūnas Rokis (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 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Pareigūnas Rokis  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Baimės faktorius   N-7.
21:00 Programos pabaiga.
22:15 Atominė apokalipsė  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.
07.30 Švarūs miestai – švari 
Lietuva.  
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.00 Misija: laukinė gamta.  
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. 
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Arkties paslaptys.
20:00 Ugnikalnių takais. 
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Delfi diena.  (k)
23:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
00:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
01:00 Delfi diena.  (k)
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 10 11

trečiadienis 2022 10 12



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. spalio 8 d.

ketvirtadienis 2022 10 13

penktadienis 2022 10 14

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   N-7.  
09:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
10:30 Senis N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti N-7. 
17:15 Ponių rojus N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Svečiuose Nomeda. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nuomonę ant stalo! 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Agatos Kristi Hjersonas  
N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka   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.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 5. N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Kubos voratinklis. N-14.
01:00 Sūnus paklydėlis. N-14. 
02:00 Slaptas keleivis (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 Rembo. Paskutinis krau-
jas  N-14.
00:35 FTB  N-14.
01:35 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 (16) (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 Snaiperis 3   N-14.  
22:50 Rokenrola (k)  N-14.  
01:10 FTB. Ieškomiausi   N-7.

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
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  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. Žiemos 
dukra   N-14.  
23:05 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7.  
01:00 Laukinis miestas  N-7. 
02:00 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 Monique: Virš vandens su 
orkestru (kart.).
15:25 Kuršių nerija. 
15:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
16:35 Gyventi kaime gera 
(kart.).
17:05 Tobulas alkis  N-7.(kart.).
18:00 Senis  N-7.(kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Projektas Žaliasis kraujas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Piknikas Morijoje  N-14.
23:00 Teatro biografijos  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Pareigūnas Rokis  (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 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Pareigūnas Rokis  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai   N-7.
20:00 Baimės faktorius  N-7.
21:00 Programos pabaiga.
22:10 Atsakomasis smūgis  
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.
07.30 Gyvenimas versle.  
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
10.00 Misija: laukinė gamta.  
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. 
09:00 Ugnikalnių takais. 
09:30 Ugnikalnių takais. 
10:00 Kasdienybės herojai.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Orijaus kelionės.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Delfi diena. 
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Arkties paslaptys.
20:00 Sporto baras.  
21:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Delfi diena.  (k)
23:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
00:00 Iš esmės su A. Peredniu (k)
01:00 Delfi diena.  (k)
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:45 Įstatymas ir tvarka  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 Deimantai amžiams   
N-14.
00:45 Aukšta klasė 3   N-14.

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

21:00 Ad Astra. N-7.
23:25 Dimensijos. N-14.
01:15 Drumsti vandenys. N-14.
03:45 Kubos voratinklis (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 Bjaurusis ančiukas  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 Turbo  N-7.
21:20 Karas už beždžionių 
planetą  N-14.
00:20 Poltergeistas  S.

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 Amerikietiškos imtynės   
N-7.

21:30 Anonimė   N-14.  
23:25 Snaiperis 3 (k) N-14.  
01:15 FTB. Ieškomiausi   N-7.

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
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  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. Verkiantis polici-
ninkas  N-14.  
22:55 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės   N-14.  
00:50 Aleksas Hugo. Žiemos 
dukra (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 Vilnius Jazz 2021  (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
17:05 Projektas Žaliasis kraujas 
(kart.).
18:00 Senis   N-7.(kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
20:00 Kultūros diena.  
20:30 Eurolyga per LRT.
20:45 Pirėjo Olympiakos – 
Kauno Žalgiris.  
23:00 Po merginų sijonais N-14.
00:55 DW naujienos rusų kalba.
01:10 Dabar pasaulyje.  

05:50 Pareigūnas Rokis (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.
12:00 Goldbergai   N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Kulinarijos meistras.
14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Pareigūnas Rokis  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 Lavina  N-14.
23:45 Atsakomasis smūgis  
N-14 (kart.).

01:45 Banga žudikė (kart.) 
N-14.

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 Misija: laukinė gamta.  
11.10 Pėdsakas  N-7.
12.00 Neatrasta Rusija.
12.30 Gyvenimas versle.
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. Laiky 
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Grupės Patruliai kon-
certas.
19.30 Pusvalandis su Valatka. 
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 Pusvalandis su Valatka. 
23.30 Laisvės TV. 
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Grupės Patruliai kon-
certas

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.

07:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
08:00 Gimę ne Lietuvoje.
08:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną. 
09:00 Ugnikalnių takais. 
09:30 Ugnikalnių takais. 
10:00 Alfo vila.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Gimę ne Lietuvoje.
13:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną. 
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
15:00 Delfi diena. 
16:30 Delfi RU. 
17:00 Investavimo akademija.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Arkties paslaptys.
20:00 Ugnikalnių takais. 
20:30 Ugnikalnių takais. 
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Savaitės kriminalai.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Automobilis už 0 Eur. 
23:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
00:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
03:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
06:30 Nuomonę ant stalo!  
07:30 Bendrom jėgom  (kart.).
08:30 Mano pasas meluoja.  
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Miestų paslaptys. 
Niujorkas.  
12:50 Šešėlių žemė.
13:50 Jaunasis Morsas  N-7. 
15:20 Gimę džiaugtis.
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 Neliečiamieji  N-7.  
00:30 Po merginų sijonais  
N-14.(kart.).

06:35 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
07:05 Žmogus-voras.
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Princesė Gulbė muzikos 
šalyje.
10:45 Ciucikas.
12:30 Kosminis krepšinis.
14:10 Piko valanda 3. N-7. 
16:00 Vagis policininkas. N-7.
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Ežiukas Sonic.

21:25 Žaidimų vakaras. N-14.
23:30 Zūlanderis 2. N-14. 
01:35 Ad Astra (k). N-7. 

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  N-7.
12:30 Napoleonas.
14:05 Dykumos daktarė  N-7.
16:05 Skuba tik kvailiai  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 galvOK. 
21:30 Volstryto Vilkas  N-14.
01:10 Dramatiškos gaudynės  
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 Neįtikėtini gyvūnai.
12:10 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.  
13:20 Nacionaliniai darbo 
ypatumai  N-7.

14:25 Ekstrasensų mūšis  N-7.
17:00 LKL čempionatas. 
Vilniaus Rytas - Jonavos CBet.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Nusikaltėlių šalis   N-14.  
00:10 Anonimė (k)  N-14.  

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. Natūrali atranka   
N-14.  
22:55 Džudi  N-14.  
01:15 Bekas 8. Verkiantis 
policininkas (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 06:02 Mano geriau-
sias 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 Sugrįžę iš Niujorko.  
19:00 Teatro biografijos.  
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų 
retrospektyva. Didysis diktato-
rius   N-7.
23:05 Gražiausia filmų muzika.  
00:10 Dabar pasaulyje.  
00:35 Aukšta klasė 3   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 Sunkiausia pasaulyje 
trasa   N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Autopilotas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo (kart.) 
N-7.
11:30 Laukinė karalystė  N-7.
12:40 Afrikos medžiotojai  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 Žmogžudysčių atvirukai  
N-14.
23:50 Lavina  N-14 (kart.).
01:40 X Faktorius.  

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Pasislėpusi Palanga.  
08.40 Televitrina Sveikatos 
kodas.
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Pirmi kartai. 
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva.  
11.30 Būsto anatomija.  
12.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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.
19.00 Aiškiaregė  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Mama  N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
01.00 Teisingumo agentai  
N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
08:00 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.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
18:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
19:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
19:30 Savaitės kriminalai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai? 
21:00 Sukilėlis rugiuose.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Sukilėlis rugiuose.
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”.

Į Anykščius atkeliavo ilgai lauktas profesionalių teatrų na-
cionalinės dramaturgijos festivalis „PAKELEIVINGI“ 2022. 

Kviečiame susipažinti su artimiausiais spektakliais vyksiančiais 
Anykščių kultūros centre!

Spalio 9 d. (sekmadienis) 18.00 val.
Klaipėdos jaunimo teatras. Grupė „Graži ir ta galinga“
Spektaklis-koncertas Mimozos ir sirenos (1 val. 20 min.) N-14
Aktorės, muzikos ir dainų tekstų autorės: Vaiva Kvedaravičiūtė, 
Rugilė Latvėnaitė, Ieva Pakštytė, Asta Zacharovaitė, Marija Žemaitytė
Dramaturgė Birutė Kapustinskaitė
Bilieto kaina – 12 €***

Spalio 11 d. (antradienis) 18.00 val.
Alytaus miesto teatras
Tūla (2 val.) pagal J. Kunčino romaną „Tūla“
Autorius Herkus Kunčius, Režisierius Albertas Vidžiūnas
Bilieto kaina – 5, 6, 8 €****
Bilietus platina Anykščių kultūros centro kasa 
Tel.: 8 381 52239. *** Bilietai.lt bei **** Kakava.lt
Daugiau informacijos apie festivalį: anyksciukc.lt
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įvairūs

Anykščių tiltai

Vadovaujantis 2020m. gegužės 05d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. 1-SU-
192 su Anykščių rajono savivaldybe, atliekamas žemės sklypo formavimo ir 
pertvarkymo projektas ZSFP 87162, kurio tikslas – suformuoti žemės sklypą 
esamiems statiniams Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Bajorų k., Dvaro g. 7A 
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. 

Prašome atsiliepti pastato unikalus Nr. 4400-2783-8099 mirusių savininkių A. 
P., O. K., A. B., paveldėtojus per 5 darbo dienas projektinių sprendinių suderini-
mui adresu Visaginas, Parko g. 11-35, LT-31130 arba mob. tel. (8-687) 80646. 

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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.

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

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

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.

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

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.

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. MB „Versmena“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (unikalus. Nr. 3426-
0005-0192), esančio Inkūnų k., Anykščių sen., Anykščių raj. kadastrinius 
(geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimo sklypo (unikalus. Nr. 3426-
0005-0175) savininką ar įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų laikotarpyje po 
paskelbimo spaudoje į Anykščius, Dariaus ir Girėno g. 8, dėl žemės sklypo 
ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti (8-627) 03046.

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.

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

Tel. (8-682) 13728.

Mišias laikys žymus Ukrainos dvasininkas
(Atkelta iš 8 psl.)

„Aš norėjau likti ten, kur bu-
vau, ir likau, kur buvau. Mūsų 
cerkvė pasisako už vienybę“, - 
sakė Tėvas Georgijus.  

Plati dvasininko veikla

G.Kovalenka yra vedęs, su 
žmona augina penkis vaikus. 
Pravoslavai nedraudžia dvasi-
ninkams kurti šeimų, tačiau vedę 
šventikai negali kilti bažnytinės 
karjeros laiptas. V.Strolia „Anykš-
tai“ sakė, kad G.Kovalenka vie-
nu metu užėmė pareigas, į kurias 
gali būti skiriami tik vyskupai, 
tačiau vyskupo statusas jam ne-
gali būti suteiktas dėl to, jog šis 
dvasininkas turi šeimą.

Pirmosiomis karo dienomis Tė-
vas Georgijus iš Kijevo išvežė šei-
mą, o pats grįžo į bombarduojamą 
Kijevą. Tėvas Georgijus ukrai-

niečių ir anglų kalbomis aukojo 
mišias, kurios buvo nufilmuotos 
ir rodytos per Ukrainos ir užsienio 
televizijas. Sofijos sobore buvo 
surengtos bendros mišios, kurias 
aukojo skirtingų religijų dvasi-
ninkai. Po to, kai Sofijos sobo-
ras, rūpinantis žmonių saugumu, 
buvo uždarytas, Tėvas Georgijus 
tikinčiuosius melstis kvietė į savo 
butą, esantį aštuntame daugiabu-
čio namo aukšte.

Ne tik maldomis Tėvas Geor-
gijus stengiasi palaikyti ukrainie-
čius: jis rūpinasi ir humanitarine 
pagalba, informacijos pabėgė-
liams teikimu,  koordinuoja špi-
tolės, kurioje dirba savanoriai 
medikai, veiklą. 

Pasaulį supažindinkit su 
Ukraina ir  patys 
susipažinkit su pasauliu...

Balandį dvasininkas pirmą 

kartą nuo karo pradžios iš-
važiavo iš Ukrainos. Italijos 
mieste  Rovenoje Tėvas Geor-
gijus ukrainiečių diasporos at-
stovams laikė mišias. „Anykš-
tai“ jis sakė, jog Italijoje stiprią 
emociją jam sukėlė ten gyve-
nančių ukrainiečių savigrauža 
-  kai ant tautiečių galvų krenta 
skeveldros, taikoje gyvenantys 
žmonės jaučiasi taip, tarytum 
būtų kalti, jog gyvena ramiai. 
Prisiminęs emocijas, patirtas 
Italijoje, Tėvas Georgijus kal-
bėjo, kad karo metu ypač svar-
bi ukrainiečių tautos vienybė. 
„Ir tie, kurie kariauja Ukrainos 
frontuose, ir tie, kurie buvo pri-
versti išvažiuoti, - visi turi būti 
vieningi. Pirmiausia turėtume 
dėkoti Europai, kuri mus priė-
mė. Išvažiavusiems linkiu neuž-
sidaryti savo pasaulėlyje, o pa-
saulį supažindinti su Ukraina ir 
patiems susipažinti su pasauliu. 

Linkiu vidinės taikos, saugokit 
savo moralinę, psichinę ir fizinę 
sveikatą“, - dėl karo iš Ukrainos 
pabėgusiems tautiečiams linkėjo 
Tėvas Georgijus. 

Lietuviai prašomi žinią 
perduoti ukrainiečiams

Spalio 14-ąją Šv.mišios Anykš-
čių A.Baranausko ir A.Vienuolio 
Žukausko memorialinio muzie-
jaus salėje (Muziejaus gatvė, 
6A) prasidės 17 valandą. Jose 
dalyvaus dar vienas pravoslavų 
dvasininkas, vilnietis Vitalijus 
Mockus. Vilniaus vyskupijoje, 
kuri pavaldi Maskvos patriar-
chatui, dirbęs V.Mockus nepri-
tarė Rusijos invazijai į Ukrainą, 
todėl buvo atleistas iš pareigų.

Tėvas Georgijus ir renginio or-
ganizatorius V.Strolia kviečia vi-
sus Anykščių ir aplinkinių rajonų 
ukrainiečius spalio 14-ąją atvyk-

ti į Anykščių muziejų. Tiesa, 
mažai tikėtina, kad ukrainiečiai 
perskaitys „Anykštoje“ šią infor-
maciją. Todėl prašome lietuvių 
žinia apie Pokrovos šventimą 
pasidalyti su pažįstamais ukrai-
niečiais bei juos paraginti in-
formaciją platinti pažįstamiems 
tautiečiams. Tėvas Georgijus 
Ukrainoje yra įžymybė, jo at-
vykimas į Anykščius ir Šv.mišių 
aukojimas ukrainiečiams turėtų 
būti svarbus įvykis. 

Po Šv.mišių planuojamas pasi-
buvimas kartu - vyks koncertas, 
susirinkusius žadama vaišinti ka-
reiviška koše. V.Strolia atkreipia 
anykštėnų dėmesį, jog mums pa-
tiems tai, kur yra muziejaus salė, 
yra aišku, bet ukrainiečiams ją 
gali būti surasti sunkiau, tad pra-
šoma svečiams paaiškinti, kaip 
rasti muziejaus administracinį 
pastatą, esantį šalia A.Vienuolio- 
Žukausko namo muziejaus. 

(Atkelta iš 7 psl.)

Žodį taręs jos autorius pa-
žymėjo, kad, nors įkvėpimo 
netrūko, bet vis atsirasdavo ne-
tikėtų, atrodytų, mistiškų trik-
džių, tačiau knyga, nors ir ne 
visai tobula, skaitytojus pasiekė 
laiku. Joje aptariama seniausio-
ji, kunigaikščių Radvilų laikus 
siekianti istorija, juk būtent 
Radvilos buvo didieji Svėdasų 

bažnyčios rėmėjai: jie skyrė 
žemės valdų, rėmė pinigais. 
Legendomis apipinta Svėdasų 
varpų istorija, svėdasiškių ryž-
tas juos gelbėti, nors siautė abu 
XX amžiaus pasauliniai karai, 
apžvelgtos dabartinės, 1794 m. 
pastatytos bažnyčios įdomybės, 
mūsų parapijoje tarnavę kunigai 
ir jų tarnystės metai. Bažnyčios 
statytojo, lietuviškos dvasinių 
apmąstymų knygos „Uvogos 

apie išganymą dūšios“ (1825 
m.) autoriaus kan. Mykolo 
Smolskio fenomenas, iš Svėda-
sų krašto kilę kunigai, skleidę 
tikėjimo šviesą Lietuvoje ir to-
limesnėse šalyse. Jonas Balei-
šis – Žytomyro klebonas, Jonas 
Vizbaras – Liepojos, Aleksan-
dras Bublys MIC – sėkmingai 
darbavęsis misijose JAV, Ste-
ponas Matulis – vadintas švie-
siausiu Europos lietuviu, kelis 

Svėdasų bažnyčios jubiliejui išleista knyga
dešimtmečius uoliai tarnavęs 
Anglijoje. Neregėto masto blai-
vybės judėjimas, katalikiškų or-
ganizacijų veikla, katalikiškos 
spaudos skaitymo pakilimas – 
svėdasiškiai pelno gausiausiai 
ją skaitančios šalyje parapijos 
šlovę, vargonininkų bei gies-
mininkų nuopelnai, dramos 
pakilimo, skambėjusių opere-
čių aidas, pučiamųjų orkestras, 
kanklių orkestrėlis, vyskupų 
apsilankymo įdomybės. Piligri-
miniai žygiai praėjusio amžiaus 
pradžioje į Vilniaus šventvietes 

ir į Čenstakavą Lenkijoje ir dar 
daugybė nepaprastai įdomių ži-
nių žinelių. 

Šventoriuje, buvusio grafų Ma-
rikonių mauzoliejaus koplyčioje, 
veikė tautodailininkės Laimutės 
Kozlovienės tapybos darbų par-
oda „Angelai gyvena“.
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perka

parduoda VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 9 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.

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.

SKLYPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI!

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) 
nuostatas kiekvienam elektros tinklui ir elektroninių ryšių tin-
klų elektroninių ryšių infrastruktūrai įregistruos apsaugos zoną 
(jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo 
metu Energetikos ministerijai yra pateiktas elektros tinklų teri-
torijų planas, Susisiekimo ministerijai – ESO elektroninių ryšių 
tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planas.  
Kviečiame su planų sprendiniais susipažinti ESO bendrovės 
internetinėje svetainėje www.eso.lt/apsaugoszonos.

2022-10-11 11:00 val. bus atliekamas žemės sklypo kad. Nr. 3480/0001:, 
esančio Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Vaidlonių k., Ežerėlio k. 13A, ribų 
ženklinimas. Prašome atvykti gretimo žemės sklypo kad. Nr. 3480/0001:0451 
išvykusios į užsienį savininkės V. M. įgaliotus asmenis. Informacija pasiteir-
auti: R. Jogmino įmonė, Parko g. 11-35, Visaginas, tel. (8 687) 80646

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.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-625) 44123.

Bet kokios būklės mišką, gali 
būti malkinis.

Tel. (8-604) 12810.

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIoGIAI PErKA 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

„KAGro GrUPĖ“ 
perka 

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

Nekilnojamasis turtas

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.

3 k. butą Svėdasų miestelio 
centre. Centrinis šildymas. Arti 
parduotuvės, gimnazija, stote-
lė. 27 800 Eur.

Tel. (8-645) 63622.

Kuras

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

Tel. (8-648) 84052.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą. Įvairi statybinė mediena.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

dovanoja
Nedidelį šuniuką.
Tel. (8-607) 29132.

Gyvuliai

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

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

Kita

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

Tel. (8-600) 17621.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Kita

Traktorius: MTZ-80 su krau-
tuvu (6 200 Eur), MTZ-82UK 
(7 300 Eur), lėkštinį skutiką 2,5 
m (2 100 Eur), savivartę prie-
kabą 2,5 t (1 500 Eur). 

Tel. (8-641) 57036.

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

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

Bulves.
Tel. (8-684) 14841.

Uosines, ąžuolines, eglines 
medienos atraižas. 

Tel. (8-609) 91007.

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

anekdotas

Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

sodo reikalai

Amiliutė stebisi, kodėl Anykščių meras 
neplėtoja vietinio turizmo tinklo Būvis svėdasuos puikus -

Tubis veža į naisius!
Feisbuke suregistruoja -
Autobusan, ir važiuojam!

Pensijonų burnos šypso,
Butelioką tykiai pilsto,
O prie Velžio uždainuoja 
„Tu lietuva, tu gražioji!“

„Och, gerai svėdasuose!
eičiau ten, kad ir pėsčia“, - 
Taip svajoja Amiliutė -
su karbauskiu nori būti.

Meras Anykščių puikus.
Bet ...neveš jis į naisius!
iš bėdos, bet būt nauda,
Traupin palėkėt kada.

sako, ten žolių visokių
Meras priauginti moka:
Paragauji - Šimonytė
staipos it jauna mergytė.

Už Gabriuką prabalsuočiau,
jei dykai paekskursuočiau
Tankodromu pro Troškūnus -
ir mandatas seimo rūmuos.

Laikas tręšti daugiametes gėles

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAs

mėnulis
spalio 8 d. - priešpilnis,
spalio 9-10 d.d. - pilnatis.

Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, 
Dionyzas, Liudas.

Benedikta, Marcelis, Aina, 
Sergijus, Daugas, Gaivilė, 
Brigita, Demetras. 

šiandien

spalio 9 d.

vardadieniai

spalio 10 d.
Danielius, Pranciškus, Danys, 
Gilvydas Butautė.

oras

+14

+7

Troleibuse sėdi senutė. Šalia 
jos stovi liesas išvargęs studen-
tas.

- Ko gi tu, mielasis, toks suly-
sęs? - kreipiasi į jį senutė.

- Užduoda daug, - atsako stu-
dentas.

- Tu turbūt pirmūnas?
- Ne...
Senutė, matydama studentą 

ant rankos užsimetus apsiaustą, 
pasiūlo:

- Duok, mielasis, nors tavo 
apsiaustą palaikysiu, juk tau 
sunku.

- Čia ne apsiaustas, - atsako 
vaikinas, - čia studentas Petrai-
tis. Va jis - pirmūnas.

***
Kelių policininkas sustabdo 

automobilį.
- Jūsų dokumentai, tamsta 

vairuotojau.
- Prašau.
- Taip, dokumentai tvarkoje, 

o gesintuvą turit?
- Taip, prašau.
- Gerai, o vaistinėlę turit?
- Taip, prašau.
- Gerai, o avarinį ženklą tu-

rit?
- Taip, prašau.
- Gerai, o apsauginę liemenę 

turit?
- Taip, prašau.
- Gerai, rodos, esate pareigin-

gas vairuotojas.
- Ačiū, gal jau galiu važiuo-

ti?
- Ką gi, važiuokit, jei sąžinės 

neturit...

Pasibaigus vasaros darbams sode ir darže, rudenį jų 
anaiptol nesumažėja – rudenį ne tik nuimamas derlius, bet 
sėjamas ar sodinamas naujas. 

Kokius darbus reikia padaryti jau dabar, „Anykštai“ pa-
pasakojo gamtininkas, rajono savivaldybės meras Sigutis 
Obelevičius.

Spalis – pats darbymetis 
sode, darže ar gėlyne. Sode 
skinami vėlyvųjų veislių 
obuoliai, kriaušės ir slyvos, 
skirtos žiemai. 

Skinama atsargiai, stengian-
tis nesuspausti ir nesudaužyti 
vaisių, nelaukiant, kol jie vi-
siškai sunoks ir ims kristi nuo 
šakų. Sandėliavimui reikia 
išbaltinti, išdezinfekuoti rūsį, 
kartu su vaisiais nelaikyti dar-
žovių, bulvių. 

Gausiai derėjusius vaisme-
džius patariama patręšti. Ru-
denį dar galima genėti vaisme-
džius. 

Darže prieš šalnas nuima-
mas šalčiui jautrių daržovių 

(moliūgų, cukinijų, agurkų, 
pomidorų, dumplūnių, pa-
prikų) derlius. Kasamos vė-
lyvosios bulvės, dauginami 
rabarbarai. Gėlynuose jau 
galima pradėti sodinti (prieš 
tai dezinfekavus) svogūninių 
gėlių (lelijų, tulpių, hiacintų, 
krokų, margučių ir kt.) svo-
gūnėlius. 

Spalis – pats laikas patręšti 
fosforo ir kalio trąšomis daugia-
metes gėles. 4-5 metus vienoje 
vietoje augusių gėlių (flioksų, 
monardų, astilbių, katilėlių) ke-
rus reiktų dalyti ir persodinti“, 
– sakė botanikas, Anykščių ra-
jono savivaldybės meras Sigu-
tis Obelevičius. 

Sigutis Obelevičius teigė, kad gėlynuose jau galima pradėti so-
dinti svogūninių gėlių svogūnėlius.   

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt


