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pastabos paraštėse

Minėjimas. Spalio 19 dieną 
(trečiadienį), 16.00 val. Anykš-
čių Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje bus aukoja-
mos Padėkos Šv. Mišios už iš-
ėjusius ir esamus anykštėnus. 
17.00 val. Angelų muziejuje-
Sakralinio meno centre vyks 
Stanislovo Krumpliausko kny-
gos „Kunigas – žmogus“ pri-
statymas, minint Anykščiuose 
praleistus kunigystės metus.

Stendas. Skiemonių seniū-
nijos Kudoriškių kaime bus 
įrengtas informacinis stendas, 
kuriame  bus skelbiama infor-
macija apie Palaimintąjį ar-
kivyskupą Teofilį Matulionį.
Informacinio stendo įrengimu 
ir turiniu pasirūpins Anykščių 
rajono savivaldybės viešąjį pir-
kimą laimėjusi UAB „RDS1“.
Tai kainuos 1 tūkst.500 Eur. 
Kudoriškių kaime  1873 metais  
gimė Palaimintasis arkivysku-
pas T.Matulionis.

Menas. Kaune šokio festiva-
lyje  „Aura“ intriga – spektaklis 
nuogiems žiūrovams. Spek-
taklyje nuogi šoka ir aktoriai. 
Anykščiuose vyksta tarptau-
tinis šokio festivalis „Pėdos“. 
„Anykšta“ pasidomėjo, ar tokį 
spektaklį, kuriame vadina nuogi 
aktoriai, o juos stebi nuogi žiū-
rovai, šio festivalio organiza-
torė režisierė Jolanta Pupkienė 
išdrįstų pakviesti į Anykščius. 
„Nemanau, kad surastume tam 
žiūrovą. Ir kiltų labai didelis 
ažiotažas“, - sakė J.Pupkienė.

Netektis. Spalio 13-ąją mirė 
buvęs Anykščių kultūros centro 
režisierius Algirdas Gogelis. 
Jam buvo 83-eji. A.Gogelis yra 
išleidęs  meilės lyrikos rinki-
nį „Tavęs nepasiekę žiedai“ ir 
knygą „Vilties taku“.
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Vilkų puotos šiais metais kuklesnės Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Nerimsta aistros dėl vilkų: aplinkosaugininkai teigia, kad žvėris reikia saugoti, o medžioto-
jai bei ūkininkai, kurie kasmet nukenčia nuo vilkų puotų, – kad sumedžioti leidžiamų pilkių 
kiekis yra per mažas.

Apie vilkų medžioklę, kiaulių maro paveiktą šernų populiaciją „Anykštai“ pasakojo Lietu-
vos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Anykščių skyriaus valdybos pirmininkas, medžio-
klės žinovas Rimantas Pečkus. O Anykščių rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis pastebėjo, kad šiemet vilkai nuostolių ūkininkams padarė mažiau.

Pernai krito daug vilkų

Kiekvienas žvėris gali būti 
medžiojamas tik tam tikrą lai-
ką. Nepaisant ūkininkų prašy-
mų gelbėti nuo įsidrąsinusių 
plėšrūnų ir medžiotojų įsitikini-
mo, kad Lietuvoje vilkai nebėra 
nykstanti rūšis, vilkų leidžiama 
nušauti tik tiek, kiek nustato 
Aplinkos ministerija. Pernai 
buvo leista sumedžioti 190.

„Kiek vilkų šiais metais bus 
galima sumedžioti, kol kas nėra 
aišku, nes Aplinkos ministerija 
skaičius paskelbia prasidėjus vil-
kų medžioklės sezonui, nuo spa-
lio 15 dienos. Kiekvienais metais 
skaičius skiriasi ir limitus gauna-
me apie spalio 15-ąją, o kartais 
net ir vėliau“, – sakė R. Pečkus.

Pernai Anykščių rajone per 
visą sezoną buvo sumedžiota 12 
vilkų. 

Pernai Anykščių rajone sumedžiotas rekordinis kiekis vilkų. Net dvylika. BNS foto/Kęstutis Vanagas

Ukrainiečių Viešintose galbūt 
bus tiek pat, kiek ir viešintiškių

Vidmantas ŠMIgELsKas
vidmantas.s@anyksta.lt

Spalio 12-ąją, trečiadienį, į buvusios Viešintų mokyklos pastatą gabentos lovos. Patal-
pos ruošiamos pabėgėliams iš Ukrainos žiemoti. Lovos montuojamos ir statomos buvusios 
mokyklos klasėse. Ant kiekvienos klasės ir kabineto durų pakabinti lapeliai su dviem skai-
čiais, kurie nurodo optimalų ir maksimalų lovų kiekį patalpoje. 

Trečiadienį į  buvusios Viešintų mokyklos pastatą pradėti gabenti baldai.

Apgyvendins  beveik 
200 pabėgėlių

Lovų priėmimo „operacijai“ 
vadovavo Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
Bendrojo ir ūkio skyriaus ve-
dėjas, pats Viešintų vidurinę 
mokyklą baigęs Ramūnas Bla-
zarėnas. Tiesa, R.Blazarėnas 
naujajame mokyklos pastate 
nebesimokė: duris didžiulis 
naujos mokyklos kompleksas 
atvėrė, kai p.Ramūnas jau buvo 
studentas. 

Buvo atvežtos 176 lovos – 
tiek žmonių ketinama apgyven-
dinti mokykloje. 

„Pakeleivinguose“ 
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vaikiški 
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spektras

temidės svarstyklės

Gaisras. Spalio 13 dieną 
Kavarsko seniūnijos Dabužių 
I kaime, Šviesos g., gyvenama-
jame name, kilo gaisras. Atvy-
kus iškviestiems ugniagesiams, 
atviro degimo nebuvo. Šeimi-
ninkai virtuvėje buvo apgesinę 
kaitlentę. Gaisro metu sudegė 
kaitlentė, aprūko patalpos.

Vagystė. Spalio 12 dieną  gau-
tas vyro (g. 1963 m.) pareiški-
mas, kad įsibrauta į namą Anykš-
čiuose, Šilo skg., ir pavogti jam 
priklausantys mobilieji telefonai 
ir kiti smulkūs asmeniniai daik-
tai. Padaryta 67 eurų žala. Vyras 
(g. 1969 m.) sulaikytas.

Paieška. Spalio 10 dieną  apie 
7 val. iš namų Anykščių seniūni-
jos  Keblonių kaime išvažiavo su 

automobiliu „Audi A6“ vyras (g. 
1975 m.) ir iki šiol negrįžo. Spa-
lio 12 dieną policija pranešė, kad 
vyras rastas sveikas ir gyvas.

Vairuotojas. Spalio 11 die-
ną  apie 15.45 val. Troškūnų 
seniūnijos  Vaidlonių kaime 
sustabdytas automobilis „Mer-
cedes Benz S320“, kurio vai-
ruotojui (g. 1981 m.) nustaty-
tas 2,33 prom. neblaivumas. 

Konfliktas. Spalio 10 dieną  
apie 7.55 val. šalia daugiabučio 
Anykščiuose, Statybininkų g., 
vyrui (g. 1997 m.) pažįstamas as-
muo sukėlė fizinį skausmą. 

Keliautojas. Spalio 10  dieną  
apie 14.55 val. Anykščių rajo-
no Moliakalnio kaime vyras (g. 
1992 m.) vairavo automobilį VW 
PASSAT būdamas neblaivus (nu-
statytas 2,23 prom. girtumas). 

Antplūdis. Itin padaugėjus 
besikreipiančiųjų gauti šildymo 
kompensacijas, ėmė strigti Soci-
alinės apsaugos ir darbo minis-
terijos informacinės sistemos, 
kurioje šie prašymai registruo-
jami, veikla.Siekiama, kad sis-
temos veikla „artimiausiu metu“ 
būtų atstatyta, tačiau gyventojai 
prašomi savo dokumentus pa-
teikti nedarbo valandomis arba 
savaitgaliais ir taip sumažinti 
tenkantį krūvį. Skaičiuojama, 
kad kompensacijų gavėjų išaugs 
apie 30 procentų ir daugiau.

Sugrįžo. Gyventi į Lietuvą 
iš Venesuelos persikėlė dar 13 
lietuviškų šaknų turinčių asme-
nų ir jų šeimos narių. Perkėlimą 
organizavo Lietuvos ambasada 
Ispanijoje. Atvykusius asme-
nis pasitiko Pabėgėlių centro 
atstovai, jie pasirūpino laikinu 
žmonių apgyvendinimu. Vė-
liau perkeltiems asmenims bus 
skiriamos išmokos įsikurti bei 
lėšos būtiniausioms reikmėms, 
teikiama pagalba vaikų ugdymui 
bei lietuvių kalbos mokymuisi, 
padedama ieškant darbo ir kita. 
Iš krizės apimtos Venesuelos iš 
viso jau perkelta 118 asmenų. 
Kelionės į Lietuvą laukia dar 
apie 40 žmonių.

Ginkluotė. Pirmosios Ukrai-
nai skirtos Lietuvoje suremon-
tuotos haubicos iš Vokietijos 
„PzH 2000“ jau pasiekė Rusijos 
invazijai besipriešinančią šalį, 
pranešė krašto apsaugos minis-
tras Arvydas Anušauskas.Jis tvi-
teryje pasidalino nuotrauka, kur 
matyti, kaip haubicą vežantis 
karinis sunkvežimis kerta Lie-
tuvos sieną su Lenkija.Anksčiau 
ministras skelbė, kad Lietuvoje 
remontuojama apie trečdalis šių 
Ukrainai skirtų haubicų. Šią arti-
lerijos ginkluotę turi ir Lietuvos 
kariuomenė.

Centras. Lietuvos bankas 
(LB) įsteigė Finansinio raštin-
gumo centrą, kuriuo siekiama 
stiprinti visuomenės finansinį 
ir ekonominį raštingumą. LB 
valdybos nario Simono Krėpš-
tos teigimu, bus siekiama, kad 
augtų gyventojų supratimas ir 
apie viešuosius finansus, didė-
tų sąmoningumas dėl mokamų 
mokesčių įtakos valstybei ir 
asmeniniams finansams. Didelį 
dėmesį centras skirs ir preven-
cijai, siekiant didinti atsparumą 
augančiam finansiniam sukčia-
vimui.

Fondas. Į Privalomąjį svei-
katos draudimo fondą šiemet 
surenkama daugiau pajamų nei 
suplanuota, šis perviršis kitais 
metais taps įstaigos rezervo lėšo-
mis. Viršplaninių pajamų gauta 
apie 100 mln. eurų arba 4 proc. 
daugiau nei numatyta plane.     

-Bns

„Pakeleivinguose“ populiariausi -
vaikiški spektakliai

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Nuo spalio 6-osios iki spalio 19 dienos Anykščių Kultūros 
centre (AKC) vyksta devintasis profesionalių teatrų nacio-
nalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi 2022“. Per tris 
savaites anykštėnai turi galimybę pamatyti 8 spektaklius.

Anykščių Kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė 
,,Anykštai” sakė, kad didžiau-
sio populiarumo šių metų fes-
tivalyje sulaukė Kauno vals-
tybinio lėlių teatro spektaklis 
vaikams „Baldis ir Vivaldis“. 
Į šį spektaklį buvo išpirkti visi 
bilietai ir spektaklis vaikams 
buvo parodytas net du kartus.

,,Šį sekmadienį Vilniaus te-
atras „Lėlė“ parodys I dalies 
fantaziją apie poetą Kristijoną 
Donelaitį „Ne pagal šio pa-
saulio madą“ (spektaklio re-

žisierius Rolandas Kazlas irgi 
yra jo traukos centras). Bilie-
tai į šį spektaklį jau po truputį 
perkami. Trečiadienį festivalį 
užbaigsime premjeriniu Vals-
tybinio Vilniaus Mažojo teatro 
spektakliu „Saša, išnešk šiukš-
les“, kurį pastatė Ukrainos dra-
maturgė Natalija Vorožbit“, - 
kalbėjo D. Petrokaitė. Šių metų 
festivalio išskirtinumas tas, kad 
jame dalyvauja ukrainiečių dra-
maturgai.

 „Pažįstu ir tokių, kurie yra 
nusipirkę bilietus į visus spek-

taklius! Dažniausiai žiūrovai 
bilietus perka kasoje, tą pačią 
dieną, todėl jie nebūna išpirkti 
iki spektaklio. Kiek pastebėjo-
me, daugiau spektaklių pažiū-
rėti ateina anykštėnai, o salėje 
būna užimta maždaug pusė 
vietų“, – pastebėjo Kultūros 
centro direktorė, pridūrusi, kad 
šiais metais festivalį reklamuo-
ja LRT Kultūra bei LRT Plius. 

Tačiau   štai į ketvirtadienį vy-
kusį Trio „Upinės“ Teatralizuotą 
poezijos ir muzikos vakarą, ku-
riame skaityti Juditos Vaičiūnai-
tės, Indrės Valantinaitės eilėraš-
čiai ir  atliktos senosios liaudies 
dainos, sutartinės ir melodijos, 
kai ,,Anykštai” sakė AKC ka-
soje, buvo parduota tik apie 60 
bilietų. Bilietai į ,,Pakeleivingų” 

spektaklius kainuoja 5-15 eurų.
D. Petrokaitės pastebėjimu, 

žiūrovai jau yra pasiilgę seno-
sios dramaturgijos, senų veika-
lų pastatymų, tokių kaip „Trys 
mylimos“, „Marti“, „Gentis“: 
„Aš neatmetu tokios galimy-
bės, kad dešimtajame festiva-
lyje sugrįžtų tokie pastatymai, 
nes žmonės jų labai pasiilgsta. 
Jie ateina į teatrą pasisemti ge-
ros emocijos, jie yra skaitę tuos 
veikalus.“

Šiemet festivalį ,,Pakeleivin-
gi” remia ir Lietuvos Kultūros 
taryba, skyrusi 14 tūkst. eurų, 
iš kurių dalyviams mokami ho-
norarai: jiems tai buvo maloni 
staigmena. Taip pat festivalį 2 
650 eurų parėmė ir Anykščių 
rajono savivaldybė.

Rajono gydymo įstaigos veikia be skolų
Praėjusią savaitę Anykščių rajono savivaldybės vadovai do-

mėjosi, kaip veikia rajono teritorijoje esančios sveikatos prie-
žiūros įstaigos, ar jos neturi skolų už šildymą bei elektrą. 

Anykščių rajono savivaldybės 
ligoninės, Anykščių Pirminės 
sveikatos priežiūros centro, VšĮ 
Anykščių rajono psichikos svei-
katos centro ir Anykščių rajono 
savivaldybės Visuomenės svei-

katos biuro vadovai susitiko su 
rajono savivaldybės vadovais. 

„Kalbėjomės apie tai, ar nėra 
skolų, kokios šildymo, elek-
tros kainos, – apie susitikimą 
„Anykštai“ kalbėjo Anykščių 

rajono savivaldybės meras Si-
gutis Obelevičius. – Džiugu, kad 
kol kas viskas kontroliuojama, 
nė viena iš keturių įstaigų, įskai-
čiuojant Visuomenės sveikatos 
biurą, skolų neturi, kol kas dirba 
„su pliusu“. Anykščių PSPC ir 
ligoninė naudojasi pigia, saulės 
elektrinių gaminama elektra. 
Planuoja, kad iki Naujųjų metų 

viskas bus gerai ir skolų nebus.“ 
Susitikime buvo aptarta, kad 

rajone veikiančiose sveikatos 
priežiūros įstaigose trūksta dar-
buotojų, ypač ligoninėje. 

„Trūksta gydytojo ir Visuo-
menės psichikos centre – vaikų 
psichologo. Tačiau darbas vyks-
ta gerai, įstaigų vadovai nekelia 
panikos“, – problemą komenta-
vo meras S. Obelevičius.

-anYKŠTa

Dėl anykštėno krepšininko Beno Steponėno 
mirties prokurorai pradėjo tyrimą
Vakar, spalio 14-ąją, išplatintas pranešimas, jog  Panevė-

žio apygardos  prokuratūra pradėjo tyrimą dėl Anykščių 
rajone esančios greitosios medicinos pagalbos paslaugų tei-
kimo teisinio reglamentavimo tinkamumo. Tyrimas pradė-
tas po 39-erių metų anykštėno Beno Steponėno mirties.

„Panevėžio apygardos proku-
ratūros vyriausiasis prokuroras 
Donatas Skrebiškis nurodė šios 
prokuratūros Viešojo intereso 
gynimo skyriui nustatyti, ar 
Anykščių rajone yra tinkamas 
greitosios medicinos pagalbos 
paslaugų teikimo teisinis re-
glamentavimas, ar teikiant bei 
užtikrinant šių paslaugų teiki-
mą laikomasi įstatymų bei kitų 
teisės aktų reikalavimų.

Panevėžio apygardos proku-
ratūros vadovas tyrimą inici-

javo reaguodamas į žiniasklai-
doje pasirodžiusią informaciją 
apie spalio 7 dieną Anykščių 
sporto arenoje per krepšinio 
varžybas mirusį 39 metų spor-
tininką. Straipsniuose rašoma, 
kad tuo metu Anykščių mieste 
nebuvo nė vieno greitosios me-
dicinos pagalbos ekipažo, todėl 
medikai skubiai atvykti pagal 
iškvietimą ir suteikti būtinąją 
pagalbą prastai pasijutusiam 
krepšininkui negalėjo. Kai už 
30 kilometrų buvęs greitosios 

pagalbos medikų ekipažas at-
vyko, vyras jau buvo miręs. 
„Viešojo intereso gynimo sky-
riaus prokurorams nurodžiau 
išsiaiškinti, ar tinkamai buvo ir 
yra organizuojamas greitosios 
medicinos pagalbos teikimas 
Anykščių rajone, kad ateityje 
galbūt pavyktų išvengti panašių 
skaudžių atvejų“, – sakė vakar 
tarnybinį pranešimą parašęs 
D. Skrebiškis“, - rašoma Pane-
vėžio apygardos prokuratūros 
pranešime spaudai. 

Tragedija įvyko „Nykščio 
namų“ arenoje per draugiš-
kas krepšinio rungtynes tarp 
Anykščių KKSC „Elmis“ ir 
Biržų komandų  Kelias minutes 
pirmajame rungtynių kėlinuke 

žaidęs krepšininkas B. Stepo-
nėnas trenerių buvo pasodintas 
ant atsarginių suolelio. Antrojo 
kėlinuko pradžioje B. Stepo-
nėnas, sėdėdamas ant suole-
lio, susmuko. Jį gaivinti bandė 
rungtynes stebėję aistruoliai. 
Liudininkų teigimu, greitosios 
pagalbos automobilis atvažiavo 
tik po pusės valandos. Tiesa, 
Panevėžio Greitosios medici-
nos pagalbos stoties direktorė 
Rūta Ramoškienė naujienų por-
talui LRT.lt tvirtino, kad grei-
tosios pagalbos automobilis į 
nelaimės vietą atvyko po 21 
minutės nuo iškvietimo. 

B.Steponėną didžiulis būrys 
žmonių į paskutinę kelionę pa-
lydėjo antradienį. Velionis pa-
laidotas naujosiose Anykščių 
kapinėse. Našlaičiais liko du 
vaikai. 

-anYKŠTa

Anykščių tiltai
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Medžioklės žinovas Riman-
tas Pečkus nežino, kiek šį se-
zoną bus galima sumedžioti 
vilkų. Pernai buvo leista nu-
šauti 190, 12 iš jų sumedžio-
ta Anykščių rajone. 

Anykščių rajono savival-
dybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjo Virmanto Velikonio 
teigimu, nuolatinis vilkų pa-
vojus sumažino ir avių laiky-
tojų skaičių.

(Atkelta iš 1 psl.)

Tai, pasak R. Pečkaus, yra re-
kordinis skaičius: „Du vilkus 
sumedžiojo Kupiškio medžio-
tojai, bet kadangi vilkai buvo 
Subačiaus „kampe“, tai jie buvo 
fiksuoti Anykščių rajono savival-
dybei. Paprastai, kai pasiekiamas 
nustatytas limitas, ministras vėl 
išleidžia įsakymą ir stabdo vilkų 
medžioklę. Praktiškai visuomet 
jau sausio mėnesį limitas būna iš-
naudojamas, nors vilkus medžio-
ti galima iki kovo 31 dienos.“ 

Retai, tačiau vilkų medžioklė-
je pasitaiko ir išimčių. R. Peč-
kus teigė, kad gali nutikti taip, 
kad gaunamas specialus leidi-
mas sumedžioti vilką anksčiau 
termino:„Būna taip, kad vasa-
ros pradžioje, gegužės birželio 
mėnesiais, vilkai pradeda daryti 
labai ženklią žalą (yra nustatyta, 
kiek vilkas avelių turi papjauti, 
kad būtų galima teikti prašymą jį 
sumedžioti). Savivaldybės admi-
nistracija kreipiasi į ministeriją, 
saugomų teritorijų tarnybą, kad 
leistų iš gamos „išimti“ vieną 
ar du vilkus anksčiau. Tuomet 
gauname specialų leidimą – jį 
gauna išimtinai tik rajonas ar net 
seniūnija. Vilkas, kurį leidžiama 
sumedžioti anksčiau termino, yra 
įskaičiuojamas į būsimąjį limitą“, 
– aiškino medžioklės žinovas.

Aplinkos ministerija 2021-
2022 metais medžioklės sezonui 
nustatė 190 vilkų sumedžiojimo 
limitą (sumedžioti buvo 189, 
3 žuvo keliuose), o 2020-2021 
metų vilkų medžioklės sezono 
metu buvo leista sumedžioti 175 
žvėris (172 buvo sumedžioti, 3 
žuvo keliuose). Vilkų sumedžio-
jimo limitas auga, nes, palyginti 
su 2011-2012 metais, kai buvo 
leista sumedžioti vos 5 vilkus, 
2014-2015 metais jau leista su-
medžioti net 33.

Anykščių rajono savivaldy-
bės žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis „Anykštai“ 
sakė, kad 2021 metais buvo net 
39 atvejai, kuomet vilkai įsisuko 
į avių aptvarus ir papjovė 118 
avių, o šiais metais atvejų žy-
miai mažiau – tik 13, papjautos 
34 avys. 

„Tačiau reikia atkreipti dėmesį 

į tai, kad sezonas dar nepasibai-
gęs. Jis baigiasi tada, kai avys 
uždaromos į tvartus, kai pasibai-
gia ganiava“, – pastebėjo V. Ve-
likonis. 

„Pernai Anykščių rajone buvo 
sumedžiota rekordiškai daug 
vilkų, žinoma, tai turėjo įtakos. 
Bet nuolatinis vilkų pavojus su-
mažino ir avių laikytojų skaičių. 
Sakykime, pamažėjo pasiūla, 
pamažėjo ir paklausa. Taip pat 
Nacionalinė mokėjimų agentūra 
jau treti metai skiria iki 50000 
eurų prevencinėms priemonėms. 
Anykščių rajono savivaldybė taip 
pat teikia pagalbą – šiemet finan-
savome prevencines priemones 
5 ūkininkams ir tam skyrėme 14 
tūkst. eurų.“ 

Jei žvėrys ūkininkams padaro 
nuostolių, juos jiems kompen-
suoja Aplinkos ministerija.

Šernų daugėja

Šernas – dar vienas žvėris, 
kuris pridaro nemažai žalos ūki-
ninkams. Tačiau prasiautus afri-
kiniam kiaulių marui, šių žvėrių 
miškuose buvo itin sumažėję. 
Kad šernų dar nėra tiek, kiek 
buvo, pastebėjo ir V. Velikonis. 
„Dėl šernų šiemet buvo gautas 
tik vienas iškvietimas – žvėrys 
pavasarį, po sėjos, buvo įsisukę 
į žirnius. Populiacija dar nėra at-
sikūrusi. Nors ūkininkai irgi ne-
kviečia komisijos dėl kiekvieno 
įvykio – supranta, kad naudoja-
mės ta pačia gamta ir kaimynystė 
su žvėrimis yra neišvengiama“, – 
kalbėjo rajono savivaldybės Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas.

R. Pečkus teigė, kad šernų po-
puliacija po kiaulių maro epide-
mijos atsigauna, bet nevienodai. 
„Rytinėje rajono pusėje – aplink 
Skiemonis, Kurklius, yra jau ne-
mažai šernų ir iš to kiekio, kiek 
jų buvo sumedžiota, nė vienas 
iš jų nebuvo užsikrėtęs maru, 
tačiau tarp Troškūnų, Latavėnų 
ir Viešintų dar yra kiaulių maro 
židinukas. Vakarinėje pusėje, kur 
Troškūnai, Traupis, Vašuokėnai, 
šernų matyti labai nedaug.“ 

Šernus galima medžioti iš-
tisus metus, todėl R. Pečkaus 
teiravomės, ar medžiotojai jų 
nušauna, kiek nori, ar vis dėlto 

patausoja.
„Šernai medžiojami, nors, ži-

noma, medžiotojai juos pasaugo. 
Tai yra jų laimikis: jei paskutinį 
šerną sumedžiosime, jų nebetu-
rėsime. Medžiotojai nešauna di-
delių šernų ar vedžiojančių jauni-
klius. Nors juos galima medžioti 
ir už tai niekas nebaudžia, bet yra 
tam tikra medžiotojų etika“, – 
teigė medžioklės žinovas.  

Brakonieriauti – 
automobiliu

R. Pečkaus pasiteiravus, ko-
kių žvėrių rajone sumedžiojama 
daugiausia, LMŽD Anykščių 
skyriaus valdybos pirmininkas 
sakė: „Daugiausia yra sumedžio-
jama šernų, stirnų: gausiausiai 
sumedžiojama to, ko daugiausia 
turime. Šiuo metu gamtoje labai 
daug stirnų, o kai jų populiacija 
yra per didelė, yra negerai – puo-
la ligos, galų gale, ir po auto-
mobilių ratais jų daug pakliūna. 
Elnių, briedžių sumedžiojama 
mažiau. Šiuo metu galima me-
džioti šernus, stirninus, prasidėjo 
ir elnių bei briedžių patinų me-
džioklė. Dabar prasideda elnių 
ruja, girdisi įspūdingas jų riau-
mojimas. Šiuo metu būtent elniai 
yra geidžiamiausias medžiotojų 
laimikis.“

O kaip atsitinka, kai geidžiamo 
laimikio medžioti dar negalima? 
Ar rajone pasitaiko brakonieria-
vimo atvejų? 

„Drįsčiau sakyti, kad rajone 
nėra daug brakonieriavimo atve-
jų. Tačiau atsimenu vieną neeilinį 
įvykį,  kai ant Traupio kelio buvo 
pagauta panevėžiečių kompanija. 
Jie važiavo puikiai pasiruošę, net 
turėjo specialiai nusipirkę maši-
ną už kelis šimtus eurų, nes, jei 
brakonieriai sugaunami, ji yra 
konfiskuojama, – pasakojo R. 
Pečkus. – Paprastai brakonie-
riauti išsiruošia ne medžiotojai. 
Medžiotojai dažniausiai nubau-
džiami dėl apsirikimo: pvz, ne-
užpildė dokumento, raudonos 
kepurės neužsidėjo ar liemenę 
pamiršo. “

Gyvenimas mūs sudė-
liotas iš sekundžių,

Minutės būna net svar-
besnės už metus.

Ir valandas šykščiai 
skaičiuojam,

Kada palieka mus bran-
gus žmogus...

 Dėl brangaus sūnaus 
Beno netikėtos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 
Stasį STePONėNą ir vi-
sus artimuosius.

Stasio klasės draugai: 
Virginija, Danutė, Kęstutis.

užjaučia

Ar sekmadieniais 
nedirbantys 
prekybos centrai 
jums keltų 
nepatogumų?

Rita KRIPAITIeNė, Anykš-
čių rajono vartotojų kooperaty-
vo administracijos direktorė:

Anykščių rajono vartotojų ko-
operatyvo  parduotuvės sekma-
dieniais dirbs. Tai, kad nedirbs 
prekybos centrai, čia paisoma 
ekonominės pusės. Kiekvienas 
skaičiuoja, ar apsimoka dirbti 
sekmadieniais. Ir mes skaičiuosi-
me. Kol kas jokių sprendimų dėl 
darbo laiko keitimo nesame priė-
mę ir nenumatę tai daryti, žvelg-
dami į ateitį. Pavyzdžiui, aš turiu 
savo mėgstamas parduotuves, į 
kurias vaikštau, ir yra tokių, ku-
riose nesu buvusi nė vieno karto. 
Taip pat, manau, daro ir didžioji 
dalis žmonių – jie turi mėgsta-
mas parduotuves ir jose apsiper-
ka. Manau, kad jei sekmadieniais 
prekybos centrai nedirbs, jie dėl 
to nenukentės. Neįžvelgiu dėl to 
naudos ir mūsų parduotuvėms.

Gintaras DAUGėLA, 
Anykščių A. Baranausko pa-
grindinės mokyklos direktorės 
pavaduotojas:

Teigiamai žiūriu į tai, kad pre-
kybos centrai nedirbtų sekma-
dieniais. Jokių dėl to problemų. 
Paprastai į parduotuves kažkurią 
savaitės dieną apsipirkti einu po 
darbo. Sekmadieniais parduotu-
vėse lankausi rečiau.

Audrius MULeVIČIUS, 
verslininkas:

Negirdėjau apie tai, kad pre-
kybos centrai svarsto nedirbti se-
kmadieniais. Manau, kad vasarą 
sekmadieniais jie vis tiek dirbtų, 
o tuo šaltuoju laikotarpiu jei ne-
dirbtų  - nieko baisaus. Tikriau-
siai ir mums tektų „susimažinti“ 
ir nedirbti sekmadieniais – tai 
būtų viena iš galimybių. Gal ir 
verta taip daryti? Naktys ilgos, 
dienos trumpos...

Bet šiaip labiau norėtųsi 
į Paryžių....

Ramūnas BLAZARėNAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vedėjas, apie bū-
simus ukrainiečius pabėgėlius 
Viešintose: 

„Dabar nemokami autobusai 
iš Anykščių į Viešintas ir atgal 
važiuoja penkis kartus per dieną. 
Nori - važiuok į Anykščius pa-
vaikščioti, apsipirkti, bet ir Vie-
šintose dvi parduotuvės.“

Gal elektros neturi, 
kol elektrinės neveikia?

Tomas TOMILINAS, Seimo 
narys, taip ir nesulaukęs atsa-
kymo į klausimus iš Staškūniš-
kio vėjo elektrinių parko savi-
ninkų įmonės UAB„european 
energy Lithuania“:

 „Elektrinių statytojai neatsakė. 
Labai prasta verslo etikos prakti-
ka. Labai gaila, kad tokia pažangi 
energetika yra diskredituojama.“

Steikas iš sojų mėsos!

Valentinas ŠAPALAS, Inkū-
nų bendrijos pirmininkas, apie 
miestų varžytuves statant Ka-
lėdines egles:

 „Kokia eglė, jeigu ji padaryta 
iš metalo konstrukcijų, strypų, 
kurią apkarsto šakomis, žaisliu-
kais ir pavadina egle.“

Verčiau statykim eglę 
rugpjūtį. Daugiau turistų 
atvažiuos.

Raimondas BALSYS, ūki-
ninkas, Anykščių rajono tary-
bos narys, apie Kalėdų egles:  

„Manau, kad ir Vilniaus eglutė 
nėra brangi. Juk tai tarptautinis 
miestas, jiems reikia turistus ir iš 
užsienio pritraukti.“ 

Buvo puikiai pasiruošę 
būti sugauti

Rimantas PeČKUS, Lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų 
draugijos  Anykščių skyriaus 
valdybos pirmininkas, apie 
brakonierius:  

„Jie važiavo puikiai pasiruo-
šę, net turėjo specialiai nusipirkę 
mašiną už kelis šimtus eurų, nes, 
jei brakonieriai sugaunami, ji yra 
konfiskuojama.“

Žiopliai! Nepalaukė, 
kol žirniai užaugs...

Virmantas VeLIKONIS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas, apie laukinių 
žvėrių daromus nuostolius ūki-
ninkams:

 „Dėl šernų šiemet buvo gautas 
tik vienas iškvietimas – žvėrys 
pavasarį, po sėjos, buvo įsisukę 
į žirnius.“
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rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS

„Du perki – trečias nemo-
kamai“, - skelbia prekybos 
centrų akcijos. Rodos, eitum ir 
praeitum pro vieną ar kitą pre-
kę, tačiau, kai mokėdamas už 
dvi gauni tris, kodėl gi nepri-
griebus? Panašu, kad prekybos 
centruose populiarios gudrybės 
pamažu keliasi ir į politiką.

Rajono valdantiesiems 
ėmus siūlyti iki tol buvusio-
mis mokamomis paslaugomis 
naudotis nemokamai, ne kartą 
pagalvojau, kad ateinan-
čiais metais į rajono valdžią 
norintiems patekti naujiems 
kandidatams bus labai sunku. 

Kažin ar kas šiandien jau 
patikėtų pažadais, kad Anykš-

čių rajone bus sukurta naujų 
darbo vietų ar pritraukta 
milijoninių užsienio investi-
cijų...Tokie pažadai atrodo 
miglotai, kita vertus,  viskas, 
kas duodama nemokamai, 
jau gerai – vis žmogui ne iš 
kišenės...

Anykščių rajono mero 
pavaduotojo, socialdemo-
krato Dainiaus Žiogelio 
iniciatyva autobusų keleiviai 
jau džiaugiasi galėdami po 
visą Anykščių rajoną keliauti 
nemokamai. Ir, rodos, dar 
būtų to maža, liberalai siūlo 
suteikti galimybę visiems 
Anykščių rajono vaikams 
baseine „Bangenis“ lankytis 
taip pat nemokamai.

Kaip sakoma, apetitas auga 
bevalgant. O ką gi rajono 
valdantieji galėtų pasiūlyti 
tiems, kurie  keliauja nuosa-
vais autobusais, o baseino 
malonumus iškeičia į nuo-
savą pirtelę? Ką valdantieji 
nemokamo duos bedarbiui, 
senjorui? 

Šioje vietoje būtų galima 
pradėti skėsčioti rankomis 
ir aiškinti, kad rajono biu-
džete nėra pinigų, tačiau jų 

stebuklingai atsiranda prieš 
savivaldos rinkimus. Iki jų dar 
daugiau nei keturi mėnesiai, 
tad nemokamų dalykų po dan-
gum Anykščių rasis ar gali 
rastis dar ne vienas.

Pavyzdžiui, kodėl anykštė-
nams negalėtų būti nemoka-
ma centralizuotai tiekiama 
šiluma? Kad ir bent vieną 
mėnesį. „Apmokėk šešias šil-
dymo sąskaitas laiku ir gauk 
septintą mėnesį šildymosi 
nemokamai“, - galėtų skam-
bėti UAB „Anykščių šiluma“ 
pasiūlymas.

UAB „Anykščių vandenys“ 
taip pat gyventojams galėtų 
pasiūlyti kažką nemokamo. 
Mieste ir rajone dažnai genda 
bendrovės inžineriniai tinklai, 
gyventojams tenka kurį laiką 
gyventi be vandens. Kaip 
nudžiugtų žmonės, jei tokiais 
atvejais į jų duris pasibelstų 
žvalus darbininkas  ir tartų: 
„Atsiprašome už nepatogu-
mus, štai Jums dėl to atnešiau 
10 litrų vandens nemokamai!”

UAB „Anykščių komuna-
linis ūkis”, skatindamas gy-
ventojus atsakingiau rūšiuoti 
atliekas, galėtų paskelbti 

akciją „Surink penkis kontei-
nerius plastiko ir šeštą mes 
Jums išvešime nemokamai”.

Net pamaitinti anykštėnus 
būtų galima nemokamai. 
Šitokio grožio restoraną 
Anykščių rajono savivaldybė 
pastatė Tilto gatvės komplek-
se, o jis vis dar stovi tuščias. 
Kodėl čia negalėjo įsikurti 
labdaros valgykla, apie kurią 
jau garsiai pasvajoja galą su 
galu sunkiai besuduriantys 
senjorai?

Tiesa, restorano pastatas 
jau perduotas į verslo rankas, 
bet, o stebukle, net ir šioje 
vietoje, kur sunku būtų galima 
tikėtis nemokamų dalykų, jų 
bus. Restorano savininkai 
įpareigoti bent keletą kartų 
per metus Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
renginių dalyvius vaišinti 
kava nemokamai.

Anykščių miesto parke jau 
greitai bus pradėti mine-
ralinio vandens gręžinio 
įrengimo darbai. Anykščių 
rajono meras, konservatorius  
Sigutis Obelevičius ne kartą 
viešai pabrėžė, kad mineralinį 
vandenį vietos gyventojai ir 

svečiai iš biuvetės galės semti 
nemokamai.

Ką gi, opozicijai belieka 
vos keletas variantų. Gyvento-
jams galima žadėti, kad šalia 
miesto bus pastatyta saulės 
elektrinė, kuri į jų būstus tieks 
pigią elektros energiją. Arba 
žadėti pastatyti gamyklą, ku-
rioje visi galės dirbti nemoka-
mai ( čia su ironija apie realų 
mokamų atlyginimų dydį...).

Tuo metu, kai Anykščių rajo-
ne randasi vis daugiau nemo-
kamų dalykų, rajono miesteliai 
ir kaimai vis dar skendi tamsoje 
– savivaldybė taupo gatvių ap-
švietimo sąskaita. Taupymo su-
metimais nemokami autobusai 
kai kuriuose kaimuose pasirodo 
tik kartą per savaitę ar išvis ten 
nebeužsuka... Nebenaudojami 
buvusių mokyklų pastatai  dėl 
savivaldybės biudžeto lėšų 
taupymo pamažu neprižiūrimi 
griūva... 

Kai pagalvoji, net ir pra-
bangiausiose parduotuvėse 
akcijos ir išpardavimai am-
žinai nesitęsia, o už anksčiau 
įsigytas dvi ir trečią nemoka-
mai gautą prekę vėliau tenka 
susimokėti dvigubai...

V. Blinkevičiūtė: „Neeiliniai laikai reikalauja neeilinės 
pagalbos gyventojams ir verslui. Nedelsiant“

europos Parlamentas paragino valstybes nares ir euro-
pos Komisiją nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų apginta 
pagrindinė gyventojų teisė turėti įperkamą šilumą bei elek-
tros energiją.

„Pasiuntėme aiškų signalą visoms valdžioms ir tiems, 
kurie lobsta šios energetinės krizės metu. Reikia daugiau 
sprendimų, kad žmonės nebūtų priversti rinktis tarp maiti-
nimosi ir šildymo, o įmonės išliktų gyvybingos“, - europos 
Parlamento rezoliuciją komentuoja jo narė Vilija BLIN-
KeVIČIŪTė.

- Gerbiamoji Vilija, kaip 
jūs asmeniškai vertinate šią 
europos Parlamento rezoliu-
ciją?

- Visų lygių ES ir valstybių 
vadovai paraginti nedelsiant 
(pakartosiu šį žodį – NEDEL-
SIANT) spręsti problemas dėl 
kylančių kainų neigiamo po-
veikio žmonėms ir įmonėms. 
Neeiliniai laikai reikalauja ne-
eilinių sprendimų. 

- Kokius pagalbos gyvento-
jams siūlymus išskirtumėte?

- Europos Parlamentas ragina 
valstybes nares svarstyti gali-
mybę krizės laikotarpiu visoje 
ES netaikyti pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) pagrindiniams 
maisto produktams, palengvinti 
prieigą prie svarbiausių prekių 
ir kovoti su maisto trūkumu bei 
kylančiomis būsto kainomis. 
Šis raginimas skirtas  pirmiau-
sia toms valstybėms, tarp kurių 

ir Lietuva, kurios netaiko net 
lengvatinio PVM tarifo svar-
biausiems maisto produktams.  

Europos Parlamentas perspė-
ja valstybes nares, kad energija 
neturėtų būti atjungiama var-
totojams, kurie neįstengia su-
simokėti didėjančių energijos 
sąskaitų. Pažymėta, kad būtina 
vengti ir tokių žmonių iškeldi-
nimo.

- O kaip dėl verslo, pramo-
nės?

- Ir vėl – nedelsiant – palen-
gvinti naštą mažoms ir vidu-
tinėms įmonėms, pirmiausia 
energijai imliems pramonės 
sektoriams. Tik taip galime pa-
dėti išsaugoti darbo vietas.

Europos Parlamento social-
demokratai siūlė išskirti maisto 
gamybos sektorių, šiam sek-
toriui taikyti išskirtines kainų 
„lubas“, kad būtų išvengta itin 
spartaus maisto kainų didėjimo. 

Lietuvai, kur rekordinė infliaci-
ja, tai labai aktualu.

Dar kovo pabaigoje Europos 
Parlamentas paragino valsty-
bes nares ir Europos Komisiją 
nedelsiant užtikrinti didesnę 
maisto produktų gamybą. Dau-
guma ES valstybių išgirdo šį 
raginimą, priėmė vienokius ar 
kitokius sprendimus.

Svarbu ir tai, kad Europos 
Parlamentas siūlo taikyti to-
kius pačius užimtumo rėmimo 
mechanizmus kaip ir pandemi-
jos siautėjimo metu: subsidijos 
darbo vietoms išsaugoti ir laiki-
nai nedirbantiesiems.

- Kas siūloma dėl energeti-
kos sektoriaus?

- Trumpai ir tik vienu aspek-
tu: įmonės, kurios gavo naudos 
iš nenumatyto pelno, turi padėti 
sušvelninti neigiamą krizės po-
veikį. Pirmiausia tai taikoma 
energetikos sektoriaus kompa-
nijoms, kurios šiuo metu san-
tykinai pigiai gamina elektrą. 
Pajamos iš nenumatyto pelno 
turėtų būti skirtos gyvento-
jams ir įmonėms. Žalios naftos, 
gamtinių dujų, anglių ir naftos 
perdirbimo sektorių įmonėms 
siūloma nustatyti solidarumo 
įnašus.

Dar kartą labai aiškiai pasa-
kyta: šios krizės metu niekam 
neturėtų būti leista krautis pasa-
kiškus pelnus žmonių ar įmonių 
sąskaita. Šią žiemą tokios teisės 
neturi niekas. Ši krizė, ši žiema 
turi būti solidarumo, naštos ir 
neplanuotai gautų milžiniškų 
pelnų dalijimosi su visais lai-
kas. 

Dėl principo – perskirstyti 
pigiai elektrą gaminančių įmo-
nių vadinamuosius viršpelnius 
– jau susitarė ES energetikos 
ministrai. Lietuvai tai reiškia, 
kad laukia derybos su didžiau-
sia elektros tiekėja Švedija, iš 
kurios tų viršpelnių ir tikimės. 
Sutartis turi būti pasirašyta iki 
gruodžio 1 dienos. Derybas 
kontroliuos Europos Komisi-
ja. Labai tikiuosi, kad Lietuvai 
pavyks, o visuomenė bus infor-
muota apie sprendimų naudą.

Europos Parlamentas taip pat 
siūlo įvesti kainų lubas dujoms, 
taip pat ir dujoms, kurios nau-
dojamos elektrai gaminti. Tai 
leistų sumažinti elektros kainą 
visoje ES. Deja, kol kas tokio 
sutarimo tarp visų ES valstybių 
nėra.

Vilija Blinkevičiūtė: „Ši krizė turi būti solidarumo, naštos ir mil-
žiniškų pelnų dalijimosi su visais laikas.“

www.blinkeviciute.eu
Užsak. nr. 901
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šiupinys

Juozas RATAUTAS, 
anykštėnas

Rinkau ir aš duomenis. Aštun-
tame dešimtmetyje, kai dirbau 
Agrochemijos susivienijime, 
sėsdavau prie telefono, skam-
bindavau kolūkių agronomams 
ir klausdavau, kiek hektarų 
patręšei, kiek tonų mėšlo išvežei. 
Informaciją surašydavau į ver-
tikaliai subraukytą popieriaus 
lapą, o gautus skaičius  lyginda-
vau, analizuodavau ir teikdavau 
vyresnybei. Kiekvieno mėnesio 
popierinės ataskaitos guldavo į 
segtuvą ir pildė rajone augina-
mų žemės ūkio kultūrų tręšimo 
„duomenų bazę“.

Kažkas panašaus vyksta, nors 
nuo to laiko praėjo kone pus-
šimtis metų. Savivaldybė viešojo 
pirkimo būdu už 10 tūkstančių 
eurų patikėjo Turizmo ir verslo 
informaciniam centrui surinkti 
informaciją apie rajono verslo 
subjektus ir sudėti juos į taip 
vadinamąją duomenų bazę. 
Noras plačiau žinoti apie rajone 
veikiančias įmones, jų tipus, 

vykdomą veiklą, veiklos apimtis, 
įsipareigojimų vykdymą,  dar-
buotojų atlyginimus ar kitus 
rodiklius lyg ir suprantamas, 
visgi, kaip tą darbą praktiškai 
atlikti, – ne visai aišku. Pamo-
deliuokim, kokie iššūkiai laukia 
centro ir kokie galimi būdai  šiai 
užduočiai įvykdyti.

Pirmas. Kaip ir aukščiau 
aprašytuoju atveju, TVIC- o 
darbuotojai pasidalija rajono 
įmones po 100, sėda prie tele-
fono, skambina buhalteriams ir 
prašo duomenų.  Juos užrašo 
ant popieriaus lapo ar kompiu-
teryje, vėliau suskaičiuoja ir 
subalansuoja kalkuliatoriumi, 
parengia išvestinius duomenis 
vienai ar kitai datai. 

Galbūt bus pasinaudota kiek 
pažangesniu elektroninio su-
sirašinėjimo būdu – užduoties 
vykdytojas išsiuntinės raštus 
įvairių valdymo ir veiklos 
formų įmonėms, kurių dau-
giau kaip tūkstantis, ir prašys 
atsakyti į iš anksto paruoštus 
klausimus. Tikriausiai ne visi 
atsilieps, kadangi joks norminis 
aktas jų neįpareigoja. O kurie 
atsakys, pateiks nebūtinai tei-
singą informaciją. Be to, duo-
menys įmonėse keičiasi, juos 
reikia nuolat atnaujinti.  Po 
mėnesio kito informacija tampa 
beviltiškai pasenusi, netinka-
ma naudoti ar net klaidinanti. 
Taigi, šis kelias neperspektyvus 

ir kvepia praeitimi.
Antras būdas. Žinant, kad 

Sodra turi modernią draudėjų 
(įmonių, įstaigų, organizacijų) 
lėšomis sukurtą ir profesiona-
lių specialistų administruo-
jamą tiek verslo įmonių, tiek 
personalizuotą duomenų bazę, 
tačiau nei TVIC-as, nei kokia 
kita įmonė legaliai prie jos 
prisijungti negali, centro va-
dovė suranda „hakerį“, kuris 
įsilaužia į duomenų bazę ir 
nukopijuoja duomenis. Būdas 
neteisėtas ir kvepia teisminiu 
persekiojimu, tačiau greitas ir 
efektyvus. Toks „specas“ mo-
kės paslėpti galus ir kurį laiką 
bus nepastebėtas. Trūkumas 
tas, kad įmonių duomenys vis 
dėlto keičiasi, o vogdamas 
informaciją kada nors vis vien 
įkliūsi. O tada paaiškės ne tik 
vykdytojas, bet ir užsakovas.

Na ir trečias, legalus 
teisinis būdas, kuris savival-
dybei nieko nekainuotų ir 
kurį rekomenduoju išbandyti, 
gerai žinodamas, jog abi 
šalys (Sodra ir Savivaldybė) 
susitars. Savivaldybės vadovai 
turi kreiptis į Sodros teritorinį 
skyrių su prašymu sudaryti 
sutartį dėl duomenų keitimosi, 
sąlygose numatant jų apimtis, 
terminus, duomenų pateiki-
mo būdus ir t.t. Tai legalus, 
greitas ir šiuolaikiškas būdas 
gauti išsamią, tikslią ir plačios 

apimties informaciją. Sodra 
renka, kaupia ir sistemina duo-
menis apie visus šalies verslo 
subjektus. Jos duomenų bazėje 
yra  plati ir tiksli informacija. 
Įmonės (draudėjai) Valstybinio 
socialinio draudimo įstatymo 
nustatyta tvarka periodiškai ir 
esant pasikeitimams veikloje 
teikia pranešimus. Sodra bet 
kokiai datai ir įvairiu pjūviu 
gali suformuoti ataskaitą, pa-
sinaudojusi turima programine 
įranga. Institucija nesuteiks 
savivaldybei prisijungimo 
prie bazės galimybės, tačiau 
prašomą informaciją pateikti 
sutartyje nustatytomis sąlygo-
mis galės. Tad kam išradinėti 
dviratį, jeigu jis išrastas, kam 
mesti pinigus į balą, jei juos 
galima panaudoti svarbesnėms 
anykštėnų reikmėms? 

Yra dar vienas būdas, kuris 
sutaupytų dešimt tūkstančių 
mokesčių mokėtojų pinigų 
ir pagerintų valdžios insti-
tucijos įvaizdį.  Kam pirkti, 
jei gali pats pasidaryti. 
Pageidaujamą informaciją 
iš Registrų centro ar kitų 
šaltinių gali surinkti savi-
valdybės specialistai, mero 
patarėjai.  Įstatymas draudžia 
Valstybės tarnybos įstaigai 
pirkti paslaugą, jeigu ją pagal 
skyriaus nuostatus ar pareigy-
bės aprašymus privalo atlikti  
vienas ar kitas specialistas.  

pastabos paraštėse

(Atkelta iš 1 psl.)

Lovas iš sunkvežimio krovė 
Viešintų, Troškūnų ir Andrio-
niškio seniūnijų gyventojai bei 
keli Anykščių bendrabutyje 
gyvenantys ukrainiečiai. Šių 
seniūnijų gyventojai ir ukrai-
niečiai šiomis dienomis kaip tik 
ir turėjo sumontuoti lovas.   

Mokykloje, prie sporto salės, 
yra keli dušai, tačiau jų būriui 
žmonių neužteks, todėl lauke, 
šalia pastato, bus sumontuo-
ti konteineriai, kuriuose bus 
įrengti dušai ir tualetai. Bendro-

Nenaudojamame mokyklos blo-
ke buvo atjungtas ir vandentie-
kis, UAB„Anykščių vandenys“ 
iki trečiadienio vandens tieki-
mą visam buvusios mokyklos 
pastatui jau buvo sutvarkę.

Maistą gaminsis patys

Į Viešintas bus atgabenta 
skalbimo mašinų, šaldytuvų, 
elektrinių plytelių bei kitos bui-
tinės technikos. Elementarių 
baldų - stalų, kėdžių, spintelių, 
pasak R.Blazarėno, paieškos ir 
patys anykštėnai - tokio nebe-
reikalingo turto turėtų būti už-
darytose mokyklose. 

Pabėgėlių apgyvendinimą 
finansuoja Jonavos rajone, Ru-
kloje, esantis Pabėgėlių priėmi-
mo centras. Ši įstaiga atgabeno 

lovas, atveš ir buitinę techniką. 
Išlaidos mokyklos šildymui tu-
rėtų būti kompensuotos iš vals-
tybės biudžeto. 

Maistu ukrainiečiai tu-
rės pasirūpinti patys. Pasak 
R.Blazarėno, buvo svarstyta 
pabėgėlius maitinti centrali-
zuotai. „Tos minties atsisaky-
ta, nes mokyklos valgykla gal 
4 ar 5 metai neveikia. Norint 
gauti visus maisto tvarkymo 
pažymėjimus, reikia didelių 
investicijų.  Kiek paklausinėjo-
me, maitintojų, norinčių imtis 
šios veiklos, neatsirado. Todėl 
nuspręsta pirkti elektrines vi-
rykles, kuriomis ukrainiečiai 
galėtų maistą ruoštis patys“, - 
aiškino valdininkas. 

Savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas  Ramūnas 
Blazarėnas sako, kad ukrai-
niečiai nereikalauja išskirtinio 
dėmesio, atvirkščiai – dalies 
paramos jie net atsisako. 

Ukrainiečių Viešintose galbūt bus tiek pat, kiek ir viešintiškių

Rinks jau surinktus duomenis Žvilgtelėjus į savivaldybės 
administracijos skyrių funk-
cijas ir pareigų aprašymus 
matyti, jog duomenų rinkimas 
ir kaupimas yra kai kurių jų 
atliekamo darbo dalis. O jei ir 
nebūtų – remiantis Valstybės 
tarnybos įstatymo ar Darbo 
kodekso nuostatomis, vadovas 
turi teisę pavaldžiam darbuo-
tojui nurodyti atlikti darbą, 
nesusijusį su pareigomis. Tuo 
atveju už papildomų užduočių 
atlikimą ar darbo krūvį virši-
jančią veiklą privalu sumokėti 
priemoką. Tik tam nereikės 
dešimties tūkstančių!

Summa summarum -  savi-
valdybės ketinimas turėti nuo-
savą verslo subjektų duomenų 
bazę atrodo labai nerimtai. 
Normaliam šiuolaikiškam pro-
jektui vien įrangai, serveriams,  
programoms ir jų palaikymui, 
administravimui, saugumo 
priemonėms užtikrinti  reiktų 
pakloti šimtus tūkstančių. An-
traip joks rimtas verslininkas 
nepatikės savo įmonės jautrių 
duomenų nesaugiai ir mėgėjiš-
kai kažkieno sukurtai nesertifi-
kuotai duomenų saugyklai. 

Na, o jei pagal šios paslau-
gos pirkimo sąlygas pakanka 
kompiuteryje sudaryti įmonių 
sąrašą su vienokiomis  ar 
kitokiomis žymomis, tai tokia 
„bazė“ neverta nė euro. Infor-
macija iš jos bus ne ką vertin-
gesnė už anuomet iš kolūkių 
rinktus duomenis apie mėšlą.

Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis sako, jog 
buvusios Anykščių profesi-
nės mokyklos bendrabutis 
jau yra perpildytas.

jo ir ūkio skyriaus vedėjas kal-
bėjo, kad specialistai apžiūrėjo 
mokyklos kiemą ir nusprendė, 
jog didelių problemų konteine-
rius prijungiant prie komunika-
cijų nebus. Dauguma vamzdžių 
bus nuvesta žemės paviršiumi, 
dabartinės technologijos leidžia 
komunikacijas jungti taip, kad 
žiemą vamzdžiai neužšaltų. 

Dalis mokyklos pasta-
to pernai buvo nešildoma. 
R.Blazarėnas kalbėjo, kad 
šią savaitę UAB„Anykščių 
šiluma“darbuotojai patikrins 
nešildytos dalies jungtis, jeigu 
aptiks gedimų - suremontuos. 

Ačiū tiems žmonėms, kurie darė viską, kad Benas 
išgyventų...

Ačiū ir visiems - padėjusiems, parėmusiems, palai-
kiusiems - išlydint į paskutinę kelionę sūnų, tėtį, brolį 
Beną Steponėną.

Artimieji

Šildymas. Spalio 12 d. 
Anykščiuose pradėtas šildymo 
sezonas.

Dovana. Tautodailininkas, 
kraštotyrininkas Bronius Tvar-
kūnas Debeikių bibliotekai 
padovanojo šeimos relikviją – 
daugiau kaip 100 metų skrynią, 
kurią paveldėjo iš tėčio Karo-
lio Tvarkūno, bei tris paties 
parengtus Meldučių, Kalvelių 
ir Čekonių kaimų metraščius, 
iliustruotus fotografijomis.

Bazė. Anykščių savivaldybės 
užsakymu iki šių metų gruodžio 
turi būti sukurta Anykščių rajo-
ne veikiančių verslo subjektų 
duomenų bazė. Šią paslaugą 
už 10 tūkst. Eur atliks Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centras. Duomenų bazė 
apims savivaldybės teritorijoje 
veikiančius verslo subjektus. 
Verslo subjektus numatoma su-
skirstyti  pagal veiklos sritis bei 
įmonės dydį. Duomenų bazė 
bus nuolat atnaujinama. 

Čempionatas. Pirmą kartą 
istorijoje trys Lietuvos atstovai, 
tarp kurių anykštėnas Donatas 
Meškauskas, išvyko į World 
Surfing Games – banglenčių 
pasaulio čempionatą, kuris 
vyks JAV. 
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Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, svėdasiškis

Rudeniniai pamąstymai prie televizoriaus 

Neseniai, įsijungęs televi-
zorių, dar kartą peržiūrėjau 
praėjusios Kovo 11-osios 
iškilmingo minėjimo Seime 
įrašą. Įdėmiai stabtelėjau ties 
teisininkės Zitos Šličytės kal-
ba, kurios metu istorinę Seimo 
posėdžių salę paliko dalis 
politikų. Iš salės demonstraty-
viai išėjo visa Laisvės partijos 
„chebra“, paskui ją ištipe-
no dabartinis ir išmanusis 
Sveikatos ministras, išėjo ir 
dabartinis Tėvynės Sąjungos 
ir Krikščionių demokratų 
partijos „vadas“, jaunasis 
užsienio reikalų ministras G. 
Landsbergis, kažkada taip 
nedrąsiai save įvardijęs „ti-
kinčiu kataliku“. 

Ką gi tokio baisaus pasa-
kė ponia Z. Šličytė, kad jos 
kalbos toliau nebenorėjo 
pasiklausyti krikščionimis ir 
katalikais save įvardiję ponai 
ir ponios Seimo nariai? Drįstu 
manyti, nieko žiauraus ir 
šokiruojamo.  Zita Šličytė tik 
priminė Lietuvos Konstitu-
cijoje įrašytus punktus, juos 
pacitavo ir cituodama pabrė-
žė, kokiame patologiniame ir 

visokių vertybių deklaravime 
bei nuomonių susipriešinime 
gyvenamuoju momentu yra 
atsidūrusi mūsų valstybė. 
Kalbėtojos mintys apie šeimą, 
gėjus ir kitas aktualijas tiek 
„sužeidė“ kai kuriuos politi-
kus, kad, rodos, čia pat, Seimo 
salėje, tie „įskaudintieji“ ir 
pasipiktinusieji būtų įmanę 
sudeginti Z. Šličytę ant žmo-
gaus teisėmis kurstomo laužo 
kaip „demokratijos ir žodžio 
laisvės raganą“. Tačiau tie 
ponai ir poniutės pamiršo, kad 
gerbiamoji Z. Šličytė yra tei-
sininkė ir puikiai, dar geriau 
už kai kuriuos taip audringai 
ėmusius protestuoti, išmano 
Lietuvos Konstituciją. 

Stebėdamas to minėjimo 
įrašą, nenoromis pagalvojau: 
„Kiek dar mūsų politikos kūne 
bus daroma tatuiruočių su 
skambiomis žodžio laisvės, 
demokratijos bei vertybių 
deklaracijos frazėmis? Kiek 
dar demokratija bus tik tada 
aktuali, kai ji kažkam bus 
patogi, nekelianti diskomfor-
to?“ Rodos, valdžioje (ypač 
valdančiųjų gretose) tiek daug 
girdisi deklaracijų apie amži-
nas vertybes, apie Bažnyčios 
naudą, pagaliau - apie patį 
Dievą, kaip Gėrį. Tačiau rea-
lybė parodo visai kitą vaizdą: 
bėgama iš salės, nes kažkas 
išdrįsta rėžti tiesą į akis. O juk 
buvo toje Z. Šličytės kalboje 
netiesiogiai užsiminta ir apie 
Kristaus ir Bažnyčios moky-
mą. Tik jo nenorėjo klausytis 
ir išgirsti ypač stropiai ir net 

demonstratyviai per rinkimus 
bažnyčiose klūpantys politikai. 

Žinoma, tai jau praėjęs 
renginys. Tai jau istorija.  Bet 
netruks ateiti kita Kovo 11-oji. 
Vėl bus kalbos. Gal ir vėl, pa-
brėžiant, kaip su jomis nesu-
tinkama, nenorima išklausyti 
skaudžios tiesos, kažkas ims ir 
vėl išeis iš salės. Tas prakeik-
tas apsimetinėjimas, apsivel-
kant demokratijos ir žmogaus 
teisių drapanomis! Prakeiktas, 
nes tiesa taip tiesmukai ir 
nuolat dusinama stambiomis 
pinigų sumomis, už kurias su 
malonumu rėkiama ir šaukia-
ma, nesgi naudinga, jau sumo-
kėta ir dar bus mokama. 

Kai kurie mūsų politikai, 
neva ginantys žmonių teises 
(daugiausia - seksualinių 
mažumų teises) vis bando ci-
tuoti dabartinį mūsų popiežių 
Pranciškų: neva Popiežius irgi 
gina seksualines mažumas. 
Tačiau kai tas pats Popiežius 
išreiškė nuomonę apie karą 
Ukrainoje ir apie NATO, tai 
tie patys, cituojantys Popiežių, 
jį iškoneveikė visokiausiais 
epitetais. Užtenka apie tai pa-
skaityti kai kurių politikų, save 
laikančių katalikais, įrašus 
socialinių tinklapių paskyro-
se. Gal ir čia demokratija? 
Tik kieno ji ir kiek ji kažkam 
patogi ar ne, kam naudinga ar 
nenaudinga? 

Šiandien viešai pasakyti, 
ką galvoji, - tolygu atsidurti 
stalininės Sovietų Sąjungos  ar 
Šiaurės Korėjos laikų realybėje: 
iškyla ne tik nemenka rizika būti 

išvadintam kai kurių profe-
sorių sugalvotomis frazėmis: 
vatninkas, runkelis, prorusiš-
kas, šunauja, bet netgi viešas 
kaltinimas, jog esi rusų agentas. 
Logiškai pagalvojus, Lietuvoje 
žodžio laisvė ir demokratija 
irgi gali turėti pravardes. O jos 
dažniausiai taikomos, kai tiesos 
sakymas kažkam virsta rakštimi 
„toje vietoje“. 

Kai baigiau peržiūrėti jau 
istoriniu tapusį praėjusios 
Kovo 11-osios minėjimo įrašą, 
prisėdau prie radijo žinių. O 
tai tau! Pasirodo, kad svei-
katos specialistai Lietuvoje 
vis daugiau pastebi psichinės 
sveikatos sutrikimų atvejų. 
Gal kas nors gali ir nesutikti, 
tačiau kai kurios psichinės 
problemos atsiranda tada, kai 
žmogus negali arba vengia 
pasakyti tai, ką jis galvoja. 
Paskui atsiranda ir vystosi 
visokie kompleksai, vėliau 
virstantys psichiniais negala-
vimais. Bet jei drąsiai, garsiai 
ir viešai  kalbėsi apie tai, kas 
tau skauda, gali susilaukti 
viešo pasmerkimo. Tad kaip 
žmogui elgtis? Ogi labai 
paprastai. Pirmiausia laisvę, 
demokratiją ir amžinąsias 
vertybes bandyti pajusti savy-
je: ar tokiems dalykams dar 
yra erdvės mūsų vidiniame 
pasaulyje. Jei taip, tai reiškia, 
kad mes visi turime prigimtinę 
teisę atverti save pasauliui 
ir jame gyvenantiems žmo-
nėms, žinoma, savo minčių ar 
nuomonių neklijuodami  ar 
netatuiruodami  ant kitų kūnų 

ir dvasios. Manau, kad jei 
dauguma mūsų visuomenės 
žmonių nebijotų ir nesivaržytų 
viešai pasakyti, ką jie galvo-
ja, tai Lietuvoje demokratija 
taptų kūnu ir gyventų mumyse 
ir tarp mūsų. Tačiau kol kas 
tai tik utopija. Tad dar ilgai 
Lietuvoje vienų žodžiai sukels 
konfliktines nuotaikas kitiems, 
o laisvai ir viešai pasakytas 
žodis dar daug kartų galės 
virsti rizika tapti nepageidau-
jamam ir nepatogiam. 

Visuomenės vertybėms ir jų 
praktikai reikia daug laiko. 
Nuo pirmosios Kovo 11- osios 
jau praėjo 30 metų. Negi to 
laiko dar daugiau reikės? Tai 
priklausys nuo to,  ko nori 
ne vien politikai, bet ir visi 
paprasti, priklausantys šiai 
nepastovumu dvelkiančiai 
Lietuvos visuomenei. 

Išjungiau televizorių, USB 
atmintuką padėjau į stal-
čių. Paskui pravėriau duris: 
rudeninė saulė, lyg padykusi 
panelė, pakštelėjo man į 
skruostą. Beliko tik nusišypso-
ti ir atleisti. Besidairydamas 
į medžius, pastebėjau, kad  
kasdien  vis ant medžių ma-
žėja lapų. Jie krinta, skrieja 
lyg bėgantys metai, mėnesiai, 
savaitės, dienos. Atgal nieko 
nebesugrąžinsi: nei tų nukritu-
sių lapų ant medžio šakos, nei 
nugyventų metų. Taigi, belieka 
gyventi taip, kad ištartas žodis 
būtų drąsus ir nuoširdus, 
o gyvenimo būdas niekada 
nebūtų kitų gyvenimų plagiatu 
ar išnykimu minioje. Neduok 
Dieve...

(Atkelta iš 5 psl.)

Džiaugiasi bendrabučio 
gyventojais

Gyvenimo sąlygos Viešintų 
mokykloje, aišku, nebus labai ge-
ros.

„Buvusiame Anykščių prof-
techninės mokyklos  bendrabutyje 
kambariuose gyvena  po 3 ar po  4 
žmones. Čia reiks po 12, net po 15  
apgyvendinti. Na, ir pagal pastato 
paskirtį mokykla neskirta gyventi. 
Neaišku, kaip jie čia važiuos. Ar 

grupėmis iš vieno regiono, ar  bus 
įvairovė. „Matyt, pabėgėlių atva-
žiavimas į Viešintas priklausys 
nuo situacijos Ukrainoje. Jeigu, 
neduok Dieve, didesni puolimai....
Radviliškio rajone esanti moky-
kla bus pirmiausia apgyvendinta, 
o Viešintos yra antrasis prioritetas. 
/.../. Jeigu tavo namus išgriovė, 
subombardavo, čia bent iš bėdos  
galės peržiemoti. Gyventi, aišku, 
niekas čia nenorėtų“, - „Anykštai“ 
kalbėjo R.Blazarėnas.

Jis vylėsi, kad Viešintose bus 
panaši situacija kaip buvusiame 

profesinės mokyklos bendrabu-
tyje. R.Blazarėnas tikino, kad 
ten įsikūrę ukrainiečiai patys rū-
pinasi bendrų patalpų priežiūra, 
yra susidarę tvarkymo grafikus. 

„Negaliu už visus garantuoti, bet 
mums gera bendruomenė papuo-
lė. Per pusę metų jokių problemų 
nebuvo. Bendrabučio gyventojai 
sako:  „Ačiū jums už tai, kad su-
teikėte pastogę.“ Dalies pagalbos 
jie net atsisako. Jie kalba - mes 
dirbame, gauname pinigus, esame 
įgalūs ir buitimi patys galime pasi-
rūpinti“, - dėstė valdininkas.

Tikisi, kad nebus 
mažos trobelės sindromo

Jeigu Viešintose apsigyvens 
apie 200 ukrainiečių, pabėgėlių 
miestelyje bus beveik tiek pat, 
kiek ir pačių viešintiškių. Viena-
me mažo miestelio pastate gyve-
nantys žmonės bus tarytum izo-
liuoti nuo pasaulio.  R.Blazarėnas 
vylėsi, kad pavyks išvengti „ma-
žos trobelės“ sindromo.  

„Kol negaus darbo, galės į 
Anykščius važiuoti. Dabar ne-
mokami autobusai iš Anykščių į 

Ukrainiečių Viešintose galbūt bus tiek pat, kiek ir viešintiškių Viešintas ir atgal važiuoja penkis 
kartus per dieną. Nori - važiuok 
į Anykščius pavaikščioti, apsi-
pirkti, bet ir Viešintose yra dvi 
parduotuvės. Gaus ukrainiečiai 
išmokas, kaip ir mūsų gyven-
tojai. Manau, integruosis, per-
žiemos“, - kalbėjo savivaldybės 
administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjas.

Jis svarstė, kad vargu ar kas 
iš laikinųjų Viešintų gyventojų 
svajos likti mokyklos pastate vi-
siems laikams. „Pirmasis planas 
- peržiemoti. Bet ir dabar yra ne-
maža dalis  tokių žmonių, kurie 
nebeturi kur grįžti, - viskas su-
bombarduota, sugriauta. Gal čia 
kabinsis...Bet jeigu įsikabins, pa-
tys ieškosis gyvenamojo būsto, 
juolab kad ir valstybės parama 
ukrainiečiams nebus amžina“, -  
sakė R.Blazarėnas. 

Anykščių rajone gyvena 
apie 300 ukrainiečių

Rajone jau gyvenančių ukrai-
niečių skaičius iš esmės nesikei-
čia kelis mėnesius - prieglobstį 
čia rado apie 300 pabėgėlių. 

Viešintų mokyklos gyventojų skaičius, tikėtina, priklausys nuo situacijos Ukrainoje. Mokykloje pastatytos ir vaikiškos lovelės.
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Pasikeitę įpročiai lemia gerą savijautą ir sveikatą

Vasaros metu daugelis buvo labiau atsipalaidavę, tačiau 
prasidėjus šaltajam sezonui ypač svarbu būti socialiai atsa-
kingiems ir laikytis prevencinių ir apsaugos priemonių, pa-
dedančių apsisaugoti nuo klastingos COVID-19 infekcijos. 

Svarbu apsaugoti save ir savo aplinką ir prisiminti, kad 
neatsakingi veiksmai gali sukelti tik dar didesnę grėsmę vi-
suomenei. 

Apie imuniteto stiprinimą ir tinkamos asmeninės higienos 
svarbą pasakoja vaistininkas Tautvydas endriukaitis. Pa-
sak jo, tinkami įpročiai padeda apsisaugoti ne tik nuo CO-
VID-19 infekcijos, bet ir kitų pavojingų užkrečiamųjų ligų. 

Rekomenduoja naudoti
Vaistininkas pastebi, kad at-

sakingi žmonės viešose vietose 
ir transporte vis dar dėvi medi-
cinines veido kaukes arba res-
piratorius, nors šiuo metu jos 
yra neprivalomos. 

„Labai teisingas sprendimas, 
taip turėtume elgtis visi“, – tvir-
tina jis ir pataria rinktis kaukes, 
kurios gerai priglunda prie veido 
ir visiškai dengia nosį ir burną. 

Be to, uždarose viešose er-
dvėse reikėtų stengtis laikytis 
saugaus atstumo nuo aplinki-
nių, dažnai ir kruopščiai plauti 
rankas, naudoti rankų dezin-
fekavimo priemones, neliesti 
akių, nosies, burnos. 

„Prisiminkime kosėjimo, 
čiaudėjimo taisykles – tai vertė-
tų daryti į servetėlę arba sulenk-
tą alkūnę. Taip pat labai svarbu 
vėdinti gyvenamąsias ar darbo 
patalpas ir, žinoma, vengti fi-
zinio kontakto su sergančiais 
asmenimis, kurie turi didesnę 
riziką sirgti ar turėti sunkias 
COVID-19 komplikacijas“, – 
sako T. Endriukaitis.  

Vaistininkas primena sveikos 
ir subalansuotos mitybos bei fi-
zinio aktyvumo svarbą: „Nepa-
mirškime grūdintis, tinkamai, 
sveikai ir visavertiškai maitin-
tis, gerai pailsėti, kuo daugiau 

judėti gryname ore. Jei jaučia-
te, kad to trūksta, stiprinkitės 
vartodami imuninei sistemai 
skirtus maisto papildus. Labai 
tinka kompleksiniai papildai su 
ežiuole, su vitaminais C, D bei 
kitais vitaminais ir mineralais.“

Sumažinama rizika 
užsikrėsti kitomis ligomis
Atsakingai laikydamiesi 

pagrindinių rekomendacijų 
asmenys sumažina tikimybę 
užsikrėsti ir kitomis užkrečia-
mosiomis ligomis. 

Vaistininkas sako, kad nors 
pagrindinės prevencinės ir ap-
saugos rekomendacijos dau-
geliui yra puikiai žinomos, kai 
kurie tai itin greitai pamiršta. 
Ypač tuomet, kai šios priemo-
nės tampa neprivalomos. 

„Laikydamiesi rekomendaci-
jų galime užkirsti kelią ne tik 
COVID-19, bet ir kiekvienais 
metais mus užklumpančiam 
gripui. Taip pat apsisaugoti 
nuo kitų oru plintančių ligų, 
tokių kaip tuberkuliozės, pneu-
mokokinės infekcijos, ūminės 
viršutinės kvėpavimo takų in-
fekcijos, meningokokinės in-
fekcijos ir kitų“, – akcentuoja 
T. Endriukaitis. Ir priduria: „Ne 
veltui Japonijoje bei kitose Azi-
jos šalyse žmonės kasdien taip 

elgiasi jau daug metų. Tai pri-
sideda prie jų ilgaamžiškumo, 
apie kurį tikriausiai daugelis 
esame girdėję.“ 

Geroji pandemijos pusė – 
nauji įpročiai
Pastarieji pasaulinės pande-

mijos metai daugelį privertė 
pakeisti savo higienos įpročius. 

„Paradoksalu, tačiau tai ge-
roji pandemijos pusė – visi 
tapome labiau išprusę ir atsa-
kingesni. Pamenate, prieš pan-
demiją gatvėje kaukę dėvintis 
žmogus daugeliui atrodydavo 
keistuolis, traukdavo smalsuo-
lių žvilgsnius, o šiomis dieno-
mis tai yra visiškai įprasta“, – 
sako vaistininkas.

Jo teigimu, anksčiau žmo-
nės taip nesirūpindavo rankų 
švara, o dabar dažno žmogaus 
rankinėje, kišenėje ar automo-
bilio pirštinių skyrelyje galime 
rasti purškiklį su dezinfekci-
niu skysčiu rankoms. „Taip pat 
grįžę iš viešosios vietos tikrai 
nusiplausime rankas, o pabuvę 
uždaroje, pilnoje žmonių patal-
poje, viską pravėdinsime – visa 
tai tapo įprasta“, – teigia jis. 

Kaip elgtis pajutus 
COVID-19 būdingus 
simptomus? 
Vaistininkas pabrėžia – paju-

tus COVID-19 būdingus simp-
tomus, tokius kaip karščiavimą, 
kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą, 
staigų uoslės, skonio praradimą 
ar susilpnėjimą, pirmiausia rei-
kėtų atlikti COVID-19 greitąjį 
antigeno testą namuose. 

Jeigu jūsų aplinkoje jau buvo 
sergančiųjų COVID-19, tuomet 
keletą greitųjų antigeno testų 
naudinga turėti savo namų vais-
tinėlėje, kad bet kada galėtumė-
te išsitirti. 

„Šiandien jie kainuoja vos 
kelis eurus ir yra prieinami vi-
sose internetinėse vaistinėse ir 
daugelyje parduotuvių“, – pa-
žymi T. Endriukaitis. 

Jei testas teigiamas, reikėtų 
skubiai kreiptis į savo šeimos 
gydytoją. 

Kol jaučiate simptomus, bū-
kite atskiroje patalpoje nuo kitų 
šeimos narių. Tais atvejais, kuo-
met būtina bendrauti su kitais 
asmenimis, rekomenduojama 
dėvėti respiratorių ar medicini-
nę kaukę, kuo dažniau vėdinti 
gyvenamąją patalpą bent 10 
minučių plačiai atvėrus langą. 

Taip pat svarbu kuo dažniau 
plauti rankas su muilu, jas mui-
luojant ne trumpiau nei 20 se-
kundžių, o dažnai liečiamus pa-
viršius gyvenamojoje vietoje, 
tokius kaip durų rankenas, stalų 
paviršius, pultelius ar šaldytuvo 
rankenas, kasdien valyti dezin-
fekciniais valikliais. 

„Jeigu sergate, derėtų veng-
ti rizikos užkrėsti aplinkinius 
žmones. Geriau likti namuose, 
jei įmanoma, neiti į darbą ar ug-
dymo įstaigą ir nesilankyti kito-
se žmonių susibūrimo vietose. 
Tai gali išgelbėti ne tik sveika-
tą, bet ir gyvybę“, – akcentuoja 
vaistininkas. 

Būkime atsakingi ir sveiki
„Visi žinome, kaip peršalimo 

ligos ar negalavimai gali už-
klupti mus nepasiruošus ir pa-
keisti mūsų kasdienybę. 

kinta ir tikrai neleidžia atsipa-
laiduoti. Suprantame, kad jau 
dabar privalome ruoštis, pradėti 
rūpintis savo ir artimųjų sveika-
ta, nelaukiant prognozuojamo 
sergamumo augimo. Pačiu blo-
giausiu atveju, atsiradus naujai 
COVID-19 mutacijai, teoriškai 
įmanomas panašus scenarijus 
į ankstesnį. Tad būkime atsa-
kingi ir sveiki“, – įvertinti pan-
demijos grėsmę ir nepamiršti 
pagrindinių saugumo rekomen-
dacijų kviečia T. Endriukaitis. 

COVID-19 tyrimo eiga
Pagal šiuo metu galiojančias 

rekomendacijas, jei susirgusio 
žmogaus artimoje aplinkoje 
yra patvirtintas COVID-19 li-
gos atvejis arba jei asmuo gau-
na teigiamą parduotuvėje arba 
vaistinėje įsigyto savikontrolės 
greitojo antigeno testo rezulta-
tą, šeimos gydytojas gali patvir-
tinti COVID-19 ligos diagnozę, 
nekviesdamas paciento atvykti 
į polikliniką. 

Tačiau svarbu žinoti, kad 
savikontrolės greitojo antige-
no testo pagrindu negalės būti 
išduodamas ES Skaitmeninis 
COVID pažymėjimas. Norėda-
mi gauti šį dokumentą, gyven-
tojai turės gauti gydytojo siun-
timą ir atvykti išsitirti į gydymo 
įstaigą.

Be to, primenama, kad, pa-
jutę COVID-19 ligai būdingus 
simptomus, gyventojai gali 
kreiptis į artimiausią sutartį su 
teritorine ligonių kasa turinčią 
šeimos medicinos paslaugas 
teikiančią gydymo įstaigą, net 
jeigu nėra prie jos prisiregistra-
vę. Jeigu asmuo yra apdraustas 
privalomuoju sveikatos draudi-
mu, mokėti už gydytojo kon-
sultaciją ir tyrimą nereikės. Tai 
gali būti aktualu atostogaujan-
tiems ir dėl kitų priežasčių iš 
gyvenamosios vietos išvyku-
siems žmonėms.

Daugiau apie COVID-19 ty-
rimą, prevencinių ir apsaugos 
priemonių rekomendacijas, nau-
dingus kontaktus gyventojams 
ar kitos su pasauline pandemija 
susijusios aktualios informacijos 
galima rasti tinklalapyje www.
koronastop.lrv.lt arba paskambi-
nus numeriu 1808. 

Užsak. Nr .900

Prasidėjus šaltajam sezonui ypač svarbu laikytis prevencinių ir 
apsaugos priemonių.       Nuotr. iš freepik.com 

Vaistininkas T. Endriukaitis 
primena: „Dar visai nese-
niai pamatėme, koks nenu-
spėjamas ir pavojingas gali 
būti COVID-19.“ 

Nuotr. iš „MANO vaistinės“ 
archyvo

Su peršalimų paūmėjimu 
susiduriame kiekvieną šaltąjį 
metų sezoną, kai dažnas žmo-
gus pradeda lengviau ar sun-
kiau sirguliuoti ir kreipiasi į 
mus konsultacijos ar pagalbos. 
Prie visų sirgimų prisidėjus dar 
ir COVID-19, į kiekvieną per-
šalimo sezoną ir atskirą atvejį 
žiūrime dar rimčiau, nes dar 
visai neseniai pamatėme, koks 
nenuspėjamas ir pavojingas 
gali būti COVID-19“, – sako 
vaistininkas. 

Jo teigimu, taip pat negalima 
pamiršti to, kad COVID-19 in-
fekcijai yra būdingos mutaci-
jos, kurių metu keičiasi ne tik 
virusas, bet ir simptomai bei 
sirgimo eiga. 

„Nors situacija šalyje šiuo 
metu yra valdoma, ji nuolat 

(Atkelta iš 6 psl.)

Pasak Anykščių rajono sa-
vivaldybės mero pavaduotojo 
Dainiaus Žiogelio, šiomis die-
nomis buvusios Anykščių pro-

fesinės mokyklos bendrabutyje 
apgyvendinta grupė ukrainiečių, 
tad bendrabutis yra maksimaliai 
pripildytas. 

Jame glaudžiasi 108 asmenys. 
Dar beveik 200 pabėgėlių gyve-

na pas žmones. Iš jų apie 50 - ne 
pačiame Anykščių mieste, o se-
niūnijose.

Apie 50 pabėgėlių dirba. Dide-
lė pabėgėlių dalis nėra darbingi - 
vaikai, pensininkai, mažamečius 

vaikus prižiūrinčios mamos.
Jeigu Viešintų mokykloje 

įsikurs ir motinos su vaikais, 
mokyklinio amžiaus vaikai 
greičiausiai mokysis Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijoje. 

Miesto mokyklose, D.Žiogelio 
teigimu, praktiškai visi klasių 
komplektai yra pilni, o į Vie-
šintas, šiaip ar taip, Troškūnų 
Kazio Inčiūros gimnazijos au-
tobusas jau ir dabar važinėja. 

Ukrainiečių Viešintose galbūt bus tiek pat, kiek ir viešintiškiųmėlyna geltona
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Lėlių kūrėjos rankose gimsta 
skirtingi kūriniai Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Debeikiuose gimusi ir užaugusi, šiuo metu Ignalinos ra-
jone, Ceikinių kaime, įsikūrusi ema Trapikienė unikaliu 
rišimo būdu gamina lėlytes, kurios, kaip senovėje tikėta, 
saugodavo nuo įvairių negandų ir nelaimių. 

e. Trapikienė „Anykštai“ atskleidė, kad pirmosios lėlytės 
gimė tuomet, kai moteris pati laukėsi pirmojo sūnaus.

Pirmoji lėlė gimė „iš 
neturėjimo ką veikti“

Dar visai neseniai Anykščių 
L. Ir S. Didžiulių viešojoje bi-
bliotekoje puikavosi E. Tra-
pikienės kurtų darbų paroda: 
menininkė žiūrovus kvietė 
grožėtis jos siūtais maišeliais, 
pieštukinėmis, o svarbiausia – 
unikaliomis lėlytėmis.

„Visiems kažkodėl kyla klau-
simas, kodėl, augindama du sū-
nus, kuriu lėles, atrodytų, mer-
gaitiškus žaislus. Kai laukiausi 
pirmojo sūnaus, pradėjau siūti 
lėlytes iš neturėjimo ką veikti. 
Kai laukiausi antro sūnaus, pra-
dėjau lėlytes rišti – pabandžiau 
naują techniką. Pradėjau domė-
tis senaisiais amatais, tradicijo-
mis, tai mane labai sudomino. 
Ypač buvo įdomu sužinoti, 
kad, pavyzdžiui, Baltarusijoje 
lėlytes riša vyrai. Pas mus riš-
tinės lėlės dažniausiai daromos 
Dzūkijos krašte, – kaip gimė 
mintis daryti lėles, pasakojo E. 
Trapikienė. – Bet pagalvojau, 
kodėl nepabandžius ir man? 
Pabandžiau, „užkabino“, ir nuo 
to laiko, pristatydama parodas, 
edukacijas, tai ir darau. 2018 

metais įgijau tautodailininkės 
vardą. Esu dalyvavusi ir ke-
liuose konkursuose, Ignalinoje 
vyko „Aukso vainikas“ – tai 
pirmas konkursas, kuriame da-
lyvavau su savo kurtomis lėly-
tėmis. Tapau viena iš laureačių, 
o gavus įvertinimą, dar labiau 
ta veikla įtraukia, norisi dau-
giau tų lėlyčių sukurti, kitiems 
parodyti.“ 

Pirmoji lėlė iškeliavo 
pas mergaitę

E. Trapikienė sakė, kad šiuo 
metu jos „arkliukas“ – rištinės 
lėlės. Kas gi yra tos rištinės lė-
lės, kaip jos gaminamos ir ko-
dėl taip vadinamos?

„Rištinės lėlytės daromos ne-
naudojant jokių siūlų, adatų. Iš 
nereikalingų skiautelių suriša-
mos vadinamosios bobulytės. 
Senovėje buvo tikima, kad to-
kios lėlytės neša namams laimę. 
Jos buvo dedamos namuose prie 
įėjimo, moterys vyrams į karą 
tokią lėlytę įdėdavo, kad jie 
grįžtų laimingai, jas vaikeliams 
dėdavo į lopšį. Po rištinių lėlių, 
jau vėliau, atsirado skudurinė 
Onutė“, – sakė kūrėja ir pridūrė, 

kad tokias lėles pagaminti nėra 
labai sudėtinga: „Nenaudojant 
adatos ir siūlo, iš siūlų kamuo-
liuko pasidarome lėlės galvytę ir 
tuomet prasideda pats procesas: 
vynioji skiautelę po skiautelės, 
ir taip lėlytė gimsta.“

Tokias lėles E. Trapikienė 
gamina jau ne vienerius metus 
ir kiekvieną kartą jos išeina vis 
kitokios.

„Kiekviena lėlytė yra unikali, 
kiekviena su sava istorija, kie-
kviena ypatinga. Net ir darant 
plaukus – pasižiūri, atrodo, šitai 
raudoni netinka, norisi kitokių. 
Dviejų vienodų niekada neišei-
na padaryti“, – teigė pašnekovė 
ir, paklausta, ar dar turinti pir-
mąją savo padarytą lėlę, sakė, 
kad jau nebe.

„Pirmosios lėlytės neturiu, ją 
padovanojau. Bet atsimenu ją 
labai gerai – tai buvo lėlytė mė-
lyna suknele, juodais plaukais. 
Ji pas mane sėdėjo ilgą laiką, kol 
ją pamatė Debeikių biblioteki-
ninkė. Ji manęs paklausė, kodėl 
aš nenoriu daryti tokių lėlyčių 
parodų. Tad, kai persikraustėme 
į Anykščių kraštą, pirmoji mano 
lėlių paroda ir buvo Debeikių 
bibliotekoje. Prieš tai gyvenome 
Vilniuje ir buvau kelias rankdar-
bių parodas ten surengusi, bet 
iki nėštumų daugiau darydavau 
papuošalus. 

Surengusi parodą, sumaniau 
pamėginti lėlytes parduoti. Įdė-
jau skelbime pavyzdį ir iš karto 
atsirado mergaitė, kuri norėjo 
ją įsigyti. Tad su pirmąja lėlyte 
taip ir atsisveikinau“, – istori-
ją apie pirmąją savo padarytą 
lėlę ir pirmąją parodą atsiminė 
ponia Ema bei pridūrė: „Mano 
specialybė yra technologijų pe-
dagogika – turėčiau būti darbų 
mokytoja. Stodama labiau no-
rėjau tapti muzikos mokytoja, 
bet per aplaidumą pražiopsojau 
stojamuosius egzaminus, įsto-
jau į šią specialybę. Kai išėjau 
studijuoti į Vilnių, pas mus Lie-
tuvos Edukologijos universitete 
buvo galerija „Verdenė“, ir dės-
tytojai skatino studentus kurti, 
rodyti savo darbus. Tad pirmoji 
mano darbelių paroda ir buvo 
toje „Verdenės“ galerijoje.“ 

Audžia floristinius kilimus

E. Trapikienės „sąskaitoje“ 
– ir pirmoji vieta, laimėta di-
zainerių konkurse, kuris vyko 
Minske. 

„Šis konkursas vyko studijų 
metais – tuo metu gavome pa-
siūlymą dalyvauti dizainerių 
konkurse Baltarusijoje: buvo 
kuriami drabužiai iš netradici-
nių medžiagų. Tad mes, studen-
čių trijulė, dalyvavome tame 

konkurse ir gaminome drabu-
žius iš čekių, iš gumos, gipso, 
nereikalingų padangų. Tuos 
drabužius vežėme parodyti į 
Minską ir buvome įvertintos 
pirma vieta“, – apie įvairias 
patirtis pasakojo pašnekovė,  
mėgstanti kurti ir iš gėlių, todėl 
stengiasi nepraleisti floristinių 
kilimų konkursų, vykstančių 
Anykščių miesto šventėje. Daž-
niausiai šie darbai būna įvertin-
ti prizinėmis vietomis.

„2007 metais aš, tuomet dar 
su Debeikių jaunimu, dalyva-
vau tame konkurse ir jis man 
labai patiko. Kai persikraustė-
me į Ceikinius, pasiūliau daly-
vauti šiame konkurse. Ir mano 
aktyvus jaunimas sutiko. Pa-
bandėm, pasisekė. Kalbant apie 
idėjas, tai man atrodo, kad aš 
minčių turiu daugiau nei laiko. 
Mano galvoje visada pilna idė-
jų ir kai atsiranda žmonių, kurie 
padeda, su kuriais šnekamės, 
diskutuojame, tuomet gimsta 
dar kitokių sprendimų, – sakė 
E. Trapikienė.  - Dabar, deja, bet 
konkurse dalyvauju jau ne kaip 
debeikietė. Po antrojo sūnelio 
motinystės atostogų ieškojau 
darbo ir Anykščiuose, ir Ute-
noje, norėjau likti savo krašte, 
nes širdis, atrodo, kažkur ten. 
Bet, neradus pasiūlymo, teko 
kraustytis į vyro gimtinę Igna-
linos rajone. Mano mama yra 
kilusi iš šio krašto, tai man jis 
nebuvo svetimas. Labai greitai 
pripratau, čia, Ceikiniuose, gy-
vena geri, šilti žmonės. Mane 
jie greitai priėmė.“

Norėjo būti pedagogė

E. Trapikienė yra baigusi peda-
gogikos studijas, tačiau technolo-
gijų mokytoja taip ir nedirbo.

„Pasukau kiek kitu keliu. Kol 
gyvenome Vilniuje, šešerius 
metus dirbau vaikų darželyje 

auklėtoja, tad darbas buvo gana 
artimas specialybei. O dabar 
dirbu Ignalinos Kultūros centre 
kultūrinių veiklų organizatore. 
Tai irgi artima – edukacijos, 
kūrybinės veiklos. Kai baigiau 
studijas, galvojau, kad dirbsiu 
mokytoja. 

Labai patiko ir atlikta praktika 
Vilniaus Žemynos gimnazijoje, 
bet buvo sunku įsidarbinti, nes 
tuo metu labai reikalavo patir-
ties. O tik pabaigęs studijas jos 
turėti negali. Vienoje mokyklo-
je net paklausiau, kaip man jos 
įgyti, nes kur beldžiuosi, niekur 
nepriima? Pagūžčiojo pečiais, 
paprašė palikti CV, taip viskas 
ir baigėsi…“ - darbo paieškas 
prisiminė iš Debeikių kilusi 
menininkė.

O paklausta, kokia visgi vei-
kla yra mieliausia širdžiai, E. 
Trapikienė nesuabejojo: „Mano 
lėlės. Lėlės ir apskritai siuvimas 
– drobiniai maišiukai, kuriuos 
siuvu. Man patinka krapštytis, 
dekoruoti. Darbo metu neturiu 
daug laiko, bet kai išeinu atos-
togų ir kai galiu prie savo lėlių 
prisiliesti, man taip gera – vyrui 
sakau, kad net ir į darbą grįžti 
nenoriu“, – pasakojo lėlyčių ir 
įvairių rankdarbių kūrėja Ema 
Trapikienė. 

Ema Trapikienė rankdarbiais užsiima nuo 12 klasės, tačiau 
anksčiau labiau mėgo gaminti papuošalus. Pamėginusi pasiūti 
lėlytę, šia veikla „užsikrėtė“ labiausiai.

Kraštietės E. Trapikienės kurtų lėlyčių paroda puikavosi ir 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje.

 Debeikietė, šiuo metu įsikū-
rusi Ignalinos krašte, Ema 
teigė, kad vienodų lėlyčių 
niekada nepagamina: visos 
jos išeina skirtingos, savitos.
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„Tautiečius“ pasiuntė 
į priešingą pusę

Rusiškas  motyvas Armėnijo-
je lydėjo dar kelis kartus. Gium-
ri užkalbintas vyras, paaiškėjo, 
esąs įkaušęs rusas. Gražina 
paskui visiems sutiktiems ar-
mėnams pasakojo: „Armėnijoje 
mačiau vienintelį girtą žmogų, 
ir tas buvo rusas“.

„Aš, kaip ir jūs, esu rusas“, - 
džiaugėsi Giumri  sutiktasis rusas. 
„Mes ne rusai, mes – lietuviai“,- 
kratėmės garbės. „Taigi, lietuviai 
taip pat yra rusai. Aš užtai ir sa-
kau, kad džiaugiuosi Armėnijoje 
sutikęs tautiečius“,  - neatlyžo 
draugiškai nusiteikęs žmogus. 

Vakare Jerevane jaunų rusų 
paklausėme krypties. Džiaugs-
mingai parodė. Rusiškai kalbu 
be akcento, tad rusai irgi turėjo 
palaikyti mane savo tautiečiu. 
Ir, kaip savo tautiečiui, jie, pa-
tirdami pasitenkinimą, nurodė 
visiškai priešingą kryptį.

Paskutinį viešnagės Jerevane 
ankstyvą rytą iš savo viešbučio 
išlingavau į gatvę pasiieškoti 
kavos automato. Ant suoliu-
ko sėdintis arba benamis, arba 
šiaip save kažkaip pametęs vy-
ras užkalbino: „Kur einam mes 
su Knysliuku, - didelė didelė 

paslaptis?“  Paaiškinau, kad 
einu kavos, bet nežinau, kur jos 
duoda. Vyras pasisiūlė parodyti 
jau dirbanti prekybcentrį, kur 
yra kavos automatas,  o netoli 
jo paprašė smulkių pinigėlių. 
Kai baigiau ruoštis kavą, bi-
čiulis jau laukė lauke ant suo-
liuko. „Klausyk, padainuojam, 
a? Negi eisim tylėdami“, -  at-
gal lydėdamas ragino bendra-
žygis. Atsakiau, jog rytais aš 
nedainuoju. Tas žmogus buvo 
ne rusas, o armėnas, tačiau su-
sitikimą prie rusiškųjų motyvų 
priskyriau, nes naujasis bičiu-
lis užtraukė Sovietų Sąjungos 
himną. Iki pat viešbučio durų 
tas himnas mane lydėjo... Sim-
boliškas paskutinės dienos Ar-
mėnijoje rytas. Solistas nenorė-
jo manęs erzinti, atvirkščiai - jis 
savo repertuare ieškojo geriau-
sios, labiausiai svečiui iš Lietu-
vos priimtinos muzikos. 

Simboliška, kad Sovietų Są-
jungos himną armėnas skyrė 
būtent man, kelionių po buvu-
sią bendrą valstybę entuziastui. 

Šventajam teko laukti 
karaliaus ligos

Į trečiąją kelionę automobiliu 
iš Jerevano išvažiavome ne su 

paprastu taksistu, o su užsako-
mųjų kelionių rengėju. Kaip 
jau minėjau pirmosiose teksto 
dalyse, Jerevano centre, šalia 
Respublikos aikštės, pilna pla-
katais nukabinėtų automobilių, 
kurių vairuotojai siūlo ekskur-
sijas po Armėniją.  

Šioje išvykoje lankėme Khor 
Virap ir Noravank vienuolynus 
bei vyndarių kaimą Areni.

Khor Virap vienuolynas stūk-
so prie pat Armėnijos - Turkijos 
sienos, netgi sakoma, kad šio 
vienuolyno kalnas yra geriau-
sia vieta Armėnijoje, iš kurios 
gali mėgautis vaizdu į Turkijoje 
stūksantį Ararato kalną. Iš Khor 
Virap gali stebėti ir šalia sienos 
važinėjančius turkų pasienie-
čius, o į žiūroną įmetęs pinigėlį 
gali nesunkiai tarp turkų pasieš-
koti pažįstamų.  

Khor Virap cerkvės kieme 
yra skylė su kopėčiomis. Šešis 
metrus žemyn šulinį primenan-
čia anga nusileidęs kopėčiomis, 
randi koplytėlę. Pagal legen-
dą, šioje duobėje 13 metų be 
maisto ir vandens buvo laikytas 
šventasis Georgijus. Jis buvo 
įkalintas už tai, kad propagavo 
krikščionybę.

Šventasis duobėje gyveno iki 
tol, kol sunkiai susirgo Armė-
nijos karalius. Karaliaus sesuo 
išvydo vaizdinį, kad brolį išgel-
bėti gali tik šventasis Georgi-
jus. Niekas netikėjo, kad prieš 
13 metų į duobę įkištas Geor-
gijus dar vis gyvas, bet dėl viso 
pikto patikrino. Šventasis buvo 
gyvas, išgydė karalių ir tas po 
stebuklingo išgijimo apsikrikš-
tijo pats ir apkrikštijo visą ka-
ralystę. 

Per šią kelionę į pietinę Armė-
niją važiavome ir Nachičevanės 
eksklavo pasieniu. Kaimyninės 
šalys - Armėnija ir Azerbaidža-
nas tarpusavyje apsikandžioju-
sios:  Azerbaidžano valdoma 
Nachičevanės autonominė res-
publika ribojasi su Armėnija, 
Turkija ir Iranu. Kalnų Kara-
bachas, kurio didžiąją dalį kon-
troliuoja Armėnija, yra  Azer-

baidžano teritorijoje. Armėnai 
sako, kad dėl Nachičevanės 
jie pretenzijų Azerbaidžanui 
nereiškia, ten ramu. O azerai 
Karabacho armėnus iš jų ap-
gyventų žemių veja ir žudo. Ir 
Nachičevanės autonominė res-
publika, ir Kalnų Karabachas 
tarptautinės bendruomenės yra 
pripažintos Azerbaidžano da-
limis. Ir Armėnija, ir Azerbai-
džanas viena kitos teritorijoje 
turi ir mažų eksklavų.

Yra ir žemės ūkio

Visuotinėje lietuvių enciklo-
pedijoje nurodoma, kad žemės 
ūkio naudmenos užima 42 
proc. Armėnijos teritorijos. Po 
tą šalies dalį, kurioje sutelktos 
žemės ūkio naudmenos, mes ir 
važinėjomės, tačiau plika akimi 
tų naudmenų nelabai matosi.  90 
proc. Armėnijos paviršiaus yra 
aukščiau nei 1000 metrų virš 
jūros lygio, vidutinis paviršiaus 
aukštis - 1 800 metrų. Didesnę 
šalies teritorijos dalį užima Ar-
mėnijos kalnynas, išdavikiškai 
pereidamas į priešų - Turkijos 
ir Azerbaidžano - žemes.  

Žinia, kylant į kalnus, veikia 
vertikalusis zoniškumas -  kas 
kilometrą temperatūra krinta 
keliais laipsniais. Kalnai lemia 
ir kritulių kiekį. Tad kalnais iš-
raižytoje Armėnijoje yra vietų, 
kuriose žiemomis šalta kaip 
Sibire, o kitur vasaromis karš-
ta kaip ties pusiauju. Lygumo-
se kritulių iškrinta iki 500 mm 
per metus, kalnų šlaituose - iki 
1000 mm. Palyginimui - Lietu-
va paprastai per metus gauna 
apie 700 mm. kritulių. Armėnai 
didžiąją dalį dirbamos žemės 
priversti drėkinti, o investavus į  
drėkinimo sistemą, sodinamos 
vynuogės ir abrikosai bei retes-
ni šilumamėgiai vaismedžiai.   

Armėnai, sako, turi didelius 
abrikosų sodus. Abrikosų, kaip 
ir vynuogių, derlių superka ga-
myklos. Dėl vynuogių viskas 
aišku -  legendinė „Ararato“ 
gamykla ir kitos mažiau gir-

dėtos įmonės iš jų varo brendį, 
kuris vis dar puikiai tinka bu-
vusių Sovietų Sąjungos pilie-
čių skrandžiams ir kepenims. 
Bet kur dėti tūkstančius tonų 
abrikosų, man buvo neaišku. 
Armėnams mano nustebimas 
buvo keistas,  mat iš abrikosų 
jie verda degtinę, gamina vyną, 
verda džemus, konservuoja. O 
eksportui labai gerai džiovinti 
abrikosai - uriukas ir kuraga. 
Skirtumas tarp uriuko ir kura-
gos tik toks, kad vieni abrikosai 
sudžiovinti su visu kauliuku, 
kiti - be kauliuko.   

Vaisių supirkimo kainos pri-
klauso nuo to, kokie buvo metai 
(aišku, ir nuo žmogaus, kuris 
man tas kainas pateikė, fanta-
zijos), tačiau susidariau vaizdą, 
jog keliasdešimties arų  abri-
kosų sodas armėnų šeimą gali 
išmaitinti.  

Sėja armėnai ir javus. Bet javų 
plotai paprastai yra ne slėniuo-
se, o priekalnėse, kur vėsiau ir 
drėgniau. Ten, kur abrikosams 
nebe taip faina dėl žemesnės 
temperatūros, o kritulių dau-
giau, tad derlių užauginti įma-
noma be dirbtinių drėkinimo 
sistemų.  

Pakeliui į Noravank vienuo-
lyną, visai netoli vienuolyno, 
yra Areni kaimas. Teigiama, 
kad kalnų slėnyje įsikūręs kai-
mas yra Armėnijos vyndarystės 
centras. Kaime rudenį rengiami 
vyno festivaliai, kažkas pana-
šaus į „Oktoberfestą“. Areni 
yra įmonių, gaminančių vyną, 
- reklamuojama, kad jeigu stab-
telėsi šiame kaime, galėsi ne-
mokamai padegustuoti vyno. 
Sustojome, padegustavome. Ne-
mokamai gavus šiek tiek vyno 
ir šiek tiek dėmesio, nesmagu 
iš įstaigos išeiti nenusipirkus 
vyno. Nusipirkome. Regis, bent 
dešimt eurų už armėniško vyno 
butelį sumokėjome. Kaip tiesiai 
iš gamyklos - nėra pigu. Juolab 
kad vynas (kaip bebūtų keista) 
ne prancūziškas ar itališkas, o 
armėniškas.  

(Bus daugiau)

Khor Virap vienuolynas, įkurtas VII amžiuje. Khor Virap vienuolynas stūkso prie pat Armėnijos - Turkijos sienos. Sakoma, 
kad nuo šalia vienuolyno esančio kalno iš Armėnijos teritorijos pusės atsiveria 
vienas geriausių vaizdų į Ararato kalną.

Areni  kaimas laikomas Armėnijos vyndarystės centru. Kaime 
yra kelios vyno gamybos įmonės. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Teatro biografijos.  
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Gyventi kaime gera.  
09:30 Gamtininko užrašai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Mano geriausias draugas.  
12:00 Kelionės vaizdingiausio-
mis pasaulio upėmis.
12:50 Laukinės Azijos paslaptys.
13:45 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 ži-
niomis.
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai   N-14.  
21:45 Nerti į gyvenimą   N-7.
23:15 Didysis diktatorius   N-7. 
(kart.).
01:20 Neliečiamieji   N-7.(kart.).

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos.
06:50 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žmogus-voras.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomo ir Džerio šou.

08:50 Meškiukas Jogis.
10:25 Denis - grėsmė visuome-
nei. Nuotykiai tęsiasi.
12:00 Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis. N-7. 
13:45 Stepfordo moterys. N-7. 
15:35 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kaukės. 
22:10 Rocketman. N-14.
00:35 Žaidimų vakaras (k). N-14. 

06:00 Triukšmingi namai (kart.).
06:30 Slibinų dresuotojai (kart.).
07:00 Transformeriai  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Slibinų dresuotojai (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Svajonių ūkis.  
09:30 La Maistas.  
10:00 Pasaulis pagal moteris.  
11:00 Svajonių sodai.  
12:00 Lemūrų salos gaujos  N-7.
13:10 Šaunus tėtukas  N-7.
15:10 Namo su laikrodžiais 
paslaptis  N-7.
17:20 Starkus stato.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 X Faktorius   N-7.
22:00 Bornas. Sunaikinta tapa-
tybė  N-7.
00:30 Karas už beždžionių pla-
netą   N-14 (kart.).

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

08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas.  
10:00 Užmirštieji Malaizijos 
miškai.
11:10 Neįtikėtini gyvūnai.
12:20 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
13:25 Nacionaliniai darbo ypatu-
mai  N-7.
14:25 Ekstrasensų mūšis  N-7.
17:00 LKL čempionatas. Kauno 
Žalgiris - Gargždų Gargždai.  
19:30 LKL čempionatas. Alytaus 
Wolves - Pasvalio Pieno žvaigž-
dės.  
21:45 Juodasis sąrašas   N-7.
22:45 Mirtinas ginklas 4  N-14.  
01:15 Gyvi numirėliai   N-14.  

06:00 Pasirinkę Lietuvą.  
06:30 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
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 žmogžu-
dystė. Nusikaltimas Liuberone  
N-14.  
23:05 Išmokyk mane mylėti  
N-14.  
01:25 Džudi (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Drakoniukas Kokosas.
06:30 Momonstriukai.
06:55 Kiškiai drąsuoliai.
07:15 Gigantozauras.
07:40 Smurfai.
08:05 Trolių Mumių slėnis.
08:30 Paskutiniai vaikai Žemėje.
09:40 Superherojų mokykla.
10:30 Tikėjimas ir gyvenimas.  
11:00 Kelias.  
11:30 Menora.  
12:00 Šventadienio mintys 
(kart.).
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Volisas ir Gromitas. 
14:45 Europos rankinio 
čempionato atranka. Lietuva – 
Šveicarija. 
16:30 Sporto galia.
17:05 Kauno S. Dariaus ir S. 
Girėno stadiono iškilmingas 
atidarymas. 
17:15 Futbolas. LFF taurės 
finalas. 
20:00 Kauno S. Dariaus ir S. 
Girėno stadiono atidarymo šou. 
21:00 3 minutės iki spektaklio. 
21:03 Freska. Šokio spektaklis. 
22:20 Sugrįžę iš Niujorko  (kart.).
23:25 Kultūros diena (kart.).
23:55 Nerti į gyvenimą   N-7.
(kart.).
01:25 Kauno S. Dariaus ir S. 
Girėno stadiono atidarymo šou  
(kart.).

06:15 Sandėlių karai (kart.) N-7.
06:40 Persikraustymas su visu 
namu (kart.) N-7.
07:30 Vienas   N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 E– gazas dugnas.  

11:00 Tėvukas valdo (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.
15:30 Sandėlių karai N-7.
17:30 Atidaviau širdį Lietuvos 
futbolui.  
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:30 Antinų dinastija  N-7.
20:00 Išmesti į nežinią  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Tramdantys ugnį  N-14.
00:55 Žmogžudysčių atvirukai  
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 Pusvalandis su Valatka.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje.  
19.00 Aiškiaregė  N-7.
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 dieno-
raštis.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:30 Normalūs neurotikai.
14:00 Sporto baras.  
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
15:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
16:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
16:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
17:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną. 
17:30 Savaitės kriminalai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės.
19:00 Automobilis už 0 Eur. 
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Kasdienybės herojai.
21:00 Polina.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Polina.
23:25 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
00:00 Orijaus kelionių archyvai.
00:30 Ugnikalnių takais.
01:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7. 
09:45 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
10:30 Senis  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Bendrom jėgom  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukinis rajonas   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.Orai.
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  

21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Bastūnas, Siuvėjas, 
Kareivis, Šnipas  N-14. 
01:00 Sūnus paklydėlis  N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
07:45 Svajonių sodai  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 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 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 Saugus prieglobstis  N-7.
00:55 FTB  N-14.
01:55 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 ypatu-
mai  (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. 
Kėdainių Nevėžis–Optibet - 
Šiaulių Šiauliai.  
21:00 Baltųjų rūmų šturmas  
N-14.  
23:45 Juodasis sąrašas (k)  N-7. 
00:45 Gyvi numirėliai  (k)  N-14.  
01:45 Mirtinas ginklas 4 (k)  
N-14.  

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 Užjūrio detektyvai  N-14. 
23:20 Prancūziška žmogžudys-
tė. Nusikaltimas Liuberone (k)  
N-14.  
01:25 Laukinis miestas  N-7.  
02:25 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Nuomonę ant stalo!  
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Beatos virtuvė  (kart.).
08:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Kas geresnio, kaimyne?  
(kart.).
12:00 Erdvės menas  (kart.).
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.  
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Mūšio laukas. 
19:30 Merce Cunninghamas. 
Šokio palikimas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis.  
22:45 Chabrolis. 
Antikonformistas.
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:40 Pareigūnas Rokis  (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 Pareigūnas Rokis  N-7.
17:00 Havajai 5.0  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai   N-7.
20:00 Skaičius ar herbas?  N-7.
21:00 Rygos vartai   N-14
22:00 Už priešo linijos   N-14.
00:05 Lemtingas posūkis 4  S.

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 Misija: laukinė gamta. 
11.00 Pėdsakas  N-7.
12.00 Pirmi kartai. 60+.  
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.
09:30 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. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Arkties paslaptys.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Jūs rimtai? 
21:00 Kasdienybės herojai.
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis 
.
22:28 Jėga ir Kenoloto.
22:30 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
00:30 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 10 17

sekmadienis 2022 10 16
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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.  
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 Laukinis rajonas  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 rein-
džeris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės   
N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
15:30 Lemties paslaptys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 5  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Išlikusieji   N-14.  
00:35 Sūnus paklydėlis  N-14. 
01:35 Artimi priešai (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 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 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 Kietas faras  N-14.
01:00 FTB  N-14.
02:00 Elementaru  N-7.

06:00 Kalnietis (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius  (k) N-7.  
09:25 Šuo  (k) N-7.  
10:35 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 Šūvis pro šalį  N-14.  
22:50 Drakono gimimas (k)  
N-14.  
00:45 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 Midsomerio žmogžudys-
tės  N-7. 
00:50 Laukinis miestas  N-7.  
01:50 Raudonas kambarys   
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
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.).
12:55 Perspektyva (kart.).
13:25 Nepamirštas Vilnius.
13:35 Pažaislio muzikos festiva-
lis 2022. (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
16:35 7 Kauno dienos (kart.).
17:05 Žmonių žaidynės  (kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
18:55 Europos taurė. 
Panevėžio „Lietkabelis“ – Ulmo 
„Ratiopharm“.  
21:00 Dviračio žinios  (kart.).
21:30 Koncertas, skirtas 
Lietuvos banko 100-mečiui.  
23:30 Dėmesio! Ieškome meno 
(kart.).
00:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Havajai 5.0 (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 Havajai 5.0  N-7.

18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Skaičius ar herbas?  N-7.
21:00 Rygos vartai  N-14.
22:00 Londono bulvaras  N-14.
00:05 Bibliotekininkai  N-7.
01:05 Bulis.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika  N-7.
07.30 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 Mama ½   N-7.
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 Neatrasta Rusija.
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 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Sporto baras. 
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis .
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu. 
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 DELFI interviu.
18:30 Verslo Požiūris.
19:00 Tvari Lietuva su E. 
Jakilaičiu.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Ugnikalnių takais.
20:30 Ugnikalnių takais.
21:00 Orijaus kelionės. 
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis .
22:28 Jėga ir Kenoloto.
22:30 Vikinglotto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:40 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte. (k)
00:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
02:10 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 šva-
riau.  
13:30 Gamtininko užrašai  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Bolonijos 
„Virtus Segafredo“.  
22:15 Kelionių atvirukai.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Laukinis rajonas  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.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  

20:00 Bus visko. N-7.  
21:00 Rimti reikalai 5  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Artimi priešai  N-14.  
00:15 Sūnus paklydėlis  N-14.  
01:15 Bastūnas, Siuvėjas, 
Kareivis, Šnipas (k) N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga  
N-7.
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai.  
07:45 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 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 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu.  
20:00 Prieš srovę  N-7.
21:00 Moterys meluoja geriau  
N-7.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 Sportas.Orai.  
22:30 Suvilioti nepažįstamąjį  
N14.
00:50 FTB  N-14.
01:50 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 Drakono gimimas  N-14.  
22:55 Baltųjų rūmų šturmas (k) 
N-14.  
01:35 FTB. Ieškomiausi   N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  (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  (k) N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas)  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudystės  
N-7.  
22:55 Užjūrio detektyvai  (k)  
N-14.  
01:10 Laukinis miestas  N-7.  
02:10 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Daiktų istorijos (kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Stilius (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:00 Sugrįžę iš Niujorko (kart.).
13:00 Atspindžiai (kart.).
13:30 Dėmesio! Ieškome 
meno(kart.).
14:00 Duokim garo! (kart.).
15:10 Mano pasas meluoja 
(kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
16:35 Veranda (kart.).
17:05 Merce Cunninghamas. 
Šokio palikimas (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 Profesoriaus Vytauto 
Landsbergio 90-mečiui. Vytautas 
Landsbergis – laisvės keliu. 
22:20 Vytautas Mačernis. 
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 Pareigūnas Rokis  (kart.) 
N-7.
06:40 Havajai 5.0 (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 Havajai 5.0   N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai   N-7.
20:00 Skaičius ar herbas?  N-7.
21:00 Rygos vartai N-14.
22:00 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis  N-14.
00:10 Bibliotekininkai  N-7.
01:10 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 Mama  N-7.
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 Pirmininko diplomatija.  .
00.05 Lietuva tiesiogiai.
00.35 Teisingumo agentai  N-7.
01.35 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS  “UKRAINA 24” .
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dienoraštis .
08:00 Kasdienybės herojai.
09:00 Ugnikalnių takais.
10:00 Alfo Didysis Šou.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dienoraštis .
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Kasdienybės herojai.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis .
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Arkties paslaptys.
20:00 Ugnikalnių takais.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu. 
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis .
22:28 Jėga ir Kenoloto.
22:30 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:30 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene. (k)
00:30 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (k)
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 10 18

trečiadienis 2022 10 19



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. spalio 15 d.

ketvirtadienis 2022 10 20

penktadienis 2022 10 21

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 Eurolyga per LRT.
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
„Barcelona“.  
22:00 Nuomonę ant stalo!  
23:00 Dviračio žinios.  
23:30 Laukinis rajonas  N-14.  
00:15 Įstatymas ir tvarka  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 reindže-
ris  N-7.  
10:00 Monikai reikia meilės   
N-7.  
11:00 Keičiu žmoną  N-7.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano  širdį  N-7.  
15:30 Lemties paslaptys  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 5   N-7.  

21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Netobula žmogžudystė   
N-14.  
00:00 Sūnus paklydėlis  N-14.  
01:00 Išlikusieji (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 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 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 Ištroškę greičio  N-7.
01:10 FTB  N-14.
02:10 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 Žudikai  N-14.  
23:45 Šūvis pro šalį (k)  N-14.  
01:35 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 Kasandra. Regatų klubas  
N-14.  
23:10 Midsomerio žmogžudys-
tės  (k) N-7.  
01:05 Laukinis miestas   N-7.  
02:05 Raudonas kambarys  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 1000 pasaulio stebuklų  
(kart.).

07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Istorijos detektyvai  
(kart.).
08:30 Kelias  (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mūsų rusų gatvė  (kart.).
12:00 Teatro biografijos  (kart.).
13:00 Veranda  (kart.).
13:30 Čia – kinas  (kart.).
14:00 Gražiausia filmų muzika 
(kart.).
15:05 Euromaxx  (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti   N-7.  
16:35 Gyventi kaime gera  
(kart.).
17:05 Chabrolis. 
Antikonformistas (kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 „Nanukas“. Kelionė šiau-
rėje iš praeities į ateitį.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Sniego daugiau nebus  
N-14.  
23:30 Perspektyva  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:25 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 Havajai 5.0  N-7.
18:00 Atsargiai - šeima!  N-7.
19:00 Goldbergai  N-7.
20:00 Skaičius ar herbas?   N-7.
21:00 Rygos vartai  N-14.
22:00 Žala  N-14.
00:15 Bibliotekininkai N-7.
01:20 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. 60+.  
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 dienoraštis 
.
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. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
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 
.
22:28 Jėga ir Kenoloto.
22:30 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:30 Iš esmės su A. Peredniu 
(k)
00:30 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. (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 detektyvai.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti  N-7. 
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bendrom jėgom.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:45 Gyvenk ir leisk mirti  
N-14.
00:45 Skotas Pilgrimas prieš 
pasaulį  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.Orai. 

19:30 KK2 penktadienis  N-7.  
21:00 Gvantanamo dienoraštis  
N-14.  
23:45 Pinigų monstras   N-14.  
01:40 Netobula žmogžudystė 
(k)  N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  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.  
19:27 TV3 orai.  
19:30   Ponas Kūdikis  N-7.
21:20   9-asis rajonas  N-14.
23:40 Vyras už pinigus 2. 
Žigolo Europoje  N-14.
01:20 Ištroškę greičio  N-7. 
(kart.).

06:00 Kalnietis  (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 44-as skyrius (k) N-7.  
09:25 Šuo (k) N-7.  
10:35 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 Pavojingasis Bankokas  
N-14.  
23:35 Žudikai (k)  N-14.  
02:15 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 teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 AI (Aukštas intelektas)  
N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N-14.  
23:10 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės  N-14. 
01:05 Kasandra. Regatų klu-
bas (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Svečiuose Nomeda. 
Pokalbių programa.
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Istorijos perimetrai  N-7.

08:30 Menora  (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:00 Muzikos talentų lyga 
2022.  
13:00 Pradėk nuo savęs  (kart.).
13:30 Mūšio laukas (kart.).
14:00 Freska. Šokio spektaklis 
(kart.).
15:15 Mūsų Maironis.  
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
17:05 Nanukas (kart.).
18:00 Senis   N-7.(kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
20:00 Kultūros diena.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Europos kinas. Aš išėjau   
N-7.  
23:00 Čia – kinas  (kart.).
23:30 7 Kauno dienos  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Sniego daugiau nebus  
N-14.(kart.).

05:50 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:25 Komisaras Aleksas 
(kart.) N-7.
08:30 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas  (kart.).
09:30 Atsargiai - šeima!  (kart.) 
N-7.
10:30 Simpsonai (kart.) N-7.
11:30 Goldbergai (kart.) N-7.
12:30 Tėvukas valdo  N-7.
13:00 Kulinarijos meistras.

14:00 Komisaras Aleksas  N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0  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 Sunkūs laikai viešbutyje 
El Royale  N-14.
00:55 Žala  N-14 (kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika   N-7.
07.30 Mano vieta.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
10.00 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 valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Lauros Remeikienės 
koncertas
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 valanda.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

01.30 Lauros Remeikienės 
koncertas.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS  “UKRAINA 24” .
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dienoraštis 
08:00 Gimę ne Lietuvoje.
08:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Alfo vila.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Ūkininko Petro dienoraštis 
12:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
13:00 Gimę ne Lietuvoje.
13:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis 
.15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Orijaus kelionės. 
17:55 Kenoloto.
18:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Arkties paslaptys.
20:00 Ugnikalnių takais.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Savaitės kriminalai
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis 
22:28 Jėga ir Kenoloto.
22:30 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.



2022 m. spalio 15 d.

šeštadienis 2022 10 22

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Laikraštį „Anykšta“ galima užsiprenumeruoti visoje 
šalyje. „Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo dienomis. 
Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

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

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.
12:50 Potvynių ir atoslūgių 
karalystė.
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 Pilis Italijoje   N-14.  
00:20 Aš išėjau  N-7.  
01:50 Gyvenk ir leisk mirti  
N-14. (kart.).

06:25 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žmogus-voras.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:50 Manu. Gimęs skraidyti.
11:40 Prezidento duktė.
13:50 Nelydimi nepilnamečiai. 
15:40 Šokis hip-hopo ritmu  
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 POKEMON. Detektyvas 

Pikaču  N-7.  
21:35 Šerlokas Holmsas ir 
daktaras Vatsonas  N-14.  
23:25 Pasižadėjęs kitai  N-14.  
01:40 Gvantanamo dienoraštis 
(k)  N-14.  

06:00 Triukšmingi namai (kart.).
06:30 Slibinų dresuotojai (kart.).
07:00 Transformeriai   N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Slibinų dresuotojai (kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Sėkmės istorijos.  
10:00 Virtuvės istorijos.  
10:30 Gardu Gardu.  
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja  N-7.
12:30 Kosmoso kariai  N-7.
14:25 Karaliaus Saliamono 
kasyklos  N-7.
16:10 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 Žaidimas galvOK.  
21:30 Šiukšlės  N-14.
23:50 Miegalius  N-14.
01:45 Kietas faras  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Neįtikėtini gyvūnai (k).
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Miško atspalviai.  
09:30 Gyvenu čia.  
10:00 Europos tyrų naujakuriai.
11:00 Vilnius Open by kevin. 
Teniso profesionalų Challenger 
serijos turnyras.  

17:00 LKL čempionatas. 
Panevėžio 7Bet-Lietkabelis - 
Vilniaus Rytas.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00 Raudonas dangus  N-14.  
00:10 Pavojingasis Bankokas 
(k) N-14.  
02:10 Amerikietiškos imtynės 
(k) N-7.  

06:00 Pasirinkę Lietuvą.  
06:30 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:00 Sodininkų pasaulis.
08:25 Alpių gelbėtojai  (k)  N-7.  
10:35 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:45 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. Tamsusis angelas   
N-14.  
22:55 Skausmas ir šlovė  N-14.  
01:15 Brokenvudo paslaptys.  
N-14.  

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

09:00 Pradėk nuo savęs.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Mes iš Ukrainos.  
11:30 Mūsų rusų gatvė.  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Širdyje lietuvis.  
13:30 Mokslo sriuba.  
14:00 Kalbos anatomija.  
14:30 Atspindžiai.  
15:00 Dėmesio! Ieškome 
meno.  
15:30 Perspektyva.  
16:00 Euromaxx.  
16:30 Veranda.  
17:00 Erdvės menas.
17:30 Architektūra žmogui.
18:00 Profesoriaus Vytauto 
Landsbergio 90-mečiui. Atviras 
pokalbis su prof. Vytautu 
Landsbergiu. 
19:00 Teatro biografijos.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų 
retrospektyva. Ponas Verdu  
N-14.
23:05 LRT OPUS 16. 
Gimtadienio koncertas.  
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Skotas Pilgrimas prieš 
pasaulį  N-14. (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) N-7.
06:35 Persikraustymas su visu 
namu  (kart.) N-7.
07:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
07:30 Vienas  N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Autopilotas.  

10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Tėvukas valdo  (kart.) 
N-7.
11:30 Laukinė karalystė  N-7.
12:40 Afrikos medžiotojai  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Išmesti į nežinią   N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.  
22:00 Užsienietis  N-14.
00:05 Sunkūs laikai viešbutyje 
El Royale  N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas   N-7.
08.00 Orkestrantai. 1 d.  
08.40 Televitrina. Sveikatos 
kodas.
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Pirmi kartai. 60+.  
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva.  
11.30 Būsto anatomija.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos mokyklos.  
17.00 Kuriantys Lietuvą.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas.
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 istorija  
N-7.
01.00 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS  “UKRAINA 24” .
08:00 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 archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis .
19:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
19:30 Savaitės kriminalai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai? 
21:00 Medžiotojo malda.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Medžiotojo malda.
23:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
23:35 Orijaus kelionių archyvai.
00:05 Ugnikalnių takais.
01:10 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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per „Anykštą“ galite pasveikinti savo arti-
muosius vestuvių, jubiliejų 

ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus 
g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036.

 El.p. reklama@anyksta.lt
Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

įvairūs

pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

perka apvalią medieną.
parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

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

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

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

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBė PIRKTI 

IŠSIMOKėTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAMe IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

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

INFORMACIJA APIe PAReNGTą UAB „VAŠUOKėNŲ 
VėJAS“ PLANUOJAMO VėJO eLeKTRINIŲ PARKO 
TROŠKŪNŲ IR VIeŠINTŲ SeNIŪNIJOSe POVeIKIO 

APLINKAI VeRTINIMO (PAV) ATASKAITą IR VIeŠą SUSIRINKIMą
planuojamos ūkinės veiklos (toliau – pūV) organizatorius: UAB „Vašuokėnų vėjas“, juridi-

nio asmens kodas 304960164, Pušyno g. 18A, Vaidlonių k. Troškūnų sen., Anykščių r. sav., LT-
29300, tel. +37068011140, el. paštas anyksciuvejas@gmail.com.

poveikio aplinkai vertinimo (toliau – pAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ 
Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, 
internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių par-
ko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, 
Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, 
Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, 
Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

pastaba. Pakabės kaime vėjo elektrinė nebeplanuojama (poveikio aplinkai vertinimo metu buvo 
atsisakyta).

pAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją 
teiks išvadas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos 
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo val-
dyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis 
skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos 
agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt

Spausdinta Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. spalio 17 d. iki lapkričio 16 d. darbo 
dienomis, darbo valandomis Troškūnų seniūnijos patalpose (adresu Vytauto g. 2, Troškūnai, tel. 
8 381 56 389) ir Viešintų seniūnijos patalpose (adresu Televizijos g. 4, Viešintos, tel. (8 381) 47 
474).

Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure 
(adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama in-
ternetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  http://www.
ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks hibridiniu būdu 2022 m. lapkričio 16 
d. 17:00 val. Anykščių rajono savivaldybės patalpose III aukšte esančioje 304 salėje (adresu J. 
Biliūno g. 23, Anykščiai, tel. 8 381 58035) ir internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią 
nuorodą: https://cutt.ly/7BoI983  arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruk-
tura.lt puslapyje.

pasiūlymus pAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paš-
tu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinki-
mo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos 
agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. 
Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai 
asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu 
pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (bu-
veinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

paslaugos

Paslaugos senjorams į namus 
Anykščiuose! Mūsų darbuoto-
jai suteiks visapusę pagalbą. 
SENJORO paslaugas visiškai 
arba iš dalies finansuoja Jūsų 
savivaldybė.

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

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.

Dengia įvairius stogus, skar-
dina kaminus, kraigus, vėjalen-
tes, lydo ritininę dangą, mon-
tuoja lietvamzdžius. Darbus 
atlieka savo medžiagomis. 

Tel. (8-664) 21242.

Gamina ir stato įvairias tvoras. 
Tel. (8-698) 27185.

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.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-617) 00616.

 SKeLBiMAS Apie nUMAtoMą ŽeMėS SKLYpo RiBŲ ŽenKLiniMą
Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 3426/0004:268), esančio Muziejaus g. 5, Niūronių k., Anykščių sen., Anykščių 

r. sav., savininkę S. U. ar jos įgaliotus asmenis, kad matininkas Tomas Pajuodis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
2199), 2022 m. spalio mėn. 27 d., nuo 10.00 val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 3426/0004:185), esančio Niūronių k., 
Anykščių sen., Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į Tomą 
Pajuodį adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu: tom.pajuodis@gmail.com arba telefonu (8-693) 03300.

Į Anykščius atkeliavo ilgai lauktas profesionalių teatrų nacio-
nalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi“2022! 

Kviečiame susipažinti su artimiausiais spektakliais 
vyksiančiais Anykščių kultūros centre!

Spalio 16 d. (sekmadienis) 18.00 val.
Vilniaus teatras „Lėlė“
Ne pagal šio pasaulio madą (1val. 40 min.) N-16
I dalies fantazija apie poetą Kristijoną Donelaitį
Inscenizacijos autorius ir režisierius Rolandas Kazlas
Bilieto kaina – 15 €
 
Spalio 19 d. (trečiadienis) 18.00 val.
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
Saša, išnešk šiukšles (1val. 40 min.)
Pjesės autorė – Natalija Vorožbit (Ukraina)
Režisierius – Stas Žyrkov (Ukraina)
Bilieto kaina – 10, 12 €***
 
Bilietus platina Anykščių kultūros centro kasa 
Tel.: 8 381 52239.
*** Bilietus taip pat platina Bilietai.lt
Daugiau informacijos apie festivalį: anyksciukc.lt

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

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

Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 2022 m. spalio 17-21 d.
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt 

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

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

Skelbiamas viešas aukcionas
 
Anykščių rajono savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą. Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu regis-

truojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.  

Dalyvių registracijos pradžia – 2022-11-07, 00.00 val., pabaiga 2022-11-09, 23.59 val. Aukciono laikas nuo 2022-11-14, 09.00 val. iki 2022-11-17, 13.59 val. Turto 
apžiūros laikas 2022-10-17 (nekilnojamo turto sąrašas paskelbtas 2022-10-13 internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt (naujienų skiltyje), objektų apžiūros laiką 
galima derinti individualiai, žemiau nurodytais kontaktais).

Informaciją apie parduodamus objektus teikia Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, 
el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt). Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.             
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Vyr. redaktorė

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

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

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4137

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų, projektą „Liudijimai“ 
remia 9 tūkst. eurų. 

perka

parduoda

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS Į 
NAMUS !

Prekiaujame M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žasliai) jau-
nomis vakcinuotomis 5 mėn. įvairių 
spalvų (rudomis, juodomis, raibo-
mis, pilkomis, margomis, baltomis) 
DOMINANTE veislės ir baltomis 
Leghornų veislės dedeklėmis viš-
taitėmis. 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.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-625) 44123.

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.

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.

2-3 butą arba namo dalį 
Anykščiuose arba netoli 
Anykščių. 

Tel. (8-605) 06730.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-601) 61810.

Kita 

Krūmų ir menkavertės medie-
nos kirtimas apleistose žemė-
se ir sodybose. Menkavertės 
medienos ir miško pirkimas. 

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-600) 22488.

nekilnojamasis turtas

14 ha žemės sklypą Kurklių II 
kaime (apaugęs krūmais).

Tel. (8-611) 30021.

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

Tel. (8-665) 70025.

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

Tel. (8-683) 91121.        

Jaukų 2 kambarių butą 
Anykščiuose, A. Vienuolio g. 
3a/3a renovuotame mūriniame 
name, su baldais, šarvo durys, 
rūsys. 58 900 Eur. 

Tel. (8-670) 59899.      

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-600) 22488.

Gyvuliai

Karves.
Tel. (8-614) 69174.

Kita

Grūdus: miežius, kviečius. 
Dviejų tiltų traktorių T40. 
Traktorinę priekabą be doku-
mentų. Kombainą D1200 da-
limis.

Tel. (8-686) 17201.

Bulves: maistines, sėklines. 
Atveža. 

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

Bulves „VINETA" (sukren-
ta, miltinga), „KARALIENĖ 
ANNA“, „JELLY“ (pakrenta), 
„LAURA“ (nesukrenta). 25 
kg/17 Eur (1 kg/0,68 Eur). 
Burokėlius, morkas, svogūnus, 
česnakus. Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Špižinius pečius, akmenis, 
šulinio ritinius, kompresorius.

Tel. (8-614) 01206.

Gyvuliai

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

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

ViLnonėS AntKLoDėS
šių metų spalio 21 d. (penktadienį) 13.00 Svėdasuose (turguje), 13.15 

Leliūnuose, 13.30 Debeikiuose, 13.50 Anykščiuose (prie įvažiavimo į turgų), 14.30 
Ažuožeriuose, 14.45 Kavarske (turguje),15.00 Dabužiuose, 15.15 Troškūnuose 
(turguje), 15.40 Viešintose, 16.00 Surdegyje - gamintojų kainomis parduosime vil-
nones viengules (90 Eur), dvigules (105-125 Eur), vaikiškas (70 Eur) antklodes, 
įvairių matmenų vilnonius čiužinius (paklotus) (70-110 Eur), vilnones pagalves (28 
Eur), patalynės komplektus (40-48 Eur), vilnonius suktus siūlus 25 Eur/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji higroskopiška 
(gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia 
ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tin-
ka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.

Priimami užsakymai telefonu po 20 val. Perkant už 100 Eur pristatome nemokamai.
Tel. (8-698) 71270. Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

Dėvėtą šildymo sistemą: plie-
niniai radiatoriai, vamzdžiai, 
termogalvos, pajungimas.

Tel. (8-699) 26532.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELjETonas 

Anno Domini MMXXII
Piešė  Albinas GVOZDAS

mėnulis
spalio 15-16 d. d. - pilnatis,
spalio 17 d. - delčia.

Aurelija, Galius, Jadvyga, 
Margarita, Gutautas, Greta 
Gretė, Dovaldė, Ambraziejus, 
Dovaidas, Dovaidė 

Teresė, Galimintas, Domantė, 
Leonardas.

šiandien

spalio 16 d.

vardadieniai

spalio 17 d.
Ignacas, Kintautas, Gytė, 
Marijonas, Margarita, 
Ignotas.

oras

+14

+7

Amiliutė taupys važinėdama nemokamais autobusais Važinėt dykai puiku,
Ypač - kriziniu metu. 
Sėdi sau į autobusą
Ir vaizdai į širdį plūsta. 

Raguvėlės štai dvarai -
Ten už dyka atvarai.
Kiaurą dieną spaciruoji,
Poniška dvasia alsuoji.

O tada jau į Skiemonis
Per Biržinką tarabonys.
Kelias siauras ir vingrus -
Šauksiuos Dievo tris kartus.

Kitą dieną - prie Rubikių, 
Pažiūrėt, kiek plytų likę...
Keičias vietos ir veidai,
Groja radijas dykai.

Kalvos švilpia pro akis.
Nekamuoja ateitis.
Tauposi ir elektra, dujos, 
Malkos, sveikata.

Kiaurą žiemą važinėsiu -
Taip gal net ir ištekėsiu.
Rytą  pečiaus nekūrensiu
Ir  tikrai taupiau gyvensiu.

Kalbasi plikas ir ryžas.
Vienas sako:
- Tau blogai, tau Dievas plau-

kų nedavė.
Kitas sako:
- Davė, bet buvo ryži, tai ir 

neėmiau.

***
Petriukas su tėčiu išėjo į sve-

čius, o mamai apie tai nieko ne-
pasakė. Tada tėvas prisiminęs 
sako sūnui:

- Paskambink motinai ir pa-
sakyk, kur mes.

Petriukas skambina ir sako:
- Mama, kur mes?

***
Prie arabų šeicho rūmų susto-

ja autobusas, pilnas pagyvenu-
sių moteriškių. Šeichas klausia 
savo sekretoriaus:

- Turistai?
Sekretorius:
- Ne. Čia jūsų uošvienės atva-

žiavo į svečius.

***

Dvi blondinės viename bute. 
Viena šaukia iš vonios:

- Atnešk, prašau, šampūną!
- Bet juk vonioj jo pilna!
- Bet ten visur parašyta „sau-

siems plaukams“. O aš jau juos 
sušlapinau...

***
Viršininkas naujam darbuo-

tojui:
- Va, imk šluotą ir sutvarkyk 

štai čia viską.
- Atleiskit! Aš juk baigiau 

ISM, TVM ir TSPMI!
- Supratau. Tuomet pirmą 

kartą pats parodysiu, kaip tai 
daroma.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBė KVIeČIA KARTU 
PLANUOTI ANYKŠČIŲ MIeSTO VIeŠąSIAS eRDVeS
Kviečiame gyventojus 2022 m. spalio 18 d. 12 val. susitikti Anykščių rajono sa-

vivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje ir susipažinti su dalyvauja-
muoju biudžetu bei išgirsti apie pateiktas gyventojų idėjas.

Balsuoti už pateiktas idėjas bus galima nuo 2022 m. spalio 17 d. iki 2022 m. 
lapkričio 8 d., idėjų sąrašas balsavimui ir detali informacija skelbiama interneto 
svetainėje https://dalyvauk.anyksciai.lt.

KURKIME ANYKŠČIUS KARTU! 
PAVERSKIME SAVO IDėJAS REALYBE!

Užsak. Nr. 903

Gamtininkas politiko kailyje

Lauko akmenimis gaivina istorinę baltų atmintį

Politikų deklaracijos: gydytojai turtingesni už daugelį 
verslininkų

Išleistas naujas žurnalo  „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris


