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Žvaigždės krito ant mirusio 
tėviškės kaimo

Senasis Savičiūnų dvaras (Svėdasų seniūnija) - minimas Juozo Tumo - Vaižganto ,,Dėdėse ir dėdienėse” (šio dvaro ūkve-
dys buvo tijūnas Geišė, laimėjęs gražiausią kaimo merginą Sveriją), nūnai apleistas. Prie dvaro įsmeigta lentelė skelbianti, 
jog tai privati valda, nerestauruojamo ir neprižiūrimo medinio kultūros paveldo objekto neapsaugo nuo nykimo - jau 
įlūžęs dvaro stogas, išvirtusi viena siena, irsta ir pamatai. 

Publikuojame kunigo Ričardo Banio, augusio Savičiūnų dvare, pasakojimą apie pradingusius laikus, kai Savičiūnuose 
virė gyvenimas.

Medinis Savičiūnų dvaras, pasak žinyno „Lietuvos dvarai“ informacijos, žinomas nuo XVIII a. Jį valdė Pomarnackis, Venclavovičius, 
Buterlevičius, Krasauskas, Ramanauskas. Pirmojo pasaulinio karo metais dvare įsikūrė vokiečių štabas. 1924 m. dalis dvaro žemės 
buvo išdalyta savanoriams.1925 m. dar kartą sumažintos Savičiūnų dvaro savininkės M. E. Venclavovičienės žemės valdos: iš 114 ha 
liko 73,82 ha. Apie 1926 m. dvaro pastatus bei žemę įsigijo Amerikoje pinigų užsidirbęs Feliksas Laučius. Sovietams nacionalizavus 
dvarą, savininkai ištremti į Sibirą. Dvaras grąžintas Felikso Laučiaus vaikams – sūnui ir dukrai.

Kavarsko kapinėse ilsisi ir benamiai, ir dvarininkai

Kavarsko kapinės ant kal-
no. Nuo jo matyti vinguriuo-
janti Šventoji, o žvakučių 
žiburėliai priverčia atsisukti 
ne vieną praeivį.

Pasak Kavarske užaugu-
sio, istorija itin besidominčio 
Rimanto Varanavičiaus, šios 
kapinės buvo įkurtos XIX a. 
pradžioje, o menotyrininkė 
dr. Jolanta Zabulytė papa-
sakojo, jog tada tradicijos 
kapus puošti gė-
lėmis nebuvo.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Pamaldos. Lapkričio 1-ąją 
ir 2 -ąją  Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje šv.Mišios bus au-
kojamos 8.30, 10.30 ir 18 val.. 
Malda už mirusius lapkričio 1 
dieną  Anykščių senosiose ka-
pinėse – 11.45 val., naujosiose 
kapinėse – 12.30 val.

Konkursas. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė pa-
pildė 2022 metų viešųjų pir-
kimų planą. Bus skelbiamas 
muziejaus kalvos Anykščiuose 
infrastruktūros atnaujinimo ir 
kompleksinės plėtros atvirasis 
projekto konkursas. Norima 
įrengti naują Antano Baranaus-
ko klėtelės apsauginį gaubtą.

Restauracija. Kavarske res-
tauruotas Šv. Jono Krikštytojo 
koplytstulpis. Paminklo auto-
rius Algirdas  Jurkėnas  konser-
vavo koplytstulpį, atkūrė pra-
rastus drožinių elementus.

Festivalis. Spalio 28 dieną  
„Devilstone“ organizatoriai 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovams pristatė 2023 metų 
festivalio idėjas.

Kapinės. Spalio 31 dieną  
Anykščiuose bus atidaryta na-
minių augintinių laidojimo teri-
torija. Ši teritorija bus  pačiame 
Gegužės gatvės gale.

Spektaklis. Lapkričio 9 d. 18 
val. Utenos kultūros centre bus 
rodomas „Keistuolių teatro“  
spektaklis „Raulas Keliaunin-
kas“ pagal Kazio Binkio kūry-
bą. Bilietai parduodami Utenos 
kultūros centro kasoje. 

Redakcija. „Anykštos” re-
dakcija“ spalio 31 dieną, pir-
madienį, NEDIRBS. Kitas 
„Anykštos“ numeris išeis lap-
kričio 5 dieną, šeštadienį.

Senieji Kavarsko kapinių vartai su ornamentuotais kryžiais yra dailės paminklas.

Baiminamasi dėl 
Anykščių topolių 
alėjos

Administracijos 
direktorė 
reagavo į 
posėdį 
atsinešdama 
karūną

 „ADOX 2022“ 
Anykščiuose

Nematomas 
frontas: 
„arionai“ 
Butėnų sodžiuje
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spektras

temidės svarstyklės

„Greitosioms“ siūlo papildomą finansavimą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Deltuvos Šiaurinėje apygardoje išrinktas Seimo narys, 
Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas Tomas 
Tomilinas šią savaitę išplatino pranešimą spaudai, kuriame 
išdėstė, jog ragina valdančiąją daugumą iš šalies biudžeto 
skirti papildomus 5 mln. eurų greitosios medicinos pagal-
bos stotims.

Šias lėšas Seimo narys siūlo 
panaudoti iki ateinančių metų 
liepos 1 dienos, kol baigsis dar 
vienas greitosios medicinos 
pagalbos pertvarkos etapas. 
T.Tomilinas  šiuo siūlymu re-
zonuoja  tragediją Anykščiuo-
se, kai greitoji pagalba į „Nykš-

čio namų“ areną vyko daugiau 
negu dvidešimt minučių ir iš-
gelbėti 39-erių metų krepšinin-
ko Beno Steponėno gyvybės 
nebepavyko.  

„Kol neužtikrinamas reikia-
mas ekipažų skaičius, tinkamas 
medikų darbo krūvis, nepaiso-

ma atstumo iki paciento, kurį 
būtų galima įveikti per kuo 
trumpesnį laiką, laiku neat-
vyksta visa reikiama įranga ir 
priemonės, nesudaromos ge-
riausios įmanomos galimybės 
gyvybei gelbėti, tol tragiškos 
mirtys greitajai pagalbai pavė-
lavus yra labiau sistemos ir jos 
kūrėjų, o ne tiesioginės pagal-
bos teikėjų atsakomybė.

Visi suprantame, jog gyvybė 
yra neįkainojama, tačiau nuo-
lat stengiamasi pataupyti ten, 
kur tinkamas lėšų skyrimas ir 

panaudojimas yra gyvenimo 
ir mirties klausimas. Aš kvies-
čiau per šį pereinamąjį laiko-
tarpį keliauti, pasikliaujant 
šiame lauke veikiančiųjų įžval-
gomis, atsiliepiant į jų prašy-
mus, įsiklausant į pasiūlymus 
ir nerimą. Iš tikrųjų išvengti 
tragiškų ir nereikalingų mirčių 
galime ne ieškodami kaltų, kai 
tai įvyksta, o darydami viską, 
kad pagalbą teikianti sistema 
veiktų sklandžiai“, - praneši-
me spaudai rašo Seimo narys 
T.Tomilinas.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Rezervas. Aktyvusis rezer-
vas bus formuojamas sparčiau, 
kariai bus priskirti konkretiems 
kariniams vienetams, rezervinei 
brigadai bus perkama ginkluo-
tė, pranešė Krašto apsaugos 
ministerija.Ji teigia siekianti, 
jog po trejų metų aktyvųjį re-
zervą sudarytų 36 tūkst. karių, 
o parengtasis rezervas priartėtų 
prie 120 tūkstančių. Artimiau-
siu metu visi aktyviojo rezervo 
prievolininkai turėtų gauti in-
formaciją apie priskyrimą kari-
niam vienetui.

Regalijos. Lietuvos sporto 
universiteto (LSU) garbės dak-
taro regalijos įteiktos buvusiam 
krepšininkui Arvydui Saboniui 
ir Kauno rajono merui, šios 
aukštosios mokyklos alum-
nui Valerijui Makūnui. Lietu-
vos sporto universiteto senato 
sprendimai dėl garbės daktaro 
vardo suteikimo A. Saboniui 
ir V. Makūnui priimti vasaros 
pradžioje. LSU garbės daktarų 
vardai anksčiau suteikti olim-
piniam čempionui Modestui 
Paulauskui, krepšinio trenerio 
Vladui Garastui, atletinio ren-
gimo pradininkui  Aleksandrui 
Kosauskui, Karolinskos (Šve-
dija) universiteto mokslininkui 
Hakanui Westerbladui.

Kainos. Seimas leido didin-
ti geriamojo vandens tiekimo 
įmonių tarifus, jeigu elektros 
bei dujų kainos didėja 30 proc. 
Paslaugų kainos taip pat galės 
būti mažinamos, jei energijos 
kainos kris trečdaliu. Kainas 
įmonių prašymu dažniau nei du 
kartus per metus nustatytų Vals-
tybinė energetikos reguliavimo 
taryba. Seimas ketvirtadienį 
priėmė Geriamojo vandens tie-
kimo ir nuotekų tvarkymo įsta-
tymo pataisas ir įtvirtino naują 
vandens kainodarą: už balsavo 
92 Seimo nariai, prieš buvo 
keturi, o 13 susilaikė. Dabar 
geriamojo vandens kainos per-
žiūrimos du kartus per metus – 
sausį ir liepą.

Išlaidos. Lietuvos banko 
(LB) atstovas sako, kad valsty-
bė elektros ir dujų kainų kom-
pensacijoms 2023 metais gali 
išleisti maždaug 550 mln. eurų 
mažiau nei planuoja, todėl inf-
liacija mažėtų ne taip sparčiai. 
Pasak centrinio banko, panau-
dojus visą suplanuotą kompen-
sacijų sumą – 812 mln. eurų 
gyventojams ir 234 mln. eurų 
verslui, infliacija mažėtų apie 
tris punktus 2023 metais ir apie 
du punktus 2024 metais. Vis 
dėlto LB teigia, jog infliaciją 
kitąmet didins suplanuotas at-
lyginimų, neapmokestinamųjų 
pajamų dydžio, socialinių iš-
mokų kėlimas.

-BNS

Smurtas. Spalio 24 dieną  
apie 19.57 val. Debeikių seniū-
nijos Aknystų kaime, namuose, 

neblaivus vyras (g. 1988 m., 
nustatytas 1,14 prom. girtumas) 
smurtavo neblaivios moters (g. 
1994 m., nustatytas 3,02 prom. 
girtumas) atžvilgiu. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.   

Keliautojas. Spalio 24 dieną  
apie 7.40 val. Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., vyras (g. 1966 

m.) vairavo automobilį „Audi 
A4 Avant“ būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,80 prom. girtu-
mas). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Restauruojami kultūros paveldo kapinių vartai 
Papilių kaime bus restauruojami kapinių vartai. Šiuo 

metu jie yra avarinės būklės, o juos išsaugoti itin svarbu, 
nes šie vartai– kultūros paveldo objektas.

„Problemų yra labai daug, 
vartai avarinės būklės, jiems 
yra iškilusi grėsmė, todėl 
restauratoriai mėgins juos 
sutvarkyti, – sakė Anykščių 
rajono savivaldybės architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė. - 
Vartai dabar griūna, o mes 
darome taip, kad jie stovėtų. 
Restauravimo metu niekas 
negali būti pakeista, tad bus 
paliekama tai, kas yra dabar. 
Jokių priestatų, antstatų nega-
li būti, nes tai – kultūros pa-
veldo objektas, vertybė, kuri 
gali būti tik restauruojama. 
Šie vartai ir yra ypatingi tuo, 
kad jie – kultūros paveldo 
objektas.“ 

nuo 1992 metų yra vietinės 
reikšmės architektūros pamin-
klas. Jame yra XVIII–XIX a. 
liaudies architektūros statiniai: 
medinė koplyčia, mauzoliejinė 
mūrinė koplyčia ir mūrinė tvo-
ra su vartais. Kapinių priekinė-
je dalyje, šalia vartų, yra dvie-

jų kryžių kompozicija visiems 
mirusiems Papilių žmonėms. 

Papilių kapinėse palai-
dotas kunigas ir kraštotyri-
ninkas Petras Vaitiekūnas 
(1889–1946), Pelyšų pieninės 
steigėjas Antanas Povilonis 
(1902–1929).

Eismo pakeitimai 
ilgąjį savaitgalį 

Informuojame, kad nuo spalio 29 iki lapkričio 2 dienos (imtinai), Vilniaus g. (prie senųjų kapi-
nių) bus ribojamas dvipusis automobilių eismas. Eismas Vilniaus gatve nuo žiedinės sankryžos 
iki Slėnio g. ir visa Slėnio g. vyks viena kryptimi. 

Automobilių eismo kryptis ir stovėjimo vietos bus nurodomos laikinais ženklais. Prašome neuž-
statyti įvažiavimų į laikinas stovėjimo vietas. 

Atsiprašome už nepatogumus ir linkime saugių kelionių. 

Užsak.Nr. 938

Vartai renovuojami iš savi-
valdybės biudžeto lėšų – tam 
skirta 3627 eurai.

Papilių kapinių kompleksas 

Mirė skulptorius Leonas Strioga
Spalio 27 dieną Kaune, eida-

mas 93 - čiuosius metus, mirė 
skulptorius Leonas Strioga.

L. Strioga gimė 1930 sausio 
31-ąją Anykščių rajone, Medžio-
čių kaime. Skulptoriaus tėvas 
dirbo žemę, tačiau labiau mėgo 
medžio ir kitus panašius darbus, 
o mama kurį laiką dirbo dvaro 
kambarine, vėliau rūpinosi na-
mais ir dar trimis skulptoriaus 
broliais.

Kaip skelbiama L. Striogos in-
terneto svetainėje, 1950 metais jis 
kartu su broliu įstojo į tuometinį 
Dailės institutą, dabar – Vilniaus 
dailės akademiją, kur studijavo 
skulptūrą.

Skulptūros pasirinkimą jis aiš-
kino iš motinos paveldėtu polin-
kiu į grožį ir iš tėvo perimtu su-
sidomėjimu rankų darbais, taip 
pat įgimtu klausos defektu, kuris 
apsunkino bendravimą su aplin-
kiniais ir skatino ieškoti vienišiui 

tinkamos profesijos.
L. Strioga yra sukūręs per 

tūkstantį įvairių darbų – nuo 
viešosioms erdvėms skirtų gra-
nito kompozicijų iki kamerinių 
skulptūrų iš medžio.Tarp jo dar-
bų – 1966 metais Kauno Ąžuoly-
ne pastatyta dekoratyvinė granito 
kompozicija „Poilsis”, pirmas 
kūrinys viešojoje erdvėje. Kauno 
muzikinio teatro sodelyje meni-
ninkas pastatė dainininko Kipro 
Petrausko portretinį biustą. Ne-
priklausomybės aikštėje Kaune  
jis pastatė dekoratyvinę skulptūrą 
„Sapnas“, įrengė  atminimo lentą 
su bareljefu V. Mykolaičiui-Puti-
nui Kaune.

2020 metais  L.Strioga  Anykš-
čiuose, šalia Anykščių koplyčios, 
senųjų Anykščių kapinių teritori-
joje, pristatė paskutinę savo kūri-
nių parodą „Geležies žaismas“.

Nuo 1958 m. L. Strioga da-
lyvavo parodose Lietuvoje, La-
tvijoje, Estijoje, Rusijoje, Len-

kijoje, Suomijoje, yra surengęs 
arti 80 personalinių parodų ir 10 
bendrų parodų su kitais dailinin-
kais, dalyvavo apie 150 grupinių 
parodų.

2001 metais L. Strioga buvo 
apdovanotas Lietuvos nacionali-
ne kultūros ir meno premija.

Ministrė Pirmininkė Ingri-
da Šimonytė reiškia nuoširdžią 
užuojautą dėl skulptoriaus, Lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureato Leono 
Vytauto Striogos mirties.

„Anapilin iškeliavo iškilus me-
nininkas, kurio savitos skulptūros 
daugel metų džiugino Lietuvos ir 
pasaulio vaizduojamojo meno 
gerbėjus. Tai buvo itin talentin-
gas kūrėjas, sugebėjęs originaliai 
derinti tautinių ir universaliųjų 
vertybių prasmes. Dėl Leono Vy-
tauto Striogos mirties nuoširdžiai 
užjaučiu šeimos narius, artimuo-
sius, bičiulius ir visą šalies kul-
tūros bendruomenę “, – sakoma 

pro memoria

premjerės užuojautoje.
Kultūros ministras Simonas 

Kairys užuojautoje teigė, kad 
mirus L. Striogai „netekome itin 
jautraus, šviesaus ir dvasingo 
kūrėjo, kuris visą gyvenimą liko 
ištikimas vienai mūzai – skulptū-
rai“.

„Leono Striogos skulptūrose 
modernumas derėjo su tautine 
archaika, o jų skiriamuoju ženklu 
tapo paties skulptoriaus atrasta 
unikali kapotinė technika. Reiš-
kiu nuoširdžią užuojautą skulp-
toriaus artimiesiems bei visai 
Lietuvos kultūros ir meno ben-
druomenei“, – teigė S. Kairys.

-ANYKŠTA
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 

lapkričio mėnesiui.
Šilumos kaina:
gyventojams be PVM – 13,35 ct/kWh (PVM bus
kompensuojamas)
juridiniams asmenims su PVM – 16,15 ct/kWh

Karšto vandens kaina:
gyventojams be PVM 11,36 Eur/m3 (PVM 
bus kompensuojamas)
juridiniams asmenims su PVM - 13,75 Eur/m3

Baiminamasi dėl Anykščių 
topolių alėjos Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Po to, kai Kurklių seniūnijoje, palei kelią Kaunas - Daug-
pilis, buvo išpjauti medžiai, anykštėnai sunerimo dėl topolių 
alėjos A.Vienuolio gatvėje, įvažiuojant į Anykščius nuo Ka-
varsko pusės.  Priminsime, jog vasarą Anykščiuose viešėjęs 
Susisiekimo ministras Marius Skuodis „žadėjo’’, kad Lietu-
voje bus išpjauti visi pakelės medžiai.

Tačiau Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obele-
vičius ramina, jog kol kas grėsmės Anykščių topoliams nėra. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja, ra-
jono vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė „Anykštai’’ sakė, kad 
kelininkai pjaudami pakelės me-
džius veiksmų su savivaldybe ne-
derina ir rajono valdžios apie bū-
simus sprendimus neinformuoja.

 „Vasarą dėl pakelės medžių 
parašėme raštus ir Susisiekimo, ir 
Aplinkos ministerijoms. Gavome 
valdiškus, biurokratinius atsaky-
mus,  kad dėl šalia kelių augančių 
medžių pjovimo su mumis nede-
rins. Taip sutapo, kad po raštų iš-
siuntimo Anykščiuose viešėjo Su-
sisiekimo ministras M.Skuodis, iš 
jo kalbos buvo aišku, kad mūsų 
alėjas išpjaus ir mūsų nuomonės 
niekas neklaus’’, -  dėstė rajono 
vyriausioji architektė. 

„Kai išpjovė medžius prie kelio 
Kaunas -Daugpilis, sulaukėmė di-
džiulės žmonių reakcijos. Skam-
bino ir raštus rašė  net ir religinių 
bendruomenių atstovai. Šokiravo 
ne tik tai, kad topoliai išpjauti, bet 
ir darbo kultūra. Ilgą laiką vargšų 
medžių kaladės gulėjo kelkraš-
čiuose tarytum po vandalizmo 
akto. Vakarų valstybėse, kai reikia 
nupjauti medį, gyventojai kartais 
net nepastebi, kad medis nupjau-
tas - nupjovė, sutvarkė, jo vietoje 
naują pasodino. Niekur nesimė-
to medžių „lavonai’’ - kalbėjo 
D.Gasiūnienė

Pakelės medžių pjovimas grin-
džiamas eismo saugumu. Vasarą 
Anykščiuose susisiekimo mi-
nistras M. Skuodis kalbėjo, kad 
pernai ant kelio nuvirtęs medis 
pražudė jaunų marijampoliečių 
porą ir po šios tragedijos nuspręs-
ta  pakelių medžius išpjauti. AB 
„Kelių priežiūra“ direktorius Ro-
landas Rutėnas per vasarą vykusį 
susitikimą su Anykščių rajono sa-
vivaldybės atstovais aiškino, kad 
nelaimės keliuose dėl virstančių 

pakelės medžių nutinka labai daž-
nai, tik tas Marijampolės atvejis 
labiau eskaluojamas, nes buvęs 
ypač skaudus.

D.Gasiūnienė „Anykštai“ dėstė, 
kad eismo saugumą reikia vertinti 
ne vienu aspektu: „Aš labai abe-
joju, ar išpjovus pakelės medžius 
bus saugiau važiuoti. Kai šalia 
kelio nėra medžių, jis vizualiai 
sudaro platesnio, saugesnio kelio 
įspūdį, todėl didėja automobilių 
greičiai.  Savivaldybei turėtų būti 
suteikta galimybė prižiūrėti me-
džius, kad jie būtų saugūs, o mes 
galėtume džiaugtis likusiomis pa-
skutinėmis alėjomis.“ 

D. Gasiūnienė sakė esanti šoki-
ruota, jog nuo tokių svarbių spren-
dimų, kaip rajone esančių medžių 
alėjų naikinimas, vietos valdžia 
ir bendruomenės yra nušalintos: 
„Jeigu bobutė prie savo trobos 
nori prisistatyti verandą - reikia 
projektą viešinti, klausti kaimynų 
nuomonės, išsiaiškinti, ar jie netu-
rės pretenzijų. O šimtamečius me-
džius kelininkai gali išpjauti kada 
panorėję ir su niekuo nesitarę’’.

Spalio 27-ąją vykusiame 
Anykščių rajono tarybos posėdy-
je Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojas Si-
mas Aštrauskas pateikė informa-
ciją  apie juridines galimybes iš-
saugoti topolių alėją.  Jis aiškino, 
jog visa alėja neatitinka kriterijų, 
kad būtų priskirta saugomai den-
drologinę vertę turinčių parkų ar 
skverų kategorijai. Tačiau, saugo-
momis gali būti pripažintos atski-
ros tuopos, kurių 1,3 m. aukštyje 
kamienų apimtis yra ne mažesnė 
nei 2,5 m., o medžio aukštis ne 
mažesnis nei 20 m.   

Bendrojo ir ūkio skyriaus vedė-
jo pavaduotojas teigė, kad šiuos 
kriterijus atitinka tik apie pusė 
alėjos medžių. S.Aršauskas tary-
bai kalbėjo, kad, išsaugojus tik 
dalį medžių, „būtų pažeistas alė-
jos vientisumas’’.

Anykščių rajono meras, gamti-
ninkas S.Obelevičius „Anykštai’’ 
kalbėjo, kad  jis apžiūrėjęs Kurklių 
seniūnijoje palei kelią nupjautų 
tuopų kelmus: „Iš dešimties kel-
mų - devyni ar aštuoni sveikomis 
šerdimis. Medžiai dar būtų 20 ar 
30 metų stovėję. A.Vienuolio ga-
tvėje gal 15 proc. medžių pakrypę 
į priešingą nei kelias pusę. Jų net 
ir su traktoriumi ant kelio neuž-
versi.“

Meras tikino, kad nerimas dėl 
topolių alėjos yra perdėtas, kol 
kas jos kirsti nesiruošiama: „Jo-
kių raštų ir žinių, kad ruošiamasi 
kirsti šitas tuopas, nėra. Kažkas 
sugalvojo, kad, jeigu anas tuopas 
išpjovė, tai ir šitas išpjaus. Bet gal 
ir gerai, kad anksčiau, nei reikia, 
pradėta tuopas gelbėti. Bent jau 
tuopoms nuo to nėra blogiau.’’

Jis sakė, kad savivaldybė yra 
pasamdžiusi arboristus, kurie iki 
lapkričio mėnesio įvertins topolių 
alėjos būklę ir pateiks siūlymus, 
ką su ja daryti. „Dalį medžių rei-
kės apgenėti, dalį gali tekti ir nu-
pjauti’’, - „Anykštai“ kalbėjo me-
ras S.Obelevičius.

Anykščių topolių alėja - viena iš nedaugelio dar neišpjautų Lietu-
vos pakelių alėjų.                                 Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ar reikia kalno gėlių 
ir žvakių gausos per 
Vėlines kapinėse?

Andrius ŠUKYS, kunigas, 
Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies 
parapijos administratoriaus:

Žmonės vis tebeneša daug gėlių, 
nes jie taip pripratę ir to labai sun-
ku atsisakyti. Nešti glėbius gėlių 
yra beprasmiška, nes mirusiajam 
to visai nereikia. Gėlės yra gražu 
žmonėms dovanoti gimtadienių, 
vardadienių progomis, per vestuves 
ar kitokias linksmas progas, o ne 
mirusiesiems. Gėlės nuvysta. Kas 
tada? Tada ištisą mėnesį ant kapo 
styro lyg kokia šieno kupeta ar stirta 
šiukšlių. Juk elgiamasi pagal giliau-
siai tikinčią kaimo bobutę...

Prima PETRYLIENĖ, Anykš-
čių rajono Garbės pilietė:

Pagal mane, nereikia tiek daug 
gėlių ir žvakių nešti į kapines. Jei-
gu norima pagerbti mirusiuosius, 
tai galima padaryt kukliai. Pakanka 
poros žvakių ir žiedelio. Pastebė-
jau lankydamasi kapinėse, kad jau 
yra kapų, kurie puošiami kukliau. 
Manau, kad taip elgiasi jaunesni 
žmonės. Seniau žmonės į kapines  
gausiai nešdavo gėles, žvakes.Tu-
rėtų viso to mažėti. Pagarbą reikia 
rodyti gyviems žmonėms.

Bronius TVARKŪNAS, tauto-
dailininkas:

Pastebėjau, kad yra žmonių, ku-
rie tikrai per daug į kapines prineša 
gėlių bei žvakių.Kitą kartą ant vie-
no kapo galima pamatyti ir dešimt 
degančių žvakių. Gaili žmonės 
savų mirusiųjų, todėl ir neša daug 
gėlių bei žvakių, bet manau, kad to 
nereikia. Pažiūrėkite, vėliau šalia 
kapinių kokie kalnai atliekų stovi. 
Pakanka vienos-dviejų žvakučių ir 
puokštelės gėlių. Labai džiaugiuo-
si, kad  tvarka Debeikių kapinėse 
rūpinasi Debeikių seniūnijos se-
niūnas Alvydas Simonavičius.

Kazys ŠAPOKA, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktorius:

Kiekiai atliekų šalia kapinių yra 
nemaži. Mano nuomone, atliekų 
kiekiai šalia kapinių nemažėja. Mes 
visą laiką gyventojams sudarome 
galimybę žalią masę dėti į vienus 
konteinerius,  stiklą - į kitus. Dalis 
žmonių nuo kapų atneštus sudžiū-
vusius augalus ir sudegusias žvakes 
sumeta į bendrą konteinerį, bet yra 
žmonių, kurie atliekas ir rūšiuoja.

Titulas be galių

Ligita KULIEŠAITĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė, apie 
Anykščių rajono tarybos nario 
Kęstučio Tubio išsakytus epi-
tetus: 

„Mano adresu buvo pradėti 
„mėtyti“ epitetai, kad aš „kara-
lienė“, tad ne be reikalo pasista-
čiau karūną tokią. “

Už pagyrų atlaikymą – 
priedus prie atlyginimų!

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių vicemeras, apie situaciją 
Anykščių siaurojo geležinkelio 
stotyje:

„Visi klausimai ir pastabos tu-
rėtų būti siauruko darbuotojams, 
o ne gražiai apsirengusiems mu-
ziejininkams, kurie nieko nežino, 
bet jiems reikia atlaikyti visas pa-
gyras, o būna ir ne tik pagyrų.“

Galėtų ieškoti Titaniko!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
baseino paslaugų prienamumo 
didinimą: 

„Man visai simpatiškai atro-
do variantas išplėsti mokymo 
plaukti programą. Gal vaikai net 
ir nardyti išmoktų?“

Po tokių žodžių baisu bus 
ir į mišką nueiti...

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
vyr.architektė: 

„ Vakarų valstybėse, kai reikia 
nupjauti medį, gyventojai kartais 
net nepastebi, kad medis nupjau-
tas - nupjovė, sutvarkė, jo vietoje 
naują pasodino. Niekur nesimėto 
medžių „lavonai.“

Palaukite rinkimų!

Egidijus PREIDYS, UAB 
„Autovelda“ palikimo admi-
nistratorius:

„Mes norime, kad autobusų 
stotis su Anykščių rajono savival-
dybe būtų tvarkoma bendromis 
jėgomis, jei tai išeina padaryti.“

Plačios akys - taip pat 
gali būti ženklas...

Saulius RASALAS, Svėdasų 
seniūnas, apie narkotikų pro-
blemą Svėdasų gimnazijoje:

„Susirinkimo su bendruome-
ne metu kalbėjome, kad savo 
bendruomenėje nepastebėjome 
moksleivių „primerktom akim.“
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Žvaigždės krito ant mirusio tėviškės kaimo
(Atkelta iš 1 psl.)

Kažkada, kai studijavau Ita-
lijoje, teko su Piteriu, vienu 
studijų bičiuliu iš Pietų Indijos,  
paliesti atminties ir prisiminimų 
temas. Pamenu, kaip Piteriui 
pasakojau apie savo vaikystę, 
prabėgusią Savičiūnų dvare ir 
kaime, dalydamasis šio kaimo 
žmonių ir jų sodybų istorijomis, 
miškų ir laukų žaluma, pievose 
besiganančiais briedžiais, stir-
nomis ir dar iki šiolei išlikusio-
mis vaikystės knygų pasakomis. 
O Piteris pasakojo savąsias isto-
rijas: apie sunkius darbus ryžių 
laukuose, apie savo didelę šeimą 
ir apie seną, jų namuose gyve-
nusį dramblį Ganešą, į kurio 
laidotuves suėjo visas kaimas, 
tarytum žmogų išlydint... 

Aš nežinau ir negaliu pasa-
kyti, ką kiekvienas žmogus iš-
gyvena, kai pradeda mintimis 
keliauti po prisiminimų pasau-
lį. Tačiau man iki šiolei išliko 
mano bičiulio iš Indijos labai 
lyriškas ir gilus pasakojimas 
apie žmonių atsiminimus. Pi-
teris pasakojo, kad senovinėse 
induizmo išminties knygose 
rašoma, jog žmogaus atmin-
ties šventykloje, įsikūrusioje 
kiekvieno žmogaus sieloje, yra 
prisiminimų garsais skamban-
tis sitaras (styginis instrumen-
tas). Kol žmogus neįžengia į 
savo sielos atminties šventyklą, 
tol sitaras tyli. Tačiau užten-
ka tik praverti tos šventyklos 

duris, ir visą žmogaus esybę 
paliečia patys nuostabiausi si-
taro stygų garsai, priverčian-
tys sielą pavirsti paukšteliu ir 
skristi ten, kur veda prisimini-
mų melodijos, skleidžiamos to 
stebuklingojo sitaro. O pačios 
nuostabiausios melodijos susi-
jusios su   suaugusio žmogaus 
gyvenimo istorijoje išlikusiais 
vaikystės atsiminimais. Juk jie 
- tai kažkada mūsų gyvenimo 
aušroje patekėjusi saulė, kurios 
spinduliai kiekvieną šildė ir 
glamonėjo.  

***
Sakoma: kai sulauki 50 gy-

venimo metų, jau esi įkopęs į 
gyvenimo kalno viršūnę, nuo 
kurios viskas taip aiškiai mato-
si, kad nereikia tau jokių paaiš-
kinimų ar pamokymų. Man jau 
daugiau nei 50, tad galiu pasa-
kyti, kad viskas apie tą gyve-
nimo kalno viršūnę ir aiškumą 
yra tiesa. Tačiau kai pradedu 
mintimis keliauti atgal į vaikys-
tę, pamirštu, kiek man metų, 
nes manyje, lyg prasidėjus ko-
kiai reinkarnacijai, atgimsta 
vaikas, basomis lakstantis po 
vasaros saulės sušildytą  tėviš-
kės pievą. 

Pamenu geriausiai atmintyje 
išlikusį vaikystės sapną - iki 
šiolei jis man atrodo baugus, 
nevaikiškas, lyg  pranašiškas. 
Sapnavau, kad einu nuo seno 
Savičiūnų dvaro pamiškės 
link, šalia kurios gyveno mano 

seneliai Baniai. Einu pagrin-
diniu dvaro keliu ir jo pakraš-
čiuose matau sustingusius ( o 
gal ir mirusius), stovinčius lyg 
stulpus žmones. Jie buvo bau-
gūs lyg šmėklos, bet jų sapne 
nebijojau. O labiausiai mane 
išgąsdino toliau, prie kelio, re-
gėtas šulinys, iš kurio vidaus 
ne vanduo veržėsi, bet liepsnos. 
Pamenu, kaip sapne, pamatęs tą 
baisų vaizdą, bėgte bėgau tolyn 
- link senelių namų. Bėgau ir... 
pabudau. Man tuo metu buvo 
gal kokie 5 metai. Papasakojau 
tą sapną savo močiutei Emili-
jai. Ji atsiduso ir, pakėlusi akis 
nuo verpimo ratelio, pasakė: 
„Negeras tas sapnas, vaikeliuk. 
Kad tik kas nors baisaus neatsi-
tiktų. Nei karo, nei mirties kad 
nebūtų...“ Karą, žinoma, mano 
gimtasis kaimas – Savičiūnai 
- matė ne vieną kartą. Mirčių 
taip pat. Tačiau kai Savičiūnuo-
se dar nebuvo nė vienos apleis-
tos trobos ir jose dar gyveno 
žmonės, niekas net nekalbėjo, 
kad ateis tas metas, kai išmirs 
čia gyvenantys žmonės ir pats 
kaimas po truputį nyks, ateis ta 
diena, kai klajojanti atminimo 
žvakelės liepsna mirusio kaimo 
tamsose ieškos to vienintelio 
vaikystės takelio, kuriuo dar 
taip norėtųsi pasivaikščioti ar 
pabėgioti. 

***
„Vaikai, ką ryt pusryčio pa-

daryti?“- prietemoje pasigirsta 

močiutės Emilijos balsas. „Bul-
vinio dažinio su blynais!“- lyg 
susitarę, abu su pusbroliu Lai-
miu atsiliepiame. „O gerai, ge-
rai dažinys su blynais!“- pritaria 
ir senelis Bronius, jau patogiai 
įsitaisęs savo senoje metalinėje 
girgždančioje lovoje, stovinčio-
je palei šiltą pečiaus mūrą, kurį 
senelis vadindavo „kaip Dievo 
užantis“. 

Paskui troboje nutyla balsai. 
Girdisi tik tiksintis laikrodis, 
griežtai ankstyvą rytą pažadi-
nantis močiutę ir senelį: juk 
anksti reikėdavo pamelžti kar-
vę, sutvarkyti ir paruošti pieną, 
kurį paskui senelis supildavo į 
du bidonėlius ir dviračiu vežda-
vo į Daujočių kaimo pradžioje 
esančią kolūkio pieninę. 

Kol senelis būdavo išvažia-
vęs pieno reikalais, močiutė 
Emilija spėdavo užkurti kros-
nį, apsiruošdavo, papenėdavo 
tvartelyje laikomus paršelius, 
palesindavo vištas. Tada pra-
sidėdavo pusryčio ruoša. Mes, 
anūkai, tingiai pradėdavome 
keltis. Ir jei ne ant krosnies ke-
pamų blynų, paskanintų nami-
niu rūgpieniu, gardus kvapas, 
tai dar ilgai norėdavosi pasivar-
tyti po vaikystės miego patalus. 
Nusiprausę, apsirengę ir sulau-
kę senelio, sėsdavome prie pus-
ryčių stalo, pasidalydami ne tik 
blynais ir bulviniu dažiniu, bet 
ir sapnų istorijomis bei nugirs-
tomis per radiją žiniomis „apie 
pasaulį“. Taip prasidėdavo kie-

kviena mūsų vaikystės diena. 

***
Kai gimiau Anykščių ligo-

ninės gimdymo skyriuje, kuris 
buvo netoli Šventosios upės, 
tėveliai mane atsivežė į Grižų 
namus, kuriuose laikinai apsi-
gyvenome. Žinoma, jokių at-
siminimų iš to laiko neišliko. 
Tik tėveliai man papasakodavo, 
kaip mes ten gyvenome. Tačiau 
patys ryškiausi ir gausiausi at-
siminimai išliko iš gyvenimo 
senajame Savičiūnų dvare, ku-
riame, šalia mūsų vieno kam-
bario su virtuve buto, dar veikė 
kaimo kultūros namai ir bibli-
oteka. Kiek prisimenu, tame 
Savičiūnų dvare ir pačiame kai-
me prabėgo patys nuostabiausi 
ankstyvosios vaikystės metai, 
su savimi  palikę mano atmin-
tyje pačius įvairiausius atsimi-
nimus apie to meto Savičiūnų 
dvaro ir kaimo gyvenimą. 

Dabar, kai žvelgiu į kaimo 
griuvėsius ir į patį jau bebai-
giantį sugriūti Savičiūnų dvarą,  
iš visų jėgų bandau bent savo 
prisiminimuose išsaugoti savo 
gimtinės gyvastį. Ji gyvens ma-
nyje tol, kol aš pats jaučiu, kad 
dar krūtinėje plaka širdis. 

Girdėjau iš senelio pasako-
jimų, kad Savičiūnų dvaras 
buvo toks senas, jog siekė net 
baudžiavos laikus. Dvaro pa-
grindinis gyvenamasis pastatas 
nebuvo puošnus. 

Ričardas BANYS

Jolanta VAzBUtAItĖ

Vėlių atodūsiai yra tas 
rudenio vėjas... Gilūs, ne-
rimastingi, pilni ilgesio jų 
atodūsiai. tas ilgesys ir atkels 
Vėlių vartelius, ir didesniu nei 
įprastai skausmu nusmelks 
širdį Ilgės. Vėlės vėlei parei-
na. Sveiki sugrįžę iš tenai, iš 
kur iš tiesų niekas negrįžta. 
Jei ir užklysta čia - tai tik 
trumpam. Bet... 

tu juos visus prisimeni,  ku-
riuos mylėjai. Junti jų kvapą, 
matai jų akis, girdi jų balsus 
ir juoką. Jie visada šalia, nors 
jus ir skiria stiklo siena, nors 
jus ir skiria rūkas, paslaptis. 
Sako, jie iš Anapus gali mus 
matyti. tik mes jų - ne. Kas 
žino...

Galbūt toji vėlė, skaistykloj 
išvelėta, tampa tokia šviesi, 
tokia skaisti, kad pačia šviesa 
virsta. O šviesai juk jokių 
kliūčių nėra.

... Galvoji apie savo my-
limiausių žmonių kūnus - ta 
šviesa degdavo jų akyse. (ten, 
kur gyvena siela?) 

Bet kūnai - ar pameni, kokie 
sunkūs, kokie nepakeliamai 
sunkūs jie buvo virtę. (Nors 
iš tiesų jau būdavo lengvesni 
nei bet kada anksčiau, sunykę, 
sumenkę - trapūs lyg vaiko.) 
Jų kūnai jiems rodėsi lyg 
sunkiausi uolų luitai. Ir, neiš-
laikę to baisaus savo svorio, 
galop  grimzdo į žemę, skendo 
joje, buvo jos priglausti ir 
apkabinti. Iš dulkės - į dulkę. 
(Žinai, žemė pasiima tik kūną. 
Siela skirta ne jai. Jų akių 
šviesa nenuskendo žemėje.) 

... Sakai sau: mirtis yra skry-
dis ir skendimas. Juk kiek kar-
tų tu stovėjai (ar ne per daug?) 
šalia brangiausio pasaulyje 
žmogaus lovos, kiek kartų tu 
girdėjai, kaip Keltuvininko 
balsas, to Keltuvininko, kuris 
plukdo sielas per Stikso upę, iš 
tolimo slėnio jau kviečia jį. O 

tu, savo mylimiausiojo „aidas 
ir atspindys’’ , tik stovėdavai 
šalia „akmenėjančiu veidu ir 
rankom’’ (kaip rašė Henrikas 
Nagys), tik stovėdavai. Nes ką 
gi dar tu galėdavai padaryti? 
Ir tu girdėdavai tą Keltuvinin-
ko balsą. Girdėdavai, kaip le-
dinėj tyloj teliuškuoja vanduo 
iš Anapus - toj „nesenkančioj 
Stikso upėj’’. Ir matydavai, 
puikiai matydavai, kaip rūsčio-
jo Keltuvininko ranka paliečia 
tavo mylimiausio žmogaus petį 
- taip sužinodavai, kad dabar, 
šią akimirką, jau išmušė Atsis-
veikinimo valanda. 

Paskui ilgai - galbūt dau-
gybę metų - vis galvodavai, 
kaipgi jis, tavo mylimiausias, 
įveikė tą kelionę... Kaip nu-
plaukė tuo Keltuvininko vai-
ruojamu menku plaustu, kai 
vanduo buvo šaltas lyg pati 
mirtis, kai tas plaustas pa-
vojingai siūbavo, kai vienam 
krante degė juodai raudona 
pragaro ugnis, o kitam žydėjo 
rojaus sodai, kaip tavo bran-
giausias žmogus nuvyko?.. Ar 
jam buvo baisu? Juk tu jau 
nebegalėjai nei jo nuraminti, 
nei apginti. 

... Vis tikiesi, kad tie tavo 
mylimiausi nepražuvo, kad 
lyg kokios sidabraspalvės 
mitrios žuvys jie sėkmingai iš-
niro iš tų savo sunkiai lengvų 
kūnų ir virto kažkuo, panašiu 
į kylančias aukštyn stiprias 
paukštes. Kad, atsispyrę nuo 
žemės, įstengė nuskristi ten, 
kur dabar jaučiasi ramūs ir 
saugūs. Kad sklando kažkur 
kosmose lengvai lyg šilto oro 
gūsis, kad kartais grįžta čia 
šviesos blyksniu, šelmiškai 
slystančiu per bažnyčios 
lango vitražą... Viliesi, kad 
jie vėl - linksmi ir laimingi. 
Nes juk „tik mirusiais mes 
pasišviečiam visatoje’’, kaip 
sakė Justinas Marcinkevičius. 
Be jų čia  - tik amžina tamsa. 
Amžina tamsa, našlaitystė ir 
vienišumas. Kas tave užtars 
ten, aukštybėse, jeigu ne jie? 
O tau - kad ir koks nepažei-
džiamas beapsimestumei - tau 
labai reikia užtarimo. Ir jiems 
- tavo apverktiems, bet nepa-
mirštiems, nors ir išėjusiems 
be sugrįžimo, - galbūt užtari-
mo vis dar reikia. Užtarimo ir 
pasigailėjimo paprastai reikia 
visada ir visiems... (Galvoji, 

kad be atgailos turbūt nebūna 
pasigailėjimo, nebūna užta-
rimo.) 

Staiga supranti, kad Vėlinės 
ir yra ta atgailos misterija. 
Dviejų pasaulių susitikimo ir 
atleidimo prašymo misterija, 
kai pats dangus suteikia gali-
mybę išpažinti savo kvailumą 
ir puikybę. Esi kaltas, esi 
kaltas, esi kaltas - nes manei, 
kad ne meilė yra svarbiausia. 
O juk ji svarbiausia, - dabar 
tai suvoki. Ir tik ji gali sujung-
ti du kardinaliai priešingus 
pasaulius, gyvųjų ir mirusiųjų 
(nes nėra kitos bendros abiem 
pasauliams kategorijos). Mei-
lė gali prikelti pelenus (tegul 
tik dvasinėje plotmėje), bet 
pati nevirsta pelenais, jeigu 
žmogaus valia - mylėti.

Vėlinės ir yra meilės mis-
terija, - sakai sau. Meilės ir 
pagarbos - kieno gi dar?.. 

... tu žiūri, kaip naktyje 
šviečia Mirusiųjų miestai, - ir 
nebejauti savo našlaitystės. 
Žinai - rudenio vėjas tik tam 
ir atkelia Vėlių vartelius, kad 
galėtume vieni kitiems pasa-
kyti: aš mylėjau, aš myliu, aš 
mylėsiu tave.
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(Nukelta į 9 psl.)

Kavarsko kapinėse ilsisi ir benamiai, ir dvarininkai

(Atkelta iš 1 psl.)

Kapinėse daug klausimų

„Įdomu tai, kad šie kapai turi 
aiškią pradžią – tai maždaug 
1820 metai. Iki tol žmonės bū-
davo laidojami prie bažnyčios: 
šlaitas nuo bažnyčios, į pakalnę, 
– visur buvo kapai, tik ten nieko 
neišlikę, jokio atminimo ženklo 
nėra. Žmonės, kurie toje vietoje 
gyvena, besikapstydami darže, 
vis dar kartais randa kaulų, – ži-
niomis dalijosi R. Varanavičius -  
Tuomet gal net miestelio nebu-
vo, žmonės iš aplinkinių kaimų 
toje vietoje „kavodavosi“. Tai 
siekia Kavarsko, kaip miestelio, 
atsiradimo pradžią“. 

R. Varanavičiui labai įdomi 
ne tik Kavarsko istorija, jame 
gyvenę žmonės, tačiau ir kraš-
tiečių amžinojo poilsio vieta.

„Kapinėse gali leisti kiauras 
dienas: ten – ištisi klaustukai. 
Iškeli klausimus, o atsakymų 
nėra. Kol kapinės nebuvo tvar-
kytos, jos atrodė tikrai nekaip: 
ateini, o tave pasitinka krūmai, 
iš kurių matyti antkapių viršū-
nės… Juos reikėjo valyti. Tai 
darant atsiskleidė daug senų 
kapų, visokių antkapių. Bu-
vau labai nepatenkintas, kad jų 
daug buvo ištempiama lauk, jie 
šitaip prapuola… 

Toks senas kavarskietis 
Vladas Kernagis netoli kapų 
gyveno. Pamatė, kad aš ten, 
neturėdamas fotoaparato, blo-
knote piešiau tuos antkapius, 
užrašus. Jis man parodė vieną 
kitą įdomų kapą“, – pasakojo 
Vilniuje daug metų gyvenantis 
kavarskietis R. Varanavičius 
bei „Anykštos“ skaitytojams 
priminė, jog Kavarske dar yra 
dvejos žydų kapinės – Senosios 
ir Naujosios, taip pat buvusios 
Laisvamanių kapinės. 

Buvo išniekintų kapų

Įdomieji kapai, pašnekovo 
požiūriu, yra dvarininko Juo-

zapo Siesicko amžinojo poilsio 
vieta, užmušto tijūno antkapis 
iš girnapusių, pasisavintas pa-
minklas carui Alekstandrui II, 
vokiečių karių kapai.

„Svarbus yra Siesicko ka-
pas-rūsys. Dar gerai atsimenu, 
kaip atrodė jo vidus. Ne kartą 
plėštas, po karo – atviras buvo. 
Per karą žmonės ten slėpdavosi 
nuo bombų. Dabar to kapo tėra 
likučiai – tokio svarbaus Ka-
varskui žmogaus Juozapo Sie-
sicko, kuris fundavo bažnyčią 
savo Pienionių dvaro lėšomis. 
Jo kapavietė yra apgailėtina: į 
tą teritoriją net įlindęs kažkoks 
žmogus su savo kapu: pasidėjęs 
ten suolelį, pasisodinęs auga-
liukų...Tai didelė nepagarba, – 
žmonių neišmanymu stebėjosi 
R. Varanavičius - Ten buvo šei-
myninis rūsys, jame buvo šeši 
kapai, tačiau ne visi užpildyti, 
buvo tuščių – padaryti kaip „pe-
čiai“ ir užmūryti. Du galiniai 
kapai buvo išardyti, juose rasti 
kaulai skardiniuose karstuose. 
Matyt, jie ne vieną kartą plėš-
ti. Iš pradžių ten buvo medinės 
ąžuolinės durys užrakintos. Ta-
čiau žmonių kultūra buvo labai 
menka, ypatingai tą kultūrą 
sujaukė iš Girelės kaimo į Ka-
varską suvažiavęs „ruskynas“ 
– tai buvo laukinė publika. Jie 
ten lindo, spyną daužė, kol ga-
liausiai tas duris užmūrijo, kad 
niekas nelandžiotų. Tik tada 
nustojo plėšikauti“.

Kitas kapas, atkreipęs pašne-
kovo dėmesį – kadaise užmušto 
tijūno.

„Jo antkapis yra sudėtas iš 
girnapusių. Girdėjau istoriją: tai 
paminklas dvaro, greičiausiai 
Kavarsko, tijūnui. Tą tijūną už-
mušė mužikas. Tijūnas jaučiais 
arė, o jaučiai labai nespartūs, 
tad pamatęs, kad jis lėtai dirba, 
mužikas paėmė baslį ir tijūną už-
mušė. Tad jam yra pastatytas gir-
napusių paminklas“, – paaiškino 
ponas Rimantas. Pasiteiravus ar 
galėjo būti, kad mužikas užmu-
šė tijūną, kraštotyrininkas sakė: 

„Dėl to kapo girnapusių, atvirkš-
čiai negalėtų būti, nes mužikams 
net tik tokių didelių, bet ir jokių 
antkapių nebuvo iš ko daryti.
Sakau, ką man pasakojo Kerna-
gys Vladas. Jis dar minėjo, kad 
jo senelis dar kiaules ganė ant to 
kalno, kur vėliau padarė kapus ir 
pradėjo kavoti katalikus.“

„Dar vienas svarbus daly-
kas – pirmojo Pasaulinio karo 
vokiečių kapai. Aš juos labai 
gerai atsimenu – buvo palei 
vadinamąją Grotą medžiais 
neužaugusi teritorija ir ten 
tvarkingai suguldyti tų karei-
vių palaikai. Tačiau ten ilsisi 
ir rusų kareiviai. Kavarskiečiai 
visada tuos kapus vadina vo-
kiečių kapais, bet tai – pirmojo 
Pasaulinio karo aukos. Aš atsi-
menu, kad ten būdavo vokiškas 
užrašas „rus krieger“. „Krieg“ 
būtų „karas“, tai, matyt, ver-
timas būtų „rusų kapai“. Rusų 
pavardžių ten nebuvo, tik toks 
užrašas. Cementiniai, nedideli 
paminkliukai, labai gražiai išri-
kiuoti“, – sakė R. Varanavičius 
ir stebėjosi: „Keista valdžios 
kultūra – užuot išsaugoję tokį 
faktą ir atminimą, praėjus tam 
tikram metų skaičiui po karo, 
po palaidojimo, jei kapų niekas 
nežiūri, juos naikina - pamin-
klus už tvoros, ir dabar ten eilės 
tvarka sulaidoti kiti žmonės… 
Senosios kapinės, sakyčiau, la-
biausiai nukentėjo tada, kai dar 
nebuvo naujųjų – žmones juk 
reikia laidoti kasdien. Tad „kai-
šiojo“ visus į senas kapines, kur 
seniems kaulams reikėjo kažkur 
pasislinkti“. 

Prisiminė R. Varanavičius ir 
caro bei jam pastatyto pamin-
klo istoriją: „Kavarsko centre 
buvo pastatę paminklą carui 

Aleksandrui II, kuris baudžiavą 
panaikino. Buvo užrašas: „Ca-
riu Aleksandru vtarovu osva-
badyteliu“, ten buvo bronzinė 
galva ir antkapio akmuo. Kai 
užėjo pirmasis Pasaulinis ka-
ras, vokiečiai tą galvą pavogė, 
nes jiems greičiausiai bronzos 
reikėjo ginklams gaminti, ly-
giai taip pat vogdavo ir baž-
nyčių varpus. Akmuo liko, tai 
vienas „išmintingas“ žmogus jį 
pasisavino ir pasistatė kapuose 
paminklą – turbūt giminaičiui. 
Apsuko paminklą atbulai, nu-
daužė užrašus. Dabar labai įdo-
mu einant pro tą antkapį matyti 
likusius senuosius užrašus.“

Vadinamajame Kavarsko 
Lurde taip pat yra yra keturios 
kapavietės: „Ten padaryti kaip 
„pečiai“. Man įdomus vienas 
dalykas: ten palaidotas labai 
svarbus Kavarsko klebonas Le-
geckas, o priešais – moteriškė. 
Jauna, dvidešimt kelerių metų. 
Tačiau kodėl ji palaidota tokio-
je garbingoje vietoje? Ten yra ir 
viena tuščia vieta – sakau, rei-
kia kokiam klebonui pasiūlyti, 
– juokavo R. Varanavičius - Yra 
šiose kapinėse cementinis kapas 
mokytojai. Mokytoja prieš karą 
buvo labai didis žmogus. Ran-
di kapus, kuriuose 1944 metais 
palaidota mama ir suaugusi jos 
dukra: mirusios tą pačią dieną. 
Galbūt žuvo nuo bombos. Taip 
pat matyti kapinėse ir lenkiškų 
užrašėlių, kurių istoriją menkai 
žinau. Labai daug kapų sunykę. 
Tik įėjus į kapus, kairėje pusė-
je, buvo toks išmūrytas antka-
pis ir ten padaryta tokia kaip 
trobelė. Jį išardžius, buvo rasti 
kaulai, o dabar likusi tik žymė. 
Buvę ir garbingų žmonių kapų, 
kurie buvo labai tvarkingi, da-

bar tik likučiai mėtosi… Norė-
tųsi tų garbingų žmonių istoriją 
surinkti. Žinoma, tai daugiausia 
buvo turtuoliai, bet be jų daug 
ko nebūtų: jie labai daug padė-
jo, rėmė, ant jų „kabėjo“ visa 
pažanga – ar mokyklėlė įsteigta, 
ar bažnyčia pastatyta, ar varpai 
suorganizuoti“, – įdomiomis 
Kavarsko kapinių detalėmis su 
„Anykštos“ skaitytojais dalijosi 
R. Varanavičius. 

Partizanai sušaudė šeimą

R. Varanavičiaus giminaičiai 
taip pat palaidoti šiose kapinė-
se. Pašnekovas nusprendė pa-
pasakoti jų atgulimo į amžinąją 
poilsio vietą istoriją ne šiaip sau 
– visa šeima, palaidota viename 
kape, buvo sušaudyta.

„Senų kapų pabaigoje, už tvo-
ros, kurios šiuo metu nebėra, at-
sirado bene pirmas kapas: buvo 
iššaudyta Tamašauskų šeima. Iš 
mamos pusės jie man yra gimi-
nės. Dėl jų žūties nelabai gra-
žiai krinta šešėlis ant partizanų 
– jie taip „pasveikino“ Tama-
šausko šeimą su Gegužės 1-ąja. 
Nužudė senąjį tėvą, motiną, 15 
metų sūnų, jų dukrą, kuri buvo 
neseniai ištekėjusi, ir jos vyrą. 
Paliko tik pusantrų metukų vai-
ką. Visas Kavarskas tuo metu 
ūžė, o partizanai tylėjo, kad ir 
žinojo, kas ką padarė. Šis „žyg-
darbis“ labai suteršė jų vardą“, 
– kalbėjo R. Varanavičius. 

R. Varanavičių sudomino ir 
„techninės“ detalės kapuose: 
„Tik įėjus pro vartus, iš karto 
kairėje pusėje, kur palaidoti ku-
nigai, už kelių žingsnių, yra be-
toninis antkapis. Tokį esu matęs 
ir kitose vietose Lietuvoje. 

Jau daug metų gyvenantis 
sostinėje Rimantas Varana-
vičius sako, kad kapinėse 
gali leisti kiauras dienas.

Dr. Jolanta Zabulytė sako, 
kad Anapilin išėjusiesiems 
žvakutes degdavo ne ant 
kapo, o namuose.

Kavarsko kapinėse yra Lurdo grotos imitaci-
ja. Čia palaidoti kunigai ir, pasak R. Varana-
vičiaus, jauna mergina. Kodėl ji atgulė šalia 
kunigų, nėra aišku. Šadzevičių šeimos kapo koplyčia.  
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Pačius šilčiausius ir nuoširdžiausius padėkos žodžius 
skiriu Anykščių ligoninės Terapijos skyriaus vedėjai 
Gražinai VASILIAUSKIENEI ir mane gydžiusiai Reginai 
ARLAUSKIENEI bei visai komandai už gebėjimą dirbti su 
vyresniais žmonėmis, už žmogiškumą ir supratimą. Visą lai-
ką lydėjo šypsenos, palaikymas, padrąsinimas. 

Linkiu Dievo palaimos, tegu niekada nepavargsta Jūsų 
rankos ir širdys, kuriančios meilę, darbą ir gėrį. 

Dėkoju ir dietologei, ir visam virtuvės kolektyvui už labai 
skanų maistą. 

201 palatos pacientė 
Aldona RAMANAUSKIENĖ

Administracijos direktorė reagavo į 
posėdį atsinešdama karūną Robertas AlEKSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Spalio 27 dieną, ketvirtadienį, sušauktas 47-asis Anykščių 
rajono tarybos posėdis. Posėdyje priimta  11 sprendimų, iš-
klausyti penki informaciniai pranešimai. 

Vienos pagrindinių  posėdžio temų buvo Anykščių basei-
nas „Bangenis“ bei siaurasis geležinkelis, tačiau visas temas 
nustelbė netikėta Anykščių rajono savivaldybės administra-
cijos direktorės Ligitos Kuliešaitės kalba, kurioje ji atklei-
dė, kad už akių yra įžeidinėjama Anykščių rajono tarybos 
nario Kęstučio Tubio.

Administracijos direktorę 
vadino „karaliene“

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė į Anykščių 
rajono tarybos posėdį atėjo ne-
šina karūna, kurią pasidėjo ant 
stalo priešais save.

Po to, kai buvo priimtas spren-
dimas, kad Anykščių rajono ta-
rybos nutarimas skirti viešajai 
įstaigai 70 tūkst.Eur dalininko 
įnašą neteko galios, adminis-
tracijos direktorė L.Kuliešaitė 
prakalbo, kad ją įžeidinėja vie-
nas Anykščių rajono tarybos 
narys, priklausantis Biudžeto, 
ekonomikos ir kaimo reikalų 
komitetui.

„Aš noriu truputėlį pasisaky-
ti, ypač reaguodama po komi-
tetų posėdžių, nes perklausiau 
ir įrašą. Kalbu apie Biudžeto, 
ekonomikos ir kaimo reikalų 
komitetą. Mano adresu buvo 
pradėti „mėtyti“ epitetai, kad 
aš „karalienė“, kad „ne be rei-
kalo pasistačiau karūną tokią“. 
Ir tai dėl to, kad aš neateinu į 
komiteto posėdį, kai kažkam 
staiga tokia mintis kyla. Reika-
lavimai, kad aš apskritai niekur 
neinu, nors manęs niekas ne-
kviečia, nepaisant to, kad pagal 
reglamentą yra nustatyta, kad 
įstaigos vadovai, tarp jų ir aš, 
į komitetų posėdžius turėčiau 
būti kviečiama prieš vieną dar-
bo dieną.

 Toks lygis pamažu darosi pa-
našus į vaikų darželį, kada eti-
ketes kažkokias klijuoja. Jeigu 
vicemeras neateina į komitetų 
posėdžius, tada tokio epiteto 
nėra, o jeigu neateina adminis-
tracijos direktorė, dar nespėjus 
jos pakviesti, tai ji tada pava-
dinama „karaliene“. Nežinau 
šiais laikais apskritai, kai kal-
bame apie lyčių lygybes, tai aš 
norėčiau Anykščių rajono ta-
rybos nariui priminti valstybės 
politikos etikos kodeksą, ku-
riame išdėstyti pavyzdingumo, 
nešališkumo principai. 

Nes pastaruoju metu visos 
pastabos yra skiriamos ne mano 
darbui, o tai visiškai yra nor-
malu ir turbūt visiškai būtų su-
prantama, bet būtent nukreiptos 
į mano asmenybę“, - kalbėjo 
L.Kuliešaitė.

Į situaciją pažiūrėjo 
„kūrybiškai“

Pasibaigus  Anykščių rajono 
tarybos posėdžiui, „Anykšta“ 
susisiekė su Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktore L.Kuliešaite ir pa-
prašė įvardyti, kuris Biudžeto, 
ekonomikos ir kaimo reikalų 
komitetui priklausantis Anykš-
čių rajono tarybos narys ją pa-
vadino „karaliene“.

„Kęstutis Tubis“, - sakė 
administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė.

Pasiteiravus, kaip kilo mintis 
į Anykščių rajono tarybos posė-
dį atsinešti karūną, L.Kuliešaitė 
sakė, kad po Anykščių rajono 
tarybos nario K.Tubio epitetų 
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo 
reikalų komiteto posėdyje  ji į 
situaciją pasižiūrėjusi „kūry-
biškai“: „Ne, žodis „karalienė“ 
nėra įžeidimas, svarbu, kokia-
me kontekste tai yra pasakyta.“

Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė aiškino, kad nėra 
niekur parašyta, kad adminis-
tracijos direktorius privalo lan-
kytis komitetų posėdžiuose.

„Komitetai, jei reikia, išsi-
kviečia vadovus į savo posė-
džius reglamento nustatyta tvar-
ka. Niekada tokio kvietimo nesu 
sulaukusi“, - sakė L.Kuliešaitė.

Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė sakė, kad komitetų 
posėdžiuose įprastai dalyvauja 
pristatydama biudžeto projek-
tus, savivaldybės administraci-
jos direktoriaus ataskaitas.

O gal po jos pareiškimo 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje Anykščių rajono tarybos 
narys K.Tubis vėliau dėl savo 
elgesio komiteto posėdyje atsi-
prašė?

„Ne.Ne“, - sakė administraci-
jos direktorė L.Kuliešaitė.

Papiktino vėluojantis 
direktorius

Anykščių rajono taryba nu-
sprendė padidinti dalininko įna-
šą viešajai įstaigai „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“. Viešajai 
įstaigai „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ iki šiol  Anykščių 
rajono savivaldybės skiriamas 
įnašas siekė  96 tūkst. 962 Eur, 

įnašą padidinus, jis  sieks 111 
tūkst. 962 Eur. Dalininko įnašą 
didinti prašė viešosios įstaigos 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ direktorius Darius Liuti-
kas.

Anykščių rajono tarybai pa-
teiktame sprendimo rašoma, 
kad Anykščių rajono savival-
dybės įnašas bus panaudotas 
daliai reisų užtikrinti, taip pat 
reisams „Kalėdinis traukinys“ 
Anykščių siaurojo geležinke-
lio stoties teritorijoje. Lėšos 
bus panaudotos programai pa-
rengti, technikai paruošti, kelio 
priežiūros, valymo darbams.

Į Anykščių rajono tarybos 
posėdį buvo pakviestas „Aukš-
taitijos siaurojo geležinkelio“ 
direktorius D.Liutikas, tačiau į 
posėdį jis gerokai vėlavo, taip 
sukėlęs dalies Tarybos narių 
pasipiktinimą. Rajono tarybos 
nariai, prieš priimdami spren-
dimą didinti dalininko įnašą, 
norėjo D.Liutikui užduoti rū-
pimus klausimus apie įstaigos 
veiklą, tačiau sprendimą turėjo 
priimti taip ir neišgirdę vadovo 
komentarų.

Siauruko keliui sutvarkyti 
reikėtų 2,5 mln. Eur 

Posėdžio pabaigoje gavęs 
žodį „Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis“ direktorius 
D.Liutikas gyrė Anykščių ra-
jono savivaldybę: „Mes turime 
tris dalininkes savivaldybes, ta-
čiau tik jūs vieninteliai domitės 
ir kviečiatės mane į posėdžius, 
esu čia jau antrą kartą ir turiu 
galimybę pristatyti rezultatus.“

„Aukštaitijos siaurasis gele-
žinkelis“ direktorius D.Liutikas 
Anykščių rajono tarybos na-
riams pasakojo, kad šiemet 
įstaiga iš savo veiklos  už-
dirbo 157 tūkst. Eur, taip pat 
atskleidė, kaip „Aukštaitijos 
siaurajam geležinkeliui“ sekasi 
bendradarbiauti su „Lietuvos 
geležinkelių“ bendrove.

„Mes prašėme :Lietuvos gele-
žinkelių“ įvertinti mūsų infras-
truktūrą. Šitas darbas užtruko 
beveik metus. Išvada tokia – 
yra daug taisytinų dalykų, daug 
problemų, bet tai reikalauja ir 
finansų. Jeigu imtumės sutvar-
kyti visą kelią, tam reikėtų 2,5 
mln.Eur“, - sakė D.Liutikas.

Vicemeras išsakė pastabų

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Aukštaitijos siaurojo geležin-
kelio“ direktoriui D.Liutikui 
turėjo pastabų.

„Kai lauke 32 laipsniai karš-
čio, o vagonai uždari, tai, ži-

nokite, yra „peilis“. Žinokite, 
kas ten viduje važiuoja, o dar, 
neduok Dieve, iš tų šilumve-
žių pakliūna dūmų...Yra atviri 
vagonai, gal reikėtų šitą klau-
simą pasispręsti. Kol žmonės 
atvažiuoja, visi nelaimingi, 
prakaituoti, šlapi“, - kalbėjo 
D.Žiogelis.

Vicemeras D.Žiogelis taip 
pat pageidavo, kad Anykščių 
siaurojo geležinkelio stotyje 
dirbtų „Aukštaitijos siaurojo 
geležinkelio“ darbuotojai:„Visi 
klausimai ir pastabos turėtų 
būti siauruko darbuotojams, o 
ne gražiai apsirengusiems mu-
ziejininkams, kurie nieko ne-
žino, bet jiems reikia atlaikyti 
visas pagyras, o būna ir ne tik 
pagyrų.“

Pasiūlė nekrėsti „šposų“

Ketvirtadienio posėdyje 
Anykščių rajono taryba priė-
mė sprendimą, kuris įpareigojo 
viešąją įstaigą „Sveikatos oazė“ 
Anykščių rajono savivaldy-
bei grąžinti šį rudenį jai skirtą 
70 tūkst. Eur dalininko įnašą, 
nes jis Anykščių rajono tary-
bos, kaip nustatė Vyriausybės 
atstovas, skirtas nusižengiant 
įstatymams. Šis įnašas, primin-
sime, buvo skirtas kaip pagalba 
sunkioje finansinėje situacijoje 
atsidūrusiam baseinui „Bange-
nis“.

Anykščių rajono tarybos na-
riams iškilo klausimų, per kokį 
laikotarpį viešoji įstaiga „Svei-
katos oazė“ Anykščių rajono 
savivaldybei privalės grąžinti 
jai neteisėtai skirtus 70 tūkst. 
Eur.

Pasigirdo anykštėnų išrink-
tųjų pasiūlymų, kad pinigai į 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžetą turėtų būti grąžinti 
per penkerius ar dešimt metų, 
tačiau Anykščių rajono tarybos 
narys Vygantas Šližys pasiūlė 
„nedaryti šposų“.

„Manau, kad tą pinigų grąži-
nimo grafiką Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorė suderins su viešosios 
įstaigos „Sveikatos oazė“ va-

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rė Ligita Kuliešaitė piktinosi, 
kad sulaukia pastabų dėl ne 
jos veiklos, o jos pačios as-
menybės.

dove. Ar mes čia visi tokie pro-
tingi, kad nustatysime, per kiek 
metų?“ - klausė V.Šližys.

Norėtų, kad vaikai išmoktų 
ir nardyti

Anykščių rajono tarybai pa-
teikta informacija apie viešo-
sios įstaigos „Sveikatos oazė“ 
paslaugų prieinamumo didini-
mą. Plėsti paslaugų prieinamu-
mą Anykščių rajono vaikams 
anksčiau vykusiame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje pasiūlė 
liberalai.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė pateikė keturis 
variantus, kurie leistų didinti 
baseino prieinamumą.

Pasiūlyta  padidinti priei-
namumą visiems Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro 
sportininkams, išplėsti moky-
mo plaukti programą,  didinti 
prieinamumą priešmokyklinio 
amžiaus vaikams arba didin-
ti prieinamumą 5 – 12 klasių 
moksleiviams.

Jeigu būtų nuspręsta įgyven-
dinti visus šiuos pasiūlymus, 
Anykščių rajono savivaldybei 
tai kitais metais kainuotų 325 
tūkst. Eur.

„Nelabai būtų realu pasirink-
ti visus variantus ir mokėti 325 
tūkst. Eur. Man visai simpa-
tiškai atrodo variantas išplėsti 
mokymo plaukti programą. Gal 
vaikai net ir nardyti išmoktų?“ - 
svarstė S.Obelevičius.
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Šių dienų pandemijos ABC: ką turėtume žinoti? 
2019 metų pabaigoje užfik-

suotas pirmasis tuomet dar 
nežinomo koronaviruso atve-
jis Kinijoje, Azijos žemyne, o 
2020-ųjų kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) 
paskelbė koronaviruso pan-
demiją. Per nepilnus trejus 
pandemijos metus virusu už-
sikrėtė daugiau nei 625 mln. 
žmonių, 6,5 mln. iš jų mirė.

Apie dabartinę epidemio-
loginę situaciją Lietuvoje, 
galiojančias rekomendacijas 
ir ketvirtąjį skiepijimo eta-
pą pasakoja Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
Užkrečiamųjų ligų valdymo 
skyriaus epidemiologė Daiva 
Razmuvienė.

Pamažu gerėjanti situacija
„Sergamumas yra skaičiuoja-

mas už septynias arba keturiolika 
kalendorinių dienų. Tai tiksliausi 
skaičiai, kuriais remiantis yra išve-
dami rodikliai 100 tūkst. gyvento-
jų. Paskutiniai skaičiavimai parodė, 
kad 14 d. laikotarpiu užsikrėtimų 
skaičius nesiekia 400 atvejų 100 
tūkst. gyventojų“, – aiškindama 
apie užsikrėtimo statistiką pokalbį 
pradeda epidemiologė.

Pirmais ir antrais pandemijos 
metais kritinis hospitalizuotų li-
gonių skaičius buvo 2500, šiuo 
momentu hospitalizuotų asmenų 
šalyje yra netoli šimto. Tai priorite-
tinis rodmuo, pagal kurį vertinama 
epidemiologinė situacija šalyje. 

„Didesnę nei 2000 hospitalizuo-
tų asmenų ribą tikrai pasiekdavome 
ir viršydavome, tuomet gydymo 
įstaigose būdavo daug didesnė ap-
gultis ir įtampa nei įprastai. Reikia 
nepamiršti, kad serga ir medikai, 
kurių gali pritrūkti padidėjus pa-
cientų skaičiui, todėl sergamumo 
rodikliai yra atidžiai ir nuosekliai 
stebimi“, – teigia medikė.

Epidemiologės teigimu, rodi-
kliai vis dar išlieka nepastovūs ir 
nuolat kinta, bet jau nuo vasaros 
pradžios, net ir atsiradus naujoms 
atmainoms, situacija pamažu ge-

rėja, todėl žiūrėdami į skaičius 
galime nedrąsiai kalbėti apie tai, 
jog koronavirusas palengva virsta 
sezoniniu virusu, kaip kad gripas. 
„Atėjus šaltajam sezonui, kai pa-
didėja rizika užsikrėsti gripu, mes 
nesibaiminame, nes esame pripra-
tę ir imamės puikiai žinomų prie-
monių, siekdami jo išvengti. Tuo 
labiau kad gripo ir koronaviruso 
simptomai yra labai panašūs ir tai 
atskirti gali tik profesionalas – me-
dikas“, – matydama užsikrėtimo 
tendencijas, mintį plėtoja D. Raz-
muvienė.

Neturėjome algoritmo, 
bet radome kitą išeitį
„Koronavirusas buvo naujas 

nežinomasis, naujas sukėlėjas pa-
saulyje, kuris užklupo netikėtai ir 
visus išgąsdino. Neturėjome jokios 
tikslios, patikimos informacijos ar 
rekomendacijų apie naują SARS-
CoV-2 virusą, sukėlusį pandemiją. 
Kiekviena pasaulio valstybė elgėsi 
taip, kaip galėjo geriausiai ir sau-
giausiai, atsižvelgusi į tuometinę 
situaciją savoje šalyje, apsaugoti 
savo gyventojus. Nei viena šalis 
neturėjo virusui valdyti algoritmų, 
nes nebuvo jokios patirties, kas ga-
lėtų atsakyti į daugybę klausimų ir 
padėtų išspręsti naujai susidariusią 
situaciją. Galime pasidžiaugti, kad 
pavyko atrasti būdų, padėjusių sta-
bilizuoti padėtį“, – prisiminimais 
apie 2020 metų pradžią dalijasi 
epidemiologė.

Atsiradus skiepams, situacija pa-
sikeitė. Remiantis statistikos duo-
menimis, šiuo metu daugiau nei 
70 proc. Lietuvos gyventojų yra 
pasiskiepiję, persirgusių – daugiau 
nei 1,3 mln. Epidemiologė pridu-
ria: „Nepriklausomai nuo atsiran-
dančių viruso mutacijų, vakcinos, 
jeigu jos ir neturi šimtaprocentinės 
apsaugos, tačiau imuninėje siste-
moje palieka pėdsaką atminties 
ląstelėse, kurios sugeba stabdyti 
naujai patekusio viruso plitimą 
žmogaus organizme.“

Nesinorėtų pamiršti 
išmoktų pamokų
2022 m. pavasario pabaigoje 

Lietuvoje buvo atšaukta ekstremali 
situacija, nebeliko griežtų reikala-
vimų, kaip, pavyzdžiui, testavimo 
ir skiepijimo punktų, privalomos 
izoliacijos, testavimo ugdymo įs-
taigose ir kitų ribojimų.

Epidemiologė džiaugiasi, kad 
žmonėms pavyko naudotis ir sekti 
informaciją teisės aktuose ir su-
prasti operacijų vadovų sprendi-
mus: „Pandemijos įkarštyje buvo 
begalė nurodymų, kur kreiptis ir 
kaip elgtis kiekviename žingsny-
je, ir besikeičianti epidemiologinė 
situacija  koreguodavo reikalavi-
mus. Žmonės tarsi buvo vedžioja-
mi už rankos, o dabar, kai viskas 
išmokta, jiems nebereikia laukti 
vyriausybės sprendimų. Kiekvie-
nas žmogus turėtų įsivertinti savo 
rizikos veiksnius, pradedant am-
žiumi, sveikatos būkle ir baigiant 
tuo, kokia veikla planuotų užsiim-
ti, ar dalyvavimas renginyje bus 
jam saugus. Svarbiausia, žinoki-
te, kad jaučiant simptomus reikia 
kreiptis į savo šeimos gydytoją ir 
neužsiimti savigyda.“ 

D. Razmuvienės nuomone, li-
kusios rekomendacijos dėl nespe-
cifinių priemonių naudojimo yra 
labai „gyvos“. Visuomenė visame 
pasaulyje įprato prie kaukių dė-
vėjimo, atstumų laikymosi, rankų 
dezinfekavimo ir uždarų patalpų 
vėdinimo. Epidemiologė sako, kad 
ne kartą jau atšaukus reikalavimus 
ir prekybos centruose, ir viešajame 
transporte, ir kitose vietose paste-
bėjo žmones, dėvinčius kaukes, 
respiratorius ar norinčius dezinfe-
kuoti rankas. Nejučia tai tapo kas-

dienišku įpročiu.
„Prisiminkime laikus prieš pan-

deminį laikotarpį. Juk gripo sezo-
nų, epidemijų metu įvairūs riboji-
mai taip pat būdavo įvedami, bet 
pamatyti žmogų su kauke būdavo 
nepriimtina, dabar – atvirkščiai. 
Pandemija, be visų blogybių, iš-
mokė mus taisyklingai plauti ran-
kas, laikytis atstumų, dažniau vė-
dinti patalpas ir dėvėti kaukes – tai 
priemonės, kurios gali būti naudo-
jamos siaučiant ir kitiems ligų su-
kėlėjams“, – sako medikė.

Antikūnai – kovotojai 
su virusu
Šiuo metu Lietuvoje cirkuliuoja 

vasarį paplitusi omikron atmai-
na su subvariantais BA1, BA4 ir 
BA5, kuriems ir yra sukurta adap-
tuota vakcina.

„Vakcinos, kuriomis buvome 
paskiepyti anksčiau, buvo pri-
taikytos kitiems sukėlėjams, t. y. 
kitoms atmainoms, kaip, pavyz-
džiui, alfa, beta ir delta. Adap-
tuota vakcina yra pritaikyta omi-
kron atmainai, tačiau jokiu būdu 
negalima manyti, kad ankstesnės 
vakcinos yra „nulinės“. Nuo kie-
kvieno skiepo imuninės sistemos 

Epidemiologė Daiva Razmu-
vienė sako: „Galime nedrąsiai 
kalbėti apie tai, jog koronavi-
rusas palengva virsta sezoni-
niu virusu, kaip kad gripas.“

Teigiama pandemijos pusė 
– įprotis naudoti priemones, 
apsaugančias nuo įvairių 
ligų. Nuotr. iš SAM archyvo

atmintyje lieka „antspaudas“, ku-
ris, „susitikęs“ su laukiniu virusu, 
pradeda gaminti antikūnus – ko-
votojus“, – aiškina ji.

D. Razmuvienė pasakoja, kad 
pasitaiko atvejų, kai, atlikę krau-
jo tyrimą, žmonės skundžiasi 
mažu antikūnų kiekiu, bet tai 
nėra teisinga. 

„Žmogaus organizmas turi du 
imunitetus – kraujyje (humorali-
nis) ir ląstelėse (ląstelinis). Išsitirti 
ląstelinį imunitetą eiliniam žmo-
gui neįmanoma, nes tokie tyrimai 

sudėtingi ir atliekami mokslinėse 
laboratorijose. Kad vakcinos yra 
efektyvios, galima suprasti, pa-
žiūrėjus į sergamumo rodiklius, 
kuriuos „amortizavo“ nemažas pa-
siskiepijusių žmonių skaičius.“

Adaptuota vakcina – 
omikron atmainai
Per visą šį laikotarpį susirgimų 

ir užsikrėtimų skaičius buvo labai 
banguojantis, bet epidemiologė 
sako, kad šiandien rodikliai yra ne-
aukšti, ir mano, kad tam įtakos turi 
didelis pasiskiepijusių ir persirgu-
siųjų skaičius. Stebint epidemiolo-
ginę situaciją, rugpjūčio pabaigoje 
ir rugsėjo pradžioje buvo matomas 
nežymus pakilimas, bet medikė 
patikina, kad sirgimai tikrai nevir-
šijo 500 atvejų.

Adaptuota vakcina rekomen-
duojama visiems nuo 18 metų am-
žiaus ir vyresniems gyventojams, 
kuriems atėjo laikas pasiskiepyti 
pirma arba antra sustiprinančiąja 
vakcinos doze. Norėdami pasi-
skiepyti ar pasikonsultuoti dėl vak-
cinacijos, kreipkitės į savo šeimos 
gydytoją.

Pasirinkti patogiausią vietą vak-
cinacijai galima registruojantis 
internetu www.koronastop.lt.  Pri-
sijungus per elektroninius valdžios 
vartus ir pasirinkus savo miestą, 
registracijos sistema pateiks sąrašą 
įstaigų, kuriose galima skiepytis.

Gyventojai, kurie neturi galimy-
bės užsiregistruoti internetu, turėtų 
kreiptis tiesiogiai į tą gydymo įs-
taigą, kurioje pageidauja skiepytis. 
Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad ne visos gydymo įstaigos vyk-
do vakcinaciją nuo COVID-19 
ligos. Pasikonsultuoti, kur skiepy-
tis, gyventojai gali savo gydymo 
įstaigoje.

Išsamią informaciją galite rasti 
sveikatos apsaugos ministerijos 
tinklapyje  https://sam.lrv.lt/lt/
naujienos/pasiskiepyti-nuo-covid-
19-ligos-galima-ir-kitoje-gydymo-
istaigoje-nei-esate-registruotas

Užsak. Nr. 931

Žvaigždės krito ant mirusio tėviškės kaimo
(Atkelta iš 4 psl.)

Pastatytas iš medžio rąstų, 
apkaltas pilkomis lentelėmis, 
dengtas skardiniu stogu, pa-
prastais langais dvaras labiau 
priminė kokio nors turtingesnio 
ūkininko namus. Tačiau dvi bal-
tos kolonos, iki šiolei stovinčios 
iš vienos ir kitos centrinių durų 
pusės, vis dėlto iki šiolei prime-
na, kad tai tikrai dvaras, liudi-
jantis tai, kas iš jo liko. Pamenu, 
kaip senelis Bronius, pasakoda-
mas apie dvaro šeimininkus, 
vis minėdavo Laučių, Palskių 
ir Makvicų pavardes. (Istorikai 

turėtų geriau ir daugiau apie tas 
pavardes pasakyti.) Žmonių čia 
daug gyveno. Apie tą gausumą 
liudijo ir krūva senovinių vyriš-
kų ir moteriškų batų, mudviejų 
su tėveliu kažkada aptiktų sto-
ginėje, į kurią kopėčiomis pa-
tekdavome iš mūsų nedidelio 
namų sandėliuko. Tie batai gal 
ir buvo vienintelės relikvijos, 
menančios kažkada čia gyve-
nusius paskutinius dvaro šeimi-
ninkus, apie kuriuos kartais už-
simindavo vienas kitas vietinis 
kaimo žmogus, prisimindamas 
tai, „kas buvo seniau“. 

Šalia dvaro pagrindinių 

namų, kitoje pusėje kelio, sto-
vėjo dideli, iš raudonų ir se-
novinių plytų pastatyti ūkiniai 
pastatai, kuriuose, kaip pasa-
kojo mano vaikystės vietiniai 
žmonės, buvo ir nedidelė dvaro 
mokykla. 

O paskui, kolūkio laikais, 
viskas virto nedidele ferma, 
kurioje ir mūsų kuklus naminių 
gyvulių ūkis gyveno tol, kol 
mes visi trys gyvenome dvaro 
namuose esančiame bute. Apie 
tuos dvaro ūkinius pastatus dar 
yra išlikęs vienas baugus se-
nelio Broniaus prisiminimas iš 
jo vaikystės. Senelis pasakojo, 

kad tuose ūkiniuose pastatuo-
se buvo aptikti keisti mediniai 
loviai su metalinėmis grandinė-
mis. Žmonės nuo seno kalbėjo, 
kad į tuos lovius būdavo gul-
domi prasikaltę baudžiaunin-
kai, kuriuos, juose prirakintus, 
plakdavę pono tarnai.  

Netoli dvaro namo buvo taip 
vadinami svirnai, kuriuose ko-
lūkio laikais buvo saugojami 
šalia esančioje džiovykloje 
išdžiovinti grūdai. Grūdų der-
liaus kūlimo metu mūsų kiemą 
pasiekdavo malonus kviečių,  
miežių ar rugių kvapas, prime-
nantis duonos kvepėjimą. 

Prisimindamas kolūkinius 
darbus, negaliu neprisiminti ir 
dvaro pirties, stovinčios nuo 
neatmenamų laikų netoli dvaro 
gyvenamųjų namų. Šeštadie-
niais į pirtį sueidavo vieni po 
kitų praustis beveik visi „dva-
riokai“ ir „dvariokės“ (taip 
vietiniai vadindavo šalia dvaro 
gyvenančiuosius). Pirtyje bū-
davo proga ne tik nusiprausti, 
bet ir pasikalbėti su kaimynais, 
išgirsti kažką nauja. Iškalbin-
giausi būdavo kaimo vyrai, į 
maudynes susinešdavę visą 
tuometinį kaimo ir kolūkio gy-
venimo folklorą. Pirties vidus 
kvepėdavo dūmais, beržinėmis 
vantomis ir ūkišku muilu. 
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 Mes, vaikai, būdavome prau-
siami „žemuoginiu“ muilu, nes 
nuo ūkinio muilo akys perštė-
davo, taigi, ir pravirkti nebūda-
vo jokios gėdos. 

***
Man iki šiolei atmintyje išliko 

ir dvaro namų kvapai.  Jie buvo 
įvairūs, nepakartojami, paslap-
tingi ir kartu artimi. Pirmas 
kvapas - tai mūsų kukli buto 
virtuvė ir  ant nedidelės viry-
klės mamos gaminamų valgių 
kvapas, sklidinas gvazdikėlių,  
lauro lapelių, pipirų, raugintų 
ir troškintų kopūstų, gardžių 
naminių kotletų, balandėlių, 
kepamų sausainių aromatų. 
Nuostabiai kvepėjo raudonųjų 
burokėlių sriuba, pagardinta 
rūkytu naminiu kumpiu ar na-
miniais kiaulienos spirgučiais. 
O kur dar naminės ir rūkytos 
dešros, skilandžių bei lašinių 
kvapas, sklindantis iš nedide-
lio, šalia virtuvės esančio san-
dėliuko? Kai gyvenome dvare, 
vienas iš mano mėgstamiausių 
dienos užkandžių buvo nami-
nės duonos riekė, užtepta tau-
kais su spirgučiais. Gardesnio 
užkandžio vaikystėje tikrai 
nebuvo. Žinoma, dvaro namus 
pasiekdavo ir mamos kepamų 
naminių sausainių bei   varškės 
riestainių kvapas. Visada turė-
davome kuo pavaišinti dažnus 
svečius ir kaimynus. 

Kitas atsiminimų apie dvarą 
kvapas susijęs su kaimo biblio-
teka, kurioje visada kvepėjo se-
nomis knygomis ir popieriumi. 
Kartais čia pakvipdavo skania 
namine duona, kurią kepdavo 
tuometinė bibliotekos vedėja 
Genutė Džiugelienė. Dvare bu-
vusi biblioteka buvo nedidelė, 
bet joje visada galėjai rasti ne-
maža visokių knygų, žurnalų, 
laikraščių. Bibliotekos vedėja 
Genutė viską tvarkingai sudė-
liodavo, veikė skaitytojų regis-
tracijos ir knygų katalogas. Dar 
pamenu savo pirmąją savaran-
kiškai perskaitytą knygą. Tai 
pasaka apie Jonuką ir Grytutę. 
Labiausiai man patikdavo skai-
tyti tą pasakos vietą, kurioje 
buvo pasakojama apie sausai-
nių ir meduolių trobelę, kurią 
piktoji ragana buvo pastačiusi 
vaikams privilioti. Juk vaikys-
tės metais nebuvo tokios viso-
kių gardumynų gausos, kuria  
dabar vaikai mėgaujasi. Mums 
užtekdavo sausainių „Gaidelis“ 
pakuotės ir suaugusių artimų-
jų pabertos saujos karamelinių 
saldainių su vaisiniu įdaru. To-
kia buvo mūsų saldžioji kasdie-
nybė. Ji irgi turėjo savo kvapą. 

 Paskutinis ir bene pats pa-
slaptingiausias dvaro namų 
kvapas buvo jaučiamas kultūros 
namų patalpose, kurios buvo ki-
toje dvaro namų pusėje. Dar iki 
šiolei prisimenu, kaip kvepėjo 
repeticijų kambarys: lyg rytie-
tiškais kvepalais, lyg kažkokiu 

Žvaigždės krito ant mirusio tėviškės kaimo

grimo laku, dažais ten dvelkda-
vo. Juk mano vaikystės metais 
Savičiūnų kultūros namuose 
virė tikras kultūrinis ir gausus 
gyvenimas: savaitgaliais vyk-
davo šokių vakarai vietos jau-
nimui, buvo susikūręs dramos 
teatro kolektyvas, daugel  kartų  
savo puikiais spektakliais virk-
dęs ar juokinęs žiūrovus. Oi, 
apie tuos spektaklius galima 
atskirą straipsnį ar net nedidelę 
knygą parašyti! Mano anksty-
vos vaikystės metais kultūros 
namų direktore ir meno vadove 
dirbo mano mama. Nors ir sava-
mokslė, tačiau ji gebėjo suburti 
vietos žmones, ypač jaunimą, 
aktyviai kultūrinei veiklai. Sa-
kyčiau, kad tais laikais buvo ti-
kras dvaro kultūrinio gyvenimo 
aukso amžius. 

Kurgi regėta, kad keliolikos 
sodybų kaimo kultūros namuo-
se būtų statomi daugiau nei dvi 
valandas trunkantys rimti klasi-
kiniai spektakliai. Kai ateidavo 
šaltos žiemos, teatro repeticijos 
vykdavo mūsų bute. Susirink-
davo visi aktoriai, pasidalyda-
vo vaidmenis ir pradėdavo re-
petuoti. Kai paskui į repeticijas 
kažkas negalėdavo atvažiuoti 
ar ateiti, tai, visų didelei nuos-

tabai, man tekdavo užimti tų 
neatvykusiųjų vietą. Nežinau, 
bet man labai sekdavosi įsimin-
ti teksto žodžius. Galėjau tada 
dirbti ir spektaklio sufleriu. De-
koracijas, aktorių drabužius vi-
sas kultūros namų kolektyvas, 
vadovaujant mano mamai, pasi-
gamindavo patys. Dar iki šiolei 
stebiuosi, kaip be jokių rūpesčių 
atsirasdavo ir dailininkų, ir gri-
muotojų, ir kitų scenos darbi-
ninkų. O spektaklių pasižiūrėti 
sueidavo ir suvažiuodavo tiek 
žmonių, kad salėje jau nebelik-
davo laisvų vietų. Mes, vaikai, 
tada sėdėdavome priekyje, ant 
grindų. Iki šiolei pamenu, kaip 
senasis dvaras, kuriame būdavo 
tiek daug žmonių, tarsi atgyda-
vo, prisikeldavo, atjaunėdavo ir 
tarytum stengėsi pasirodyti kuo 
svetingesnis, kad tik jo nepalik-
tų vieno. 

Negaliu pamiršti ir dar vie-
no nepaprastai laukiamo dvaro 
gyvenime meto. Tai kino filmai 
savaitgalio metu. Ant dvaro 
kultūros salės scenos kino me-
chanikas sustatydavo visą apa-
ratūrą, o mes, dideli ir maži, 
apgręždavome salės kėdes į 
priešingą scenai pusę - priešais 
baltą  sieną, kuri virsdavo dide-

Balto mūro  kolonos rodo, 
kad čia būta dvaro.

Savičiūnų dvaras apsuptas įspūdingų medžių. Tačiau ne vietinis šio dvaro neras: prie kelio Radiškis - Anykščiai - Rokiškis nėra jokių 
nuorodų, kad netoliese esama kultūros paveldo objekto - XVIII amžiaus medinio dvaro.

Autentišką koloną prilaiko plyta. Dvaras apaugęs žolėmis, išdaužytais langais.          Gražinos ŠMIGELSKIENĖS nuotr.

liu kino filmų ekranu. Dieve, 
kiek čia ašarų buvo išlieta žiū-
rint Indijos kino filmus. O jiems 
labai pavykdavo iš žiūrovų iš-
spausti ašaras. Paskui - filmai 
apie indėnus ir, žinoma, filmai 
apie karą. Tada ateidavo vyriš-
kų emocijų valanda: per tokius 
filmus kaimo vyrai šauksmais 
„drąsindavo“ filmų herojus 
šauti, greičiau važiuoti, joti ar 
šiaip ką nors daryti, kad žiūro-
vui nebūtų nuobodu. Kol buvo 
keičiamos kino juostos, vyrai 
spėdavo dvaro kieme parūkyti, 
o moterys „nubėgti už kampo“ 
- į viešąjį dvaro lauko tualetą, 
buvusį šalia dvaro pirties. Pas-
kui vėl visi susirinkdavo į salę 
ir toliau kartu su kino herojais 
išgyvendavo ir savo nekasdie-
niškas emocijas. Toks buvo 
tas tuometinis mano vaikystės 
dvaro kultūrinis gyvenimas. 
Nors  žmonės tada sunkiai dir-
bo kolūkyje, į saviveiklą kul-
tūros namuose jų nereikdavo 
su bizūnu varyti. Dauguma jų 
patys ateidavo, nes žinojo, kad 
dalyvavimas saviveikloje - tai 
garbės reikalas. Tokie buvo 
mano vaikystės kaimo ir kolū-
kio žmonės, „dvariokai“ iš Sa-
vičiūnų, aplinkinių kaimų bei 
vienkiemių. Juos visus vienijo 
gimtųjų žemių dvasia, ilgus 
metus gebėjusi vienyti ir laikyti 
savo glėbyje. 

(tęsinys kitame numeryje)
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Bet labai stebina betono koky-
bė – tiek metų praėję, o užrašai 
puikiausiai matosi, nė kiek neiš-
trupėję. Vienas yra standartinis 
metalinis kapelis, kuriame pa-
laidota penkerių metų mergaitė. 
Lenkiškas užrašas. Pagalvojau, 
kad toks „špižinis“ antkapis yra 
unikalus, tačiau tokių radau ir ki-
tose Lietuvos kapinėse. Užrašai 
buvo liejami kartu – mirė žmogus 
ir iš karto antkapį formuoja, lieja 
iš karto užrašą.“ 

Kapų žvakės atsirado neseniai

R. Varanavičiui yra labai svar-
bu išsaugoti mūsų istoriją, ypač 
– gimtojo Kavarsko. Todėl pašne-
kovui yra skaudu, kad senų gimi-
nių antkapių niekas negerbia.

„Tai yra tarsi laikmečio atspin-
dys. Mano seneliai nė vienas ne-
mokėjo rašyti – gal kiek paskai-
tydavo didžiosiomis raidėmis. Ir 
kai žiūriu tuos kavarskiečių užra-
šus, tai senoji, prieškarinė karta, 
absoliuti jų dauguma neraštingi. 
O ant antkapių juk reikėjo kažką 
užrašyti. Tad senieji užrašai gan 
keistai atrodo: pradėta rašyti, ne-
tilpo, suraityta kažkaip. Tai yra 
labai įdomu“, – savo nuomone 
dalijosi R. Varanavičius bei pa-
stebėjo, kad seniau savo artimųjų 
kapais žmonės rūpindavosi kur 
kas mažiau. 

„Nebuvo nei mados, nei tra-
dicijos rūpintis artimųjų kapais, 
ji gal iš lenkų atėjo, kai pradėjo 
statyti paminklus; aš iki šiol ne-
žinau, kur yra palaidotas mano 
senelis. Kai senelis numirė, mano 
tėvui buvo du mėnesiai. Jo mama 
aplankydavo kapą, bet ten buvo 
velėna ir medinis kryželis. Tad 
tėvas ir pamiršo, kurioje vietoje 
jo tėvas palaidotas. Žmonės rū-
pinosi savo gyvenimu, nebuvo 
kada mirusiais rūpintis – palai-
dojo, sukalbėjo poterį ir tesiilsi 
ramybėje. Nelįsdavo į kapus, 
kaip dabar – su visa atsiradusia 
industrija. Dabar žmonės turtingi. 
Atsimenu, jei koks ubagėlis mir-
davo, „pakavodavo“, uždėdavo 

velėna, taip ir likdavo – po kelių 
metų to kapo nė žymės. Tuomet 
kiti „kavojasi“.

Tokiems R. Varanavičiaus pa-
stebėjimams pritarė ir menotyri-
ninkė dr. Jolanta Zabulytė, kuri 
„Anykštos“ skaitytojams pasa-
kojo: „Kapų lankymo tradicijos 
tikrai pasikeitė. Anksčiau kape-
liai buvo lankomi per Vėlines 
ir Kryžiaus dienas (Kryžavas), 
pavieniai žmonės artimųjų ka-
pus aplankydavo ir per mirusio-
jo metines, tad nebuvo tradicijos 
dažnai kapuose būti, nes tai miru-
siųjų pasaulis, nereikia jo trikdyti, 
o mirusieji prisimenami buvo ir 
svarbiausių kalendorinių, šeimos 
švenčių metu. Anksčiau, dar iki 
XX amžiaus vidurio, o Dzūkijoje 
iki antrosios pusės bei kai kuriose 
vietovėse ir dabar (Marcinkonys, 
Margionys ir kt.) per Vėlines su-
sirinkdavo kapeliuose visas kai-
mas, degdavo ugnį (žvakes arba 
lauželius) prie bendro kapinių 
paminklo, giedodavo religines 
giesmes, prisimindavo kaimo mi-
rusiuosius.“ 

Pasak J. Zabulytės, nebuvo 
papročio ir prie kiekvieno kapo 
degti ugnį: „Žvakutės buvo de-

Kavarsko kapinėse ilsisi ir
benamiai, ir dvarininkai

gamos namuose, kviečiant vėles 
prie bendro Vėlinių stalo, nes 
buvo tikima, kad ugnis jas prišau-
kia. Nebuvo ant kapų dedamos ir 
gėlės – jas atstojo malda.“

Malda buvo svarbiausia

„Žvakės ir gėlės ant asmeninio 
kapo nėra sena tradicija – kada 
tiksliai jos pradėtos dėti, nėra 
žinoma, gali būti, kad tai vyko 
atskiruose regionuose skirtingu 
laiku, tačiau tikrai aišku, kad jau 

sovietmečiu šis paprotys buvo 
visuotinis. Dabar ant kapų daug 
plastiko žvakių, kurios vėliau 
tampa šiukšlėmis, kapai apkrau-
nami gėlėmis, o retas kuris atėjęs 
prie kapo pasimeldžia... Anksčiau 
tai buvo nuoširdus bendravimas 
su mirusiais, nes Vėlinių esmė – 
ne formalus ėjimas į kapus, nes 
taip reikia, o cikliško žemdirbys-
tės laiko rato pabaiga, nes nuėmus 
derlių buvo dėkojama Dievui ir 
protėviams už sėkmingą sezoną 
bei prašoma jų globos tamsiuoju, 

pavojingu laiku (nuo Vėlinių iki 
Kalėdų, kai trumpėja diena ir il-
gėja naktis). 

Tad anksčiau pagarba buvo 
reiškiama šviesa (ugnimi) ir mal-
da, taip pat bendra vakariene prie 
stalo (iki XVIII a. pab. - XIX a. 
pr. ji buvo rengiama ir kapuose), 
o ne kuo didesniu kiekiu žvakių 
bei gėlių ant kapo. Nors, aišku, 
tai tikrai gražu, ypač vakare, kai 
kapeliai tviska ugnies žiburėliais 
tamsoj“, – pasakojo dr. Jolanta 
Zabulytė. 

Tai Pienionių dvaro dvarininko Juozapo Siecicko ir jo artimųjų kapas-rūsys. Daug kartų išniekin-
tas, dabar beveik visai sunykęs.

Pasakojama, kad iš girnapu-
sių padarytas antkapis yra 
skirtas mužiko užmuštam ti-
jūnui pagerbti.

Koplyčia, pastatyta dar prieš 
1849 metus. Manoma, kad 
tai dvarininkų Sorokų šei-
mos antkapis.

Senosios Kavarsko kapinės turi aiškią pradžią: jos įkurtos XIX amžiaus pradžioje.
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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 Nuo aušros iki sutemų.
12:50 Įstabiausi pusiaujo gy-
vūnai.
13:45 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės  N-7.  
15:20 Nepamirštas Vilnius.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:45 Duokim garo!  
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  N-14.  
21:45 Sutvirtinimas  N-14.
23:25 Rampos šviesos  N-7. 
(kart.).
01:40 Atsisveikinimai  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 Turtuolis Ričis.
11:25 Troškimų akmuo.
13:15 Nepaprasta komanda.
15:05 Gražuolė ir pabaisa  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Kaukės.  
22:10 Ritmo grupė   N-14.  
00:25 Ričardas atsisveikina  
N-14.  
02:15 Zombių žemė. Kontrolinis 
šūvis (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 Svajonių ūkis.  
09:30 La Maistas.  
10:00 Pasaulis pagal moteris.  
11:00 Svajonių sodai.  
12:00 Didžiosios katės namuo-
se   N-7.
13:10 Šelmis.
15:05 Jaunėlis  N-7.
17:20 Starkus stato.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 Sportas.Orai.  
19:30 X Faktorius   N-7.
22:00 Bornas. Galutinis tikslas  
N-14.
00:25 Warcraft. Pradžia  N-14. 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas  (k).  

08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Tarptautinis galiūnų turny-
ras Europos taurė 2022.  
10:00 Europos tyrų naujakuriai.
11:05 Lūšys ir aš.
12:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
13:20 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
14:25 Ekstrasensų mūšis   N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Prienų 
Labas Gas - Panevėžio 7Bet-
Lietkabelis.  
19:30 LKL čempionatas. Kauno 
Žalgiris - Utenos Uniclub Casino 
- Juventus.  
21:45 Gyvi numirėliai   N-14.
22:45 Absoliutus blogis. 
Pabaiga   N-14.
00:50 Gyvi numirėliai   N-14.
01:45 Gyvybė (k)  N-14.

06:30 Pasirinkę Lietuvą.  
07:05 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:40 Žiniuonis  (k) N-7.  
08:40 Alpių gelbėtojai  (k)  N-7.  
10:40 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:45 Kai norisi žalumos.
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Pavogtas gyvenimas   
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys   
N-7.  
18:45 Žiniuonis  N-7.  
19:45 Mirtis rojuje  (k) N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Nusikaltimai Lilyje  N-14.  
23:00 Gamtos jėgos  N-7.  
01:10 Godumas (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Drakoniukas Kokosas.
06:45 Momonstriukai.
07:10 Kiškiai drąsuoliai.
07:25 Gigantozauras.
07:50 Padingtono nuotykiai.
08:05 Smurfai.
08:30 Paskutiniai vaikai 
Žemėje.
09:15 Superherojų mokykla.
09:30 Maištingi rimai.
10:00 7 Kauno dienos.  
10:30 Tikėjimas ir gyvenimas.  
11:00 Kelias.  
11:30 Menora.  
12:00 Šventadienio mintys  
(kart.).
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus   
arkikatedros bazilikos.  
13:40 Maištingi rimai.
14:10 Operacija „Mumija“.
15:30 Šrekas.
17:00 Muzikos talentų lyga 
2022.  
18:00 Išpažinimai  (kart.).
18:30 Kultūros diena  (kart.).
19:00 Vilnius Jazz 2021. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 3 minutės iki spektaklio.  
21:03 Ryžiai. Šokio spektaklis  
N-7.
22:15 Anapus laiko ir šviesos  
(kart.).
23:15 Šrekas  (kart.).
00:45 Sutvirtinimas  N-14. 
(kart.).

06:10 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
06:35 Pragaro kelias  (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 Izraelio laukinė gamta  
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.
17:00 Atidaviau širdį Lietuvos 
futbolui.  
17:30 A lygos rungtynės 
Panevėžys - Kauno rajono 
Hegelmann.
20:00 Išmesti į nežinią  N-7.
21:00 Naujojo Orleano Pelicans 
– Los Andželo Clippers.
23:30 NBA Action. 
00:00 Žinios. 
00:50 Sportas.Orai. 
01:00 Rydikas  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 Šiandien kimba.
10:00 Alfo vila.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:30 Normalūs neurotikai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
16:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
17:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
17:30 Savaitės kriminalai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės.
19:00 Automobilis už 0 Eur. 
19:30 Gyvenimas inkile.
20:00 Kasdienybės herojai.
21:00 GOGENAS. Kelionė į 
Taitį.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 GOGENAS. Kelionė į 
Taitį.
23:15 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
23:45 Orijaus kelionių archyvai.
00:15 Ugnikalnių takais.
00:45 Ugnikalnių takais.
01:15 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 Įstatyma s ir tvarka   N-7.
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

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

20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5. N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Šnipas iš U.N.C.L.E. N-14. 
00:50 Sūnus paklydėlis. N-14.
01:50 Ritmo grupė (k). N-14. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga. N-7
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.
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
19:30 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. 
22:30 Namas gatvės gale. N-14
00:25 Pagieža. S
02:15 Moderni šeima. N-7
03:20 Elementaru. N-7

06:00 Kalnietis (k). N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 44-as skyrius. N-7.
09:25 Šuo. N-7. 
10:35 Nacionaliniai darbo ypatu-
mai. N-7. 

11:35 Mentalistas. N-7. 
12:30 Kalnietis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 44-as skyrius. N-7. 
15:55 Šuo. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos Neptūnas - Jonavos 
CBet. Tiesioginė transliacija
21:00 Snaiperis. Vaiduoklis. N-14. 
23:05 Gyvi numirėliai. N-14.
01:00 Absoliutus blogis. Pabaiga 
(k). N-14. 

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.  
10:00 Kriminalinių tyrimų skyrius  
(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 Kriminalinių tyrimų skyrius   
N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Užjūrio detektyvai  N-14.  
23:20 Prancūziška žmogžudystė. 
Nusikaltimai Lilyje (k)  N-14.  
01:25 Laukinis miestas  N-7.  
02:25 Raudonas kambarys   N-7. 

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Stilius.  
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Beatos virtuvė  (kart.).
08:30 Gyvenk kaip galima švariau  
(kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Kas geresnio, kaimyne?   
(kart.).
12:00 Erdvės menas (kart.).
12:30 Architektūra žmogui  (kart.).
13:00 Mokslo sriuba (kart.).
13:30 Kalbos anatomija  (kart.).
14:00 Sveikinimų koncertas  
(kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
16:35 Gustavo enciklopedija  
(kart.).
17:05 Muzikos talentų lyga 2022  
(kart.).
18:00 Senis  N-7.  (kart.).
19:00 Mūšio laukas.  
19:30 Yoannas Bourgeois, svai-
gulio poetas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Žmogiškas mastelis. 
Viešbutis Jugoslavija.
22:50 Žinduolių suklestėjimas.
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:40 Havajai 5.0. (kart.) N-7
07:30 Komisaras Aleksas. (kart.) 
N-7
08:30 Autopilotas. (kart.)
09:00 Gazas dugnas. (kart.)
09:30 Moderni. (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 Moderni 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. Kolumbija. 
N-14
23:55 Emilės Rouz egzorcizmas. 
S
02:20 CSI kriminalistai. (kart.) N-7

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas. N-7
05.45 Bušido ringas.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika. N-7.
07.30 Aiškiaregė. N-7.
10.00 Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Gyvenimas versle. 
11.00 Pėdsakas. N-7.
12.00 Pusvalandis su Valatka. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laisvės TV. Laikykitės ten.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Neatrasta Rusija. 
19.00 Pėdsakas. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Paslaptys. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV. Laikykitės ten.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.

01.30 Reali mistika. N-7.

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”..
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 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
11:30 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Mamulės.
13:30 Normalūs neurotikai.
14:00 Orijaus kelionių archyvai. 
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Egzotiniai keliai. Himalajai.
15:30 Egzotiniai keliai. Himalajai. 
16:00 Egzotiniai keliai. Himalajai. 
16:30 Orijaus kelionių archyvai. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai. 
17:30 Orijaus kelionių archyvai. 
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Nuostabiejį šunys.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Mano reikalas. — pasaulio 
reikalas.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:35 Nesiaukite live — Jonas 
Valančiūnas.
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 10 31

sekmadienis 2022 10 30
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Šventadienio mintys  
(kart.).
06:30 Išpažinimai  (kart.).
07:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
07:30 (Ne)emigrantai  (kart.).
08:30 Gamtininko užrašai  
(kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Žemė. Mūsų planetos 
prigimtis.
14:00 Įdomioji Japonija. 
14:50 Pasakojimai iš 
Japonijos.
15:00 Mirusiųjų dienos šv. 
Mišios iš Antakalnio kapinių. 
16:20 Vytautas Mačernis. 
Būtis.  
16:30 Seselė Beti   N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Kaip prisijaukinti mirtį?  
19:30 1 000 pasaulio stebuklų.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Lietuva kalba.  
22:00 Dviračio žinios.  
22:30 Tredstounas   N-14.  
23:25 Žemė. Mūsų planetos 
prigimtis  (kart.).
01:05 1 000 pasaulio stebuklų  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:20 Mažasis vampyras.
08:00 Užburta arka.
09:40 Didžiapėdžio vaikis.
11:30 Kaukė. N-7. 
13:35 Galva pilna medaus. 
N-7. 

16:05 Pasakiškai turtingi. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Belos kelionė namo.
21:25 Pokalbių šou. N-14.
23:35 Užslėptas grožis. N-7. 
01:40 Skerdyklos taisyklės 
(k). S. 

05:50 Bakuganas. Šarvų są-
junga . N-7
06:15 Gražuolė ir pabaisa. N-7 
(kart.)
08:45 Sparkas. Kosminė isto-
rija. N-7
10:35 Magiškų gyvūnų moky-
kla. N-7
12:20 Kasparas – draugiškas 
vaiduoklis. N-7
14:15 Kaimiečiai Beverlyje. N-7
16:10 Veidrodėli, veidrodėli. 
N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Vaiduoklių medžiotojai. 
N-7
21:55 Robinas Hudas. N-14
00:10 Namas gatvės gale. 
N-14 (kart.)
02:05 Egipto dievai. N-7 (kart.)

06:45 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
07:55 Europos tyrų naujakuriai.
09:00 Lūšys ir aš.
10:10 Neliečiamasis. N-7. 
12:20 Seni bambekliai 2. N-7. 
14:20 Trumano šou. N-7. 
16:20 Riterio žvaigždė. N-7.
19:05 Policininkai ir 
Robersonai. N-7. 
21:00 Gelbstint eilinį Rajaną. 
N-14. 

00:25 Ištrūkęs Džango (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.  
10:00 Kriminalinių tyrimų sky-
rius (k)  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu   N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kriminalinių tyrimų sky-
rius  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės XXII. Laimingos šeimos  
N-7.  
00:50 Laukinis miestas  N-7.  
01:55 Raudonas kambarys  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai (kart.).
07:00 Kas ir kodėl. 
07:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
08:30 Tikėjimas ir gyvenimas 
(kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:30 Mes iš Ukrainos (kart.).
12:00 Širdyje lietuvis (kart.).

13:00 Perspektyva (kart.).
13:30 Nepamirštas Vilnius.
13:40 Koncertas, skirtas 
Lietuvos banko 100-mečiui. 
15:35 Tarnauti ir ginti   N-7. 
16:35 7 Kauno dienos  (kart.).
17:05 Šventojo Gralio teorijos 
(kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:25 Hillary.
20:25 Europos taurė. Breso 
Burgo JL – Panevėžio 7bet-
Lietkabelis.  
22:30 Barokinės muzikos 
spektaklis Basso Ostinato.  
23:35 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  

05:50 Havajai 5.0. (kart.) N-7
07:30 Komisaras. (kart.) N-7
08:30 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
09:00 Vienam gale kablys. 
(kart.)
09:30 Moderni 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 Moderni šeima. N-7
19:00 Goldbergai. N-7
20:00 Skaičius ar herbas?  
N-14
22:00 Žudikės maniakės užra-
šai. N-14
00:00 Bibliotekininkai. N-7
01:00 Bulis.

02:00 CSI kriminalistai. (kart.) 
N-7

05.14 Programa
05.15 Lietuviški Eduardo 
Fransua Andrė stebuklai 1-2. 
Dok. f. ciklas
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika. N-7.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Juvelyrų klanas. N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
10.00 Pėdsakas. N-7.
11.00 Paslaptys.
12.00 Neatrasta Rusija 61. 
12.30 Mano vieta.
13.00 Lietuviški Eduardo 
Fransua Andrė stebuklai 3-4. 
Dok. f. ciklas
14.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos mokyklos. 
17.00 Mama. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Neatrasta Rusija. 
19.00 Pėdsakas. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Paslaptys. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Neatrasta Rusija. 
23.30 Neatrasta Rusija. 
00.30 Teisingumo agentai. 
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 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
11:30 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
14:00 Orijaus kelionių archyvai. 
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Egzotiniai keliai. Indija.
16:00 Egzotiniai keliai. 
Tanzanija.
16:30 Orijaus kelionės. 
17:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.. 
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Skaičiai istorijoje.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Mėlyna.
21:00 Orijaus kelionės. 
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:40 Nesiaukite live — Vaidas 
Baumila.
02:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Stilius  (kart.).
07:00 Beatos virtuvė (kart.).
08:00 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
08:30 Gyventi kaime gera 
(kart.).
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 Kantabrijos kalnų gyvūni-
ja ir augalija.
14:00 Žemė. Mūsų planetos 
prigimtis.
14:55 Monet lelijos.  
16:30 Seselė Beti  N-7.  
17:15 Ponių rojus  . N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Ir šventieji vaikščiojo 
žeme.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Byla Nr. 345  N-7.
22:00 Dviračio žinios.  
22:30 Laukinis rajonas   N-14.  
23:20 Įstatymas ir tvarka   N-7.
(kart.).
00:05 Kantabrijos kalnų gyvūni-
ja ir augalija (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 . Deksterio laboratorija.
06:35 Tomo ir Džerio šou.
07:05 Smurfai. Smurfyno le-
genda.
07:30 Naktis prekybos centre.
09:20 Kosminis šuo ir turbo 
katinas.
11:10 Auksinis kompasas.

13:25 Oazė. Žaidimas praside-
da. N-7.
16:15 Tarzanas. Džiunglių le-
genda. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šiurpuliukai 2. Prakeiktas 
Helovinas. N-7. 
21:20 Čarlio angelai. N-7.
23:40 Skerdyklos taisyklės. S. 
01:55 Šnipas iš U.N.C.L.E. (k). 
N-14.

05:35 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga.. N-7
06:00 Mažasis princas. N-7
08:05 Pelenė ir stebuklingojo 
akmens paslaptis (. N-7
09:50 Kelias į Eldoradą. N-7 
(kart.)
11:35 Pabėgę monstrai. N-7
13:30 Mes nusipirkom zoologi-
jos sodą. N-7
16:00 Gražuolė ir pabaisa. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Prasiveržimas. N-7
22:00 Egipto dievai. N-7
00:30 Vaikų žaidimai. S
02:10 Pagieža 3. S (kart.)

06:15 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai. N-7. 
07:20 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
08:30 Europos tyrų naujakuriai.
09:40 Kodėl mes kūrybingi? 
11:30 Seni bambekliai. N-7. 
13:40 Žmogus su geležine 
kauke. N-7. 
16:25 Medisono grafystės. N-7
19:15 Tikras vyras. N-7. 
21:00 Ištrūkęs Džango. N-14..

00:20 Snaiperis. Vaiduoklis (k). 
N-14..
02:20 Legendų biuras. 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. 
10:00 Kriminalinių tyrimų sky-
rius  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kriminalinių tyrimų sky-
rius  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžudys-
tės XXII. Sulopytų draugija  N-7.  
22:55 Užjūrio detektyvai  (k) 
N-14.  
01:15 Laukinis miestas   N-7.  
02:15 Raudonas kambarys  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos (kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Stilius (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
09:00 Svajonės apie Naująjį 
pasaulį. 
10:50 Jonas Mekas. 
11:00 Svetingumo formulė.

11:30 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:00 Anapus laiko ir šviesos 
(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 Yoannas Bourgeois, 
svaigulio poetas (kart.).
18:00 Senis  N-7. (kart.).
19:00 Kitava XX  N-7.
19:30 Akacijų alėja  N-7.
20:15 Vytautas Mačernis. 
Namai.  
20:20 Vytautas Mačernis. 
Prasmės.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pagrindinis įstatymas  
N-7.
22:00 Lietuviško fakyro žydinti 
nostalgija...    
23:30 Kultūros diena.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

05:50 Havajai 5.0. (kart.) N-7
07:30 Komisaras Aleksas . 
(kart.) N-7
09:00 E– gazas dugnas. (kart.)
09:30 Moderni 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 Moderni šeima. N-7
19:00 Goldbergai. N-7

20:00 Skaičius ar herbas? N-7
21:00 Rygos vartai. N-14
22:00 Nesuvestos sąskaitos. 
N-14
00:05 Bibliotekininkai. N-7
01:05 Bulis.
02:05 CSI kriminalistai. (kart.) 
N-7

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 Pėdsakas. N-7.
11.00 Paslaptys. 
12.00 Sveikatos kodas.
12.30 Sveikatos kodas. 
13.00 Lietuviški Eduardo 
Fransua Andrė stebuklai 1-2. 
Dok. f. ciklas
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Gyvenimas versle. 
17.00 Mama. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Neatrasta Rusija.
19.00 Pėdsakas. N-7
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Paslaptys.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.

23.00 Neatrasta.
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 dieno-
raštis.
08:00 Kasdienybės herojai. 
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Alfo didysis šou.
11:00 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
11:30 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Kasdienybės herojai. 
14:00 Orijaus kelionių archyvai.
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
15:00 Egzotiniai keliai. Marokas.
16:30 Orijaus kelionės. 
17:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Skaičiai istorijoje. 
20:00 Delfi kare.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona. 
su D. Dargiu.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:35 Nesiaukite live — Saulius 
Prūsaitis.
01:30  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. spalio 29 d.

ketvirtadienis 2022 11 03

penktadienis 2022 11 04

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 Paskutinis pėdsakas   N-7.  
11:15 Kelionių atvirukai.
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 1 000 pasaulio stebuklų  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti   N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Svečiuose Nomeda.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nuomonę ant stalo!  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Tredstounas  N-14.  
23:50 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:35 Kaip atsiranda daiktai  
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 . Deksterio laboratorija.
06:30 Tomo ir Džerio šou.
07:00 Turtuolė varguolė.
08:00 Volkeris, Teksaso. N-7. 
10:00 Monikai reikia meilės. N-7. 
11:00 Nuo... Iki... (k). 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Pabelsk į mano širdį. N-7. 
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.

19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 5. N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30. 7 dienos Entebėje. N-14..
00:40 Sūnus paklydėlis. N-14.
01:40 Užslėptas grožis (k). N-7. 

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga . N-7
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.
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. 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Farai. N-7
21:00 Moterys meluoja geriau. 
N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:30 Kodas 211. Banko apiplė-
šimas. N-14
01:20 Elementaru. N-7
02:20 Šėtono nasrai. N-14
03:20 FTB. (kart.) N-14

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

09:25 Šuo. N-7. 
10:35 CSI. Kriminalistai. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:30 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 Apalūza. N-14. 
23:20 Gelbstint eilinį Rajaną (k). 
N-14. 
02:40 Privatus detektyvas 
Magnumas. N-7.

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos.
08:00 Juodvarnis  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7.  
10:00 Kriminalinių tyrimų skyrius  
(k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje   N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis   N-7.  
18:50 Kriminalinių tyrimų skyrius  
N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Kasandra. Mirties takeliai  
N-14.  
23:05 Midsomerio žmogžudys-
tės XXII. Laimingos šeimos (k) 
N-7.  
01:00 Laukinis miestas  N-7.  
02:00 Raudonas kambarys   
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 1 000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl? 
07:30 Istorijos detektyvai (kart.).
08:30 Kelias (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:30 Mūsų rusų gatvė (kart.).
12:00 Teatro biografijos (kart.).
13:00 Veranda (kart.).
13:30 Čia – kinas (kart.).
14:00 Purpurinis vakaras 2022 
(kart.).
15:25 Vytautas Mačernis. Etapai..
15:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
16:35 Gyventi kaime gera  (kart.).
17:05 Šventoji Mirtis, atstumtųjų 
mergelė (kart.).
18:00 Komisaras Reksas  N-7.  
18:50 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Dviračio žinios  (kart.).
19:30 E. gyvenimas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Quo vadis, Aida?   N-14.  
23:15 Čia – kinas  (kart.).
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Tarnauti ir ginti   N-7  (kart.).
01:40 Nuomonę ant stalo! 

05:50 Havajai 5.0. (kart.) N-7
07:30 Komisaras Aleksas. (kart.) 
N-7
08:30 Sandėlių karai. (kart.) N-7
09:00 Praeities žvalgas. (kart.) 
N-7
09:30 Moderni 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 Moderni šeima. N-7
19:00 Goldbergai. N-7
20:00 Skaičius ar herbas? N-7
21:00 Hamiltonas. N-14
22:00 Grobuonis. N-14
00:10 Bibliotekininkai. N-7
01:10 Bulis.
02:10 CSI kriminalistai. (kart.) N-7

05.14 Programa
05.15 Lietuviški Eduardo Fransua 
Andrė stebuklai 3-4. Dok. f. ciklas
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 Pėdsakas. N-7.
11.00 Paslaptys. 
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.
16.28 Orai.
16.30 Oponentai. 
17.30 Pirmi kartai. 60+. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Būsto anatomija.
19.00 Pėdsakas. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.

20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Paslaptys. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 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.
10:00 Kasdienybės herojai. 
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Orijaus kelionės. 
14:00 Orijaus kelionių archyvai. 
14:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
15:00 Delfi diena. S16:30 Delfi 
RU. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Skaičiai istorijoje.
20:00 Sporto baras. 
 21:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
21:30 Gimę ne Lietuvoje. 
22:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:35 Iš esmės su A. Peredniu.
00:35 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 Paskutinis pėdsakas   
N-7.  
11:15 Kelionių atvirukai.
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Kaip atsiranda daiktai.
13:00 Byla Nr. 345   N-7.(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Seselė Beti  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bendrom jėgom.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
22:45 Šnipas, kuris mane mylė-
jo   N-14.
00:50 Nematomas siūlas   
N-14. 

06:00 . Deksterio laboratorija.
06:30 Tomo ir Džerio šou.
07:00 Turtuolė varguolė.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
11:00 Bučiuoju. Rūta (k). 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Pabelsk į mano širdį. N-7. 
15:30 Lemties paslaptys. N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.

19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00. 22-oji mylia. N-14.
22:50 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis. N-14. 
00:55 Užkeikimas. N-14. 
02:45 7 dienos Entebėje (k). 
N-14.

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga . N-7
06:35 Triukšmingi namai.
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės.
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. 
19:30 Slaptasis augintinių gyve-
nimas. N-7
21:15 Laivų mūšis. N-14
23:50 Derybininkas. N-14
02:05 Bornas. Galutinis tikslas. 
N-14 (kart.)

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

18:30 CSI. Kriminalistai. N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7. 
21:30 Pelninga žemė. N-14. 
23:15 Apalūza (k). N-14. 
01:35 Nepamirštamas tyrimas. 
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.  
10:00 Kriminalinių tyrimų sky-
rius  (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  (k)  
N-7.  
14:20 Mirtis rojuje  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kriminalinių tyrimų sky-
rius  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka    N-7.  
21:00 Brokenvudo paslaptys. 
Laužų naktis   N-14.  
23:05 Žmogžudystės Marnove  
N-14.  
01:00 Kasandra. Mirties takeliai 
(k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Svečiuose Nomeda  
(kart.).
07:00 Kas ir kodėl?  
07:30 Byla Nr. 345  N-7.(kart.).
08:30 Menora (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva 

(kart.).
11:30 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).
12:00 Muzikos talentų lyga 
2022 (kart.).
13:00 Pradėk nuo savęs (kart.).
13:30 Mūšio laukas (kart.).
14:00 Vilnius Jazz 2021 (kart.).
15:35 Tarnauti ir ginti   N-7. 
16:35 Keliai. Mašinos. Žmonės  
(kart.).
17:05 E. gyvenimas (kart.).
18:00 Komisaras Reksas  N-7. 
18:50 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Kultūros diena.  
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Kauno Žalgiris – Berlyno 
ALBA.  
22:00 Europos kinas  N-14.
23:20 7 Kauno dienos  (kart.).
23:50 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Quo vadis, Aida? N-14. 
(kart.).

05:50 Havajai 5.0. (kart.) N-7
07:30 Komisaras Aleksas. 
(kart.) N-7
08:30 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
09:00 Statybų gidas. (kart.)
09:30 Moderni 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 Moderni šeima. N-7
19:00 Goldbergai s. N-7
20:00 Farai. N-7

21:00 Žinios. 21:50 Sportas. 
21:55 Orai.
22:00 Karštasis kubilas - laiko 
mašina. N-14
00:05 Grobuonis. N-14 (kart.)
02:15 Žudikės maniakės užra-
šai. 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 isto-
rija. N-7.
10.00 Pėdsakas. N-7.
11.00 Paslaptys. 
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.
16.28 Orai.
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Auksinė beprotybė. 
19.30 Pusvalandis su Valatka.
20.00 Reporteris. 
20.40 Sportas.
20.48 Orai.
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Paslaptys. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23,00 Pusvalandis su Valatka. 
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Auksinė beprotybė. 

06:00  TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
07:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
07:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
08:00 Gimę ne Lietuvoje.
08:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną. 
09:00 Ugnikalnių takais.
09:30 Ugnikalnių takais.
10:00 Alfo vila.
11:00 Delfi rytas.
11:55 Kenoloto.
12:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
13:00 Gimę ne Lietuvoje. 
13:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną. 
 14:00 Orijaus kelionių archy-
vai. 
14:30 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
16:30 Delfi RU. 
17:00 Investavimo akademija. 
17:55 Kenoloto.
18:00 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
19:00 Skaičiai istorijoje. 
20:00 Pas Editą.
20:30 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
21:00 Jūs rimtai?
21:30 Savaitės kriminalai.
22:00 Ūkininko Petro dieno-
raštis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Feigino ir Arestovičiaus 
pokalbis.
23:35 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
02:05 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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šeštadienis 2022 11 05

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 lapkričio 30 d.)

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

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

Rugsėjo 24-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Valsas“ teisingas 
atsakymas -  „GIMIMO DIENA“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 45 skaity-
tojai. Tai anykštėnai  E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, V.Stasiūnienė, E.Tamulėnienė, 
P.Miškinienė, R.O.Deveikienė, R.Kavoliūnienė, V.Dikčiuvienė,  J.Mieželienė, 
O.Arienė, J.Petriliauskienė, A.Šimanonis, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
A.Tamulienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, A.Skaržauskienė, D.Varnienė, 
B.Augulienė ir R.Šulnienė; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šo-
venių; B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; 
R.Puolis, D.Sudeikienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko; G.Gudelis iš Naujųjų Elmi-
ninkų; R.Vaiginytė iš Aknystų; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; A.Kuolienė iš Kuni-
giškių; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų;  A.Lisauskienė 
iš Mickūnų; B.Raščiuvienė iš Surdegio; I.Guobienė iš Svėdasų; L.Dobrodiejienė 
iš Utenos; L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus; T.Patumsienė iš Vikonių bei 
M.Risakovienė iš Debeikių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Valsas“ prizas - I.Judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) įsteigta „Livsane“ dovana - atiteks 
R.PUOLIUI iš Kavarsko. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti če-
kio.

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.
Berlynas.  
12:50 Neprognozuojami orai.
13:50 Jaunasis Morsas   N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Beatos virtuvė.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Miuziklo garsai.  
23:00 Mari Fransin  N-14. 
00:35 Nuo Lietuvos nepabėgsi  
N-14.(kart.).
01:55 Šnipas, kuris mane mylė-
jo  N-14.(kart.).

06:30 Zigis ir Ryklys.
07:05 Žmogus-voras.
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Ogis ir tarakonai.
09:15 Didžioji kriaušė ir magiš-
ka jos kelionė.
10:55 Kaip tapti Kalėdų 
Seneliu? 
12:50 Sugrįžęs iš praeities. N-7. 
15:10 Prestižas. N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.

19:30 Namo su laikrodžiais 
paslaptis. N-7. 
21:40 Papuolei! N-14. 
23:45 Savaitė be žmonų. S.
01:50 22-oji mylia (k). N-14. 

06:00 Triukšmingi namai. (kart.)
06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės (. (kart.)
07:00 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata. N-7
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės. (kart.)
08:30 Simpsonai . N-7
09:00 Į sveikatą!
09:30 Sėkmės istorijos. 
10:00 Virtuvės istorijos. 
10:30 Gardu Gardu. 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja. N-7
12:35 Mozlis. N-7
14:35 Laukiniai gyvūnai. Didysis 
dramblio nuotykis. N-7
16:30 Armijoje. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Žaidimas galvOK. 
21:30 Kuždesių sala. N-14
00:15 Prezidento lėktuvo sudu-
žimas. N-14
02:05 Kodas 211. Banko apiplė-
šimas. N-14 (kart.)

06:25 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lūšys ir aš.
08:00 Pričiupom! 
08:30 Varom!. N-7. 
09:00 Miško atspalviai. 
09:30 Gyvenu čia.
10:00 Lego meistrai.

11:00 Europos tyrų naujakuriai.
12:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai.
13:20 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai. N-7. 
14:25 Ekstrasensų mūšis. N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Klaipėdos Neptūnas 
- Alytaus Wolves. Tiesioginė 
transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Pabėgimas. N-14. 
23:55 Pelninga žemė (k). N-14. 
01:40 Amerikietiškos imtynės. 
N-7. 

06:20 100 metų propagandos.  
06:55 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:30 Žiniuonis  (k)  N-7.  
08:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
10:30 Tėvas Motiejus (19) (Don 
Matteo XIII). N-7.  
11:40 Kai norisi žalumos.
12:30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų  N-7.  
13:30 Merės patiekalai.
14:35 Gordonas Ramzis.  
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. Klampynė  N-14.  
22:55 Kol nenuėjau miegoti   
N-14.  
00:45 Brokenvudo paslaptys. 
Laužų naktis (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Mano geriausias draugas 

(kart.).
06:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
07:25 Auksinis protas (kart.).
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
09:00 Pradėk nuo savęs. 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Mes iš Ukrainos. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Širdyje lietuvis. 
13:30 Mokslo sriuba. 
14:00 Kalbos anatomija. 
14:30 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 Kartu su Lietuva.  
19:00 Teatro biografijos.  
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Čarlio Čaplino filmų re-
trospektyva. Karalius Niujorke  
N-7.
22:45 Purpurinis vakaras 2022.  
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Nematomas siūlas  N-14.
(  kart.).

06:10 Sandėlių karai. (kart.) N-7
06:35 Pragaro kelias. (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 Izraelio laukinė gamta. 
12:40 Ryklių būrys. 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. 
21:55 Orai. 
22:00 Plėšikai. N-14
00:10 Karštasis kubilas - laiko 
mašina. N-14 (kart.)
02:15 Lietuvos talentai. 

06.00 Juvelyrų klanas. N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas. N-7.
08.00 Orkestrantai. 3 d. Dok. 
apybraižų ciklas. 2022
08.40 Sveikatos kodas.
09.00 Aiškiaregė. N-7.
10.00 Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva. 
11.30 Būsto anatomija.
12.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
13.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Teisingumo agentai. N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos mokyklos. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė.
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”.
07:00 Orijaus kelionių archyvai. 
08:00 Ugnikalnių takais.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo Didysis Šou.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
11:55 Kenoloto.
12:00 Šiandien kimba.
13:00 Pas Editą.
13:30 Mamulės. 
14:00 Kasdienybės herojai. 
15:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
15:30 Egzotiniai keliai. 
16:00 Orijaus kelionės. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai. 
17:55 Kenoloto.
18:00 Ūkininko Petro dienoraštis.
18:30 Ūkininko Petro dienoraštis.
19:00 Ką žmonės dirba visą 
dieną.
19:30 Savaitės kriminalai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai? 
21:00 Nulinė teorema.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nulinė teorema.
23:15 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
23:45 Orijaus kelionių archyvai. 
00:15 Ugnikalnių takais.
01:15 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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įvairūs

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. lap-
kričio 10 d. 7 val. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje 
bus svarstomi Didžiosios Kovos apygardos štabo ryšių skyriaus viršininko, 1 -osios rinktinės 3-o-
sios tėvūnijos vado Vaclovo Morkūno – Kiaunės ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos 
(46031), Anykščių r. sav., Kurklių sen., Kurklių I k., 1941 m. birželio sukilėlių Juozo Kavaliausko 
ir Juozo Mackevičiaus kautynių ir žūties vietos (46486), Anykščių r. sav., Kurklių sen., Trakinių 
k., Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų (46491), Anykščių r. sav. Troškūnų sen., Troškūnų 
k., Lietuvos laisvės armijos Žaliosios rinktinės vadavietės ir kautynių vietos (45304), Anykščių r. 
sav., Skiemonių sen., Kurklelių k.,  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projek-
tai dėl apsaugos suteikimo.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektais galima susipažinti: 
https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/kR5gsid7cWYdCPB

Renkatės interneto tiekėją? „Tele2“ klientams siūlo 
plačiausią tinklą ir specialius kainų pasiūlymus

Jeigu renkatės mobiliojo interneto paslaugų tiekėją, 
svarbu ne tik gigabaitų kiekis, bet ir paslaugų kaina bei 
techniniai kriterijai. Ieškantiems geriausio varianto, mo-
biliojo ryšio operatorius „Tele2“ turi specialų pasiūlymą 
– operatorius klientams užtikrina plačiausią tinklą ir siūlo 
išskirtines kainas „Laisvo interneto“ paslaugoms. 

Pasinaudokite „Tele2“ pasiūly-
mu ir sudarę „Laisvo interneto“ 
sutartį gaukite išskirtines kainas 
interneto paslaugoms. Visą infor-
maciją apie pasiūlymus galite su-
žinoti tele2.lt. 

Išskirtinės paslaugų kainos
Naujiems klientams, pasirašiu-

siems 24 mėn. sutartį ir kartu įsi-
gijusiems išmanią įrangą, „Laisvo 
interneto“ 30 GB planas kainuos 
beveik 3 kartus mažiau – jo kai-
na dabar siekia vos 3,90 Eur/mėn. 
(Kaina, pasirašant neterminuotą 
sutartį – 11 Eur/mėn.). Pasinau-
dojus šiuo ir kitais pasiūlymais, 
klientai pirmąjį mėnesį galės nau-
dotis neribotu internetu bei 14 d. 
nemokamai išbandyti „Laisvo 
interneto“ paslaugą. Šis kainos 
pasiūlymas galioja kartu įsigyjant 
išmanią įrangą (modemas į pasiū-
lymą neįskaičiuotas). 

Norintiems naršyti daugiau, ope-
ratorius siūlo ir kitus „Laisvo inter-
neto“ planus: 50 GB plano kaina 

dabar siekia 6,90 Eur/mėn (Kaina, 
pasirašant neterminuotą sutar-
tį – 15 Eur/mėn.), 100 GB planas 
kainuoja 9,90 Eur/mėn. (Kaina, 
pasirašant neterminuotą sutartį – 
19 Eur/mėn.). Tuo tarpu 500 GB 
ir neriboto interneto planų kainos 
siekia atitinkamai 18,90 Eur/mėn. 
ir 21,90 Eur/mėn. (Kainos, pasi-
rašant neterminuotas sutartis – 23 
Eur/mėn ir 24 Eur/mėn.). 

Kas užtikrina sklandų 
interneto veikimą? 
„Tele2“ tinklo planavimo ir 

strategijos vadovas, dr. Evaldas 
Stankevičius tikina, kad inter-
neto greitis ir padengimas yra 
susieti tarpusavyje, tad opera-
toriaus kokybės rezultatas yra 
abiejų parametrų mišinys. Pasak 
jo, klientams svarbiausias yra 
gebėjimas prisijungti prie tinklo, 
tam ir reikalingas mobiliojo ryšio 
padengimas. Specialisto teigimu, 
greičiausiai veikiantis internetas 
yra sunkiai apibrėžiamas, kadangi 

tokius greitaveikos matavimus ga-
lima atlikti įvairiu metu ir rodikliai 
gali skirtis net keletą kartų. 

„Kiekvienas operatorių naudoja-
mas radijo dažnių kanalas turi tam 
tikrą plotį – tai lyg kelių juostų ke-
lias – kuo jų daugiau, tuo daugiau 
vartotojų jame tilps ir galės greičiau 
judėti. Interneto greitaveika pri-
klauso ir nuo vartotojų aktyvumo 
tinkle, kadangi visi vartotojai dali-
nasi tos stoties maksimalią turimą 
greitaveiką. Tačiau nepakanka tik 
daug kelio juostų, reikia, kad tas 
kelias pasiektų Lietuvos vartotojus. 
Čia vėlgi svarbus parametras – pa-
dengimas, kuris rodo, kaip erdvėje 
skrieja radijo dažniai – vieni įveikia 
didesnius atstumus, kiti nuslopsta 
daug greičiau. Padengimą sukuria 
bazinė stotis, kurioje aktyvuojami 
dažniai su tam tikra siųstuvo galia. 
Mobiliojo ryšio operatoriai savo 
tinklą planuoja taip, kad stotyse 
dažniai veiktų ir aprėptų vartotojus 
esančius ne tik lauke, bet ir pastatų 
viduje“, – technologijos veikimą 
paaiškina jis. 

Svarbiausia – prisijungimas 
prie tinklo
Specialistas pasakoja, kad svar-

biausias parametras vartotojams 
yra interneto padengimas, kadangi 

jis užtikrina galimybę prisijungti 
prie tinklo iš norimos vietos. Tik 
prisijungusiam į tinklą vartotojui, 
pagal naudojamos paslaugos tipą, 
reikalinga greitaveika. Jo teigimu, 
maksimali greitaveika nėra būtina 
visiems vartotojams, ji turėtų pri-
klausyti nuo naudojamų paslaugų. 

„Tele2“ turi plačiausio tinklo 
nominaciją, tai reiškia, kad ope-
ratoriaus klientai gali prisijungti 
prie mobiliojo ryšio tinklo iš dau-
giausiai taškų Lietuvoje. Idealiau-
sias yra tas operatorius, kuris turi 
plačiausią padengimą ir didžiausią 
tinklo talpą, tačiau turėti maksi-
malius šiuos parametrus yra retai 
pasiekiama bet kuriam operatoriui 
pasaulyje“, – akcentuoja jis. 

Pagal Ryšių Reguliavimo tar-
nybos (RRT) paskelbtą judriojo 

ryšio tinklų tikėtinų aprėpties 
zonų žemėlapį, „Tele2“ mobilusis 
4G internetas pirmauja tarp trijų 
didžiausių judriojo ryšio tiekėjų 
vidutinio rėžio aprėptyje („Tele2“ 
dengia 80 – 85 proc. Lietuvos te-
ritorijos, kiti du ryšio tiekėjai 75 
– 80 proc.), o kituose rėžiuose ne-
nusileidžia kitiems judriojo ryšio 
tiekėjams (silpnojo rėžio aprėptis 
visų operatorių apima 97 – 100 
proc. teritorijos, stipriojo rėžio ap-
rėptyje „Tele2“ kartu su vienu iš 
ryšio tiekėju apima 45 – 50 proc. 
teritorijos, kai trečiasis operato-
rius – 40 – 45 proc.). Specialistas 
aiškina, kad kuo stipresniame si-
gnalo intervale pirmauja opera-
torius, tuo geresnį padengimą jis 
turi pastatų viduje. 

Užsak. Nr. 930

UAB „Anykščių geodezija“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (proj. Nr. 687-3),  esančio Kunigiškių k., Kurklių sen., Anykščių raj. 
kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimo sklypo (kadastrinis Nr. 3466/0004:102), savininkus, turto paveldėtojus 
ar įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į A. Baranausko a. 1, Anykščiai, dėl žemės sklypo ribų 
suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-682) 58669.

UAB „Anykščių geodezija“ šiuo metu atlieka žemės sklypo (kad. Nr. 3456/0001:66), esančio Liudiškių g. 1, Liudiškių k., Anykščių sen., 
Anykščių raj. ir žemės sklypo (kad. Nr. 3403/0017:166), esančio Anykščių m. kadastrinius (geodezinius) matavimus. Kviečiame gretimo 
sklypo (kadastrinis Nr. 3403/0017:165), savininkus, turto paveldėtojus ar įgaliotus asmenis atvykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo 
spaudoje į A. Baranausko a. 1, Anykščiai, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-682) 58669.

 „ADOX 2022“ Anykščiuose
Lapkričio 3–24 dienomis vyks XIII-asis dokumentinio 

kino festivalis-forumas „ADOX“.
ADOX – tradicijas ir savo žiū-

rovų ratą turintis dokumentinio 
kino festivalis-forumas, supažin-
dinantis kino mėgėjus su naujais, 
aktualiais, įdomiais bei labiausiai 
pripažintais Lietuvos ir Europos 
dokumentiniais filmais. Jo metu 
organizuojamos diskusijos ir su-
sitikimai su režisieriais bei kitais 
kino menininkais.

2022 metų festivalio tema – 
„Laisvės horizontai“, kviečianti 
reflektuoti neseną istorinę atmin-
tį. 2021 metais sukako 30 metų 
nuo Sovietų Sąjungos žlugimo. 

Daugelis sociologų teigia, jog 
postsovietinis laikotarpis baigia-
si. Daugelis sovietinės bei post-
sovietinės eros žmonių iki šiol 
neranda adekvataus santykio su 
buvusia epocha: kai kas jaučia 
nostalgiją, kai kas neigia vis-
ką, kas susiję su buvusia SSRS 
ir jos santvarka. Dokumentinis 
kinas – viena iš priemonių, pa-
dedanti grįžti į praėjusį laiką, 
pažvelgti į buvusį gyvenimą bei 
istorinius įvykius per laiko ir 
kultūros prizmę, pamatyti juos 
jau kitomis akimis, dar kartą 

įsivertinti buvusiojo ir esamojo 
laiko kategorijas. Kiekvienas 
festivalio filmas atspindės šių-
metę festivalio temą.

Filmų pristatymuose daly-
vaus jų kūrėjai. 

,,ADOX 2022” atidarymas 
vyks lapkričio 3 d., ketvirtadie-
nį.,  Anykščių koplyčioje. 

17.30 val. Svečiuose - pianistas 
Darius Mažintas;

18.00 val. filmas „Šuolis“, re-
žisierė, scenarijaus autorė Gie-
drė Žickytė. 2020 / 1.24 min. / 
Lietuva.

Festivalio metu Anykščių 
koplyčioje veiks menininkų 
Arūno Kulikausko, Oksanos 
Judakovos, Eugenijaus Varku-

levičiaus paroda.
Festivalio programą lapkričio 

23 d. 17.30 val. papildys rengi-
nys „Karo ir taikos kontekstai“   
skirtas Lietuvos kariuomenės 
dienai. Dalyvauja ukrainie-
tis savanoris Oleksandras Te-
reščenka, karybos žurnalistas 
Aleksandras Matonis, pianistas 
Stanislovas Aglinskas, Anykš-
čių menų centro direktorius To-
mas Tuskenis.

Visi ADOX festivalio fil-
mai ir renginiai yra NEMO-
KAMI. 

Jie vyks Anykščių koplyčioje 
(Vilniaus g. 36, Anykščiai).

Daugiau informacijos 
rasite: 

www.amenucentras.lt 
Facebook: https://www.face-

book.com/ADOXfiesta  
Festivalio organizatorius 

Anykščių menų centras
Festivalio partneriai - Stu-

dio Nominum ir Kino Kontora
Festivalį remia Lietuvos 

kino centras, Anykščių rajono 
savivaldybė, AVAKA, EPSON, 
„Nykščio Namai“

Informaciniai festivalio rė-
mėjai - Regioninis naujienų 
portalas anyksta.lt ir laikraš-
tis „Anykšta“, Aukštaitijos 
internetinė naujienų agentūra 
,,AINA“, Panevėžio dienraštis 
„Sekundė“, Ukmergės naujienų 
portalas „Vilkmerge.lt“.

Pranešimas spaudai

Informuojame žemės sklypo (kad.Nr.3428/0005:375), esančio Anykščių raj., Kavarsko sen., Janušavos kv., Zaviesiškio k., 
mirusio savininko L.Š. paveldėtoją (us), kad matininkas Edmundas Ryliškis (kv.paž. Nr. 2M-M-1584) 2022 m. lapkričio mėn. 07 
d. 10.30 val. vykdys žemės sklypo (kad.Nr.3428/0005:303), esančio Anykščių raj., Kavarsko sen., Janušavos kv., Zaviesiškio 
k., ribų ženklinimo darbus. 

Dėl išsamesnės informacijos, prašome kreiptis el. paštu edmundas.ryliskis@gmail.com. arba telefonu (8-617) 10805.

Informuojame žemės sklypų (kad.Nr.3428/0005:283 ir kad.Nr.3428/0005:286), 
esančių Anykščių raj., Kavarsko sen., Janušavos kv., Zaviesiškio k., mirusios 
savininkės K.B. paveldėtoją (us),  kad  matininkas Edmundas Ryliškis (kv.paž. 
Nr. 2M-M-1584) 2022 m. lapkričio mėn. 07 d. 14.00 val. vykdys žemės sklypo 
(kad.Nr.3428/0005:301), esančio Anykščių raj., Kavarsko sen., Janušavos kv., 
Zaviesiškio k., ribų ženklinimo darbus. 

Dėl išsamesnės informacijos, prašome kreiptis el. paštu edmundas.ryliskis@gmail.com. 
arba telefonu (8-617) 10805.
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų, projektą „Liudijimai“ 
remia 9 tūkst. eurų. 

perka

parduodaįvairūs

Informuojame, kad parengtas ir Lietuvos Respublikos energe-
tikos ministerijai pateiktas tvirtinti Anykščių rajono savivaldybės 
aukštos įtampos (110kV ir 330kV) elektros perdavimo tinklų ap-
saugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas). Plano iniciato-
rius: LITGRID AB, Karlo Gustavo Manerheimo g. 8, LT-05131 
Vilnius, interneto svetainės adresas www.litgrid.eu. Plano ren-
gėjas: VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, 
www.registrucentras.lt . Susipažinti su parengto ir pateikto tvir-
tinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto sve-
tainėje: www.litgrid.eu skiltyje „Žemės savininkams ->Parengti ir 
pateikti tvirtinti apsaugos zonų teritorijų planai“.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-600) 22488.

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.

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.

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.

Šiltina fasadus, atlieka fasa-
dų tinkavimą, apdailą dekora-
tyviniu tinku. Šiltina pamatus, 
atlieka pamatų apdailą.

Tel. (8-676) 52289.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-611) 30021.

Tvarkingą namą Troškūnų 
sen., Raguvėlėje, visi patogu-
mai. 29 a sklypas, ūkiniai pas-
tatai. 46 300 Eur. 

Tel. (8-670) 59899.

Jaukų 2 kambarių butą 
Anykščiuose, A. Vienuolio g. 
3a/3a renovuotame mūriniame 
name, su baldais, šarvo durys, 
rūsys. 58 600 Eur. 

Tel. (8-670) 59899.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 
Perka įvairios būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490. 

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius.
Superka važiuojančius ir neva-
žiuojančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Automobilius bei žemės ūkio 
techniką.

Tel. (8-680) 49007.

gyvuliai

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

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

Kita

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-600) 17621.

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

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-656) 01913.

Transporto paslaugas teikian-
čiai įmonei reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas-ekspeditorius 
su CE kategorija. 

Tel. (8-616) 94085 
Tomas, Molėtai. 

Skubiai reikalingas ekska-
vatorininkas turintis patirties. 
Darbo užmokestis 2000 Eur 
neatskaičius mokesčių. 

Tel. (8-699) 47929.

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

Tel. (8-684) 81890.

Kita

Špižinius pečius, akmenis, 
šulinio ritinius, kompresorius. 

Tel. (8-614) 01206. 

Grūdus: miežius, kvie-
čius. Dviejų tiltų traktorių T40. 
Traktorinę priekabą be dokumen-
tų. Kombainą D1200 dalimis.

Tel. (8-686) 17201.

dovanoja

Nedidelio ūgio 8 metų juo-
dą šuniuką (ženklinimo Nr. 
956000014846062).

Tel. (8-604) 74035.

Sofą - lovą (geros būklės).
Tel. (8-652) 12685.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-609) 92144.

Statybos įmonė UAB „Litanor“ 
atlieka visus statybos darbus. 
Karkasiniai namai, stogų den-
gimas, vidaus ir išorės apdaila, 
plytelių klijavimas. Mūrijimo dar-
bai. Pastolių ir įrankių nuoma.

Tel. (8-686) 49380.

suPerKame geromis 
KaiNomis juodąjį 

metalo laužą. 
Nerūšiuojame. suteikiame 

krovinių pervežimo paslaugas. 
tel. (8-646) 24521.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 

BULIUKUS IR TELYČAITES IKI 
1 METŲ, KARVES, GALVIJŲ 

PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

Piešė Kęstutis PABIJuTAS, 
rašė Antonas FELJEToNAS 

sodo reikalai
mėnulis

spalio 29-31 d.d. - jaunatis
lapkričio 1-4 d.d. - priešpilnis.

Hubertas, Martynas, Silvija, 
Vydmantas, Norvainė.

Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, 
Skirvydė, Edmundas, Darata, 
Volfas.

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, 
Liucilė.

Žygaudas, Milvydė, Andrius.

Gedartas, Gedilė, Valentas, 
Valys.

Ermelinda, Gelgaudas, 
Tolvydė, Violeta, Narcizas.

šiandien

lpkričio 3 d.

spalio 30 d.

spalio 31 d.

lapkričio 1 d.

lapkričio 2 d.

vardadieniai

lapkričio 4 d.
Agrikola, Karolis, Modesta, 
Vitalis, Eibartas, Vaidmina, 
Vitalijus, Vitalius.

oras

+7

+4

Amiliutė svarsto, ar siūlyti socialinę akciją - 
pasidekoruok ir sutaupyk

Helovynas, Helovynas!
Dekoracijas gaminas
Parduotuvės ir barai
Bei piliečiai atskirai. 

Marcė štai sukrovė pilį.
Moliūgienės ji nemyli. 
Verčiau Petrui atiduotų -
tas juos staigiai sutarkuotų!

Būtų ir dievobaiminga,
Peristaltikai naudinga. 
Akcija - graži be galo,
Ypač fone bado karo.

,,Kiemą pasidekoruok -
Vidurius sušečkavok!“ 
taip galvoja Amiliutė -
Reikia juk taupiems pabūti.

O gerai jei pagalvojus -
Gali būti tikras rojus. 
Buteliokas tikro trunksmo -
Ir skrandukas neapsunksta.

Nematomas frontas: „arionai“ Butėnų sodžiuje
Jau ir Butėnų sodžiuje driekiasi kovos su kenkėjais fron-

tas: sodiečiai ginasi nuo invazinių šliužų, atvykėlių iš Pietų 
Europos. 

Pajuokaujant - dar viena globalizacijos, plačios prekybos 
dovana. Manoma, kad kenkėjai, jie moksliškai vadinami 
Luzitaniniais arionais, į mūsų šalį pateko iš Portugalijos, 
Ispanijos ar kitų pietinių kraštų kartu su gėlėmis, pasislėpę 
vazonėlių žemėje. 

Jie pasirodė pernai ir jau įsi-
tvirtino  slėnyje, prie keliuko 
į kapines, tačiau vis atkakliau 
bando persiristi per pagrindinę 
kaimo gatvę. Tarsi kokie nele-
galūs, alkstantys geresnio gy-
venimo migrantai, norintys per-
eiti valstybinę  sieną,  jie bando 
užvaldyti vis didesnius plotus...
Pasak sodiečių, židinys tarsi ir 
aiškus:  kažkur netoli kapinių, 
slėnelyje, ten, kur tęsiasi daržai 
pilietės, kuri verčiasi prekyba 
gėlėmis ir, kaip kalbama, nere-
alizuotus vazonėlius kartu su jų 
turiniu kaip trąšą parsigabeno į 
butėnišką dirvą. Tačiau tai tik 
spėjimas, nes galėjo tie emigran-
tai atkeliauti ir kitokiu būdu.

Pastebėti pirmąkart buvo po 
smagaus lietaus jau pernai va-
sarą. Iš karto pasirodė pulku, 
išgąsdino - rodėsi, jų sustabdyti 
nepavyks. Tačiau kantrių sodie-
čių dėka invazija stabdoma. Ne-
matomas frontas driekiasi tuoj 
už vieškelio. Atkaklūs, senų 
laikų užgrūdinti sodiečiai Ri-
manta ir Kęstutis Žvirbliai kie-
kvieną vasaros rytmetį pradeda 
šliužų medžiokle. Dažniausiai 
tuo užsiima darbščioji ir kan-
trioji moteris – sugauti pada-
rai pradžioje renkami į beveik 
litro talpos dėžutę nuo kavos, 
po to sandėliuojami į didelius 
kibirus, uždengiami dangčiu, o 
ant kurio dėl viso pikto uždeda-
mas akmuo. Užbėrus žiupsnelį 

druskos, viską graužiantis, nai-
kinantis ir šiaip nemalonus neį-
prastos išvaizdos padaras nusi-
galuoja ir supliūkšta.  Į kibirą jų 
telpa nesuskaičiuojamai daug. 

Sugaištamas brangus rytme-
čių laikas, kainuoja ir druska, 
kurios per sezoną sunaudojo 
jau daugiau nei dešimt kilo-
gramų. Druskos linija nuolat 
atnaujinama ir driekiasi pievute 
tuoj tuoj už asfaltuotos kaimo 
gatvės. tačiau veik kas rytą po 
keletą ateivių būna prasmukę 
į ginamą teritoriją. Jų pririnkę 
jau penkis didžiulius kibirus 
nuo dažų – kiekvienas gerokai 
didesnis nei dešimties, gal ir 
visų penkiolikos litrų talpos. 
Tik įsivaizduokime, jei jie būtų 
laisvai gyvenę, - iš kiekvieno 
vidutiniškai per metus atsiran-
da apie du ar net keturis šimtus 
jauniklių. Žinoma, dalis neiš-
gyvena, tačiau jei nors pusė jų 
pasisėtų po daržus ir laukus, 
tai sunaikintų derlių, nugraužtų 
visus gražius ir naudingus bei 
nenaudingus žolynus.

Žvilgtelėjau į žiniasklaidos 
kanalus, pasidomėjau, ką apie 
tai kalba specialistai. Aplinkos 
apsaugos ministro patarėjas 
Marius Čepulis LRT televizijai 
yra sakęs, kad ministerijai pro-
blema žinoma, ruošiamasi pla-
ningai ir efektingai kovai. Šių 
metų vasarą buvo žinoma apie 
170 vietų, kuriose jau pastebėti 

invazinių šliužų židiniai. Pa-
žymėtina, kad jie užplūdo net 
regioninius parkus, jų suranda-
ma Belmonte, Verkiuose, taip 
pat ir Panevėžio turguje. Pasak 
valdininko, žmonės jau dabar 
gali kreiptis į savivaldybes ir 
prašyti pagalbos, lėšų kovai su 
kenkėjais. Girdėję, kad šitie in-
vaziniai padarai jau visiškai už-
plūdę Kauno Ąžuolyno parką, 
dėl jų gausos ten nėra kur ko-
jos padėti, o šliužai mistiškai, 
kaip apokalipsės vaizdiniuose, 
krenta nuo ąžuolų šakų. Žvir-
blių anūkė, pusmetį studijavusi 
Bolonijos universitete Italijoje, 
ten taip pat matė tokių šliužų 
gausybę.

Vilniaus universiteto Gyvy-
bės mokslų centro specialistė 
Grita Skujienė teigė, kad la-
boratorijoje atliekami tyrimai, 
rengiama metodika, kaip efek-
tyviau kovoti su šliužais. Siū-
lomi pasaulyje jau išbandyti 
metodai – gaudyklės ir įvairūs 
cheminiai preparatai, kurių 
sudėtyje yra geležies fosfato 
ir metaldehido. Šių nuodingų 
medžiagų pasmaguriavę šliužai 
nugaišta. Kai kuriose šalyse, 
pvz., Norvegijoje, tie šliužai 
gyvena ir ten, rengiamos ken-
kėjų gaudynės, kuomet jų rinkti 
išeina ištisos bendruomenės. 

Ar tokių kenkėjų naikinimas 
-  tik paprastų kaimo žmonių 
rūpestis, gal turėtų prie to ak-
tyviau prisidėti ir valstybė? Juk 
ir butėniškius palengva apima 
panika – nors kenkėjai ren-
kami, tačiau tai daro tik dalis 
gyventojų, o šliužų, jau persiri-
tusių per plentą, pastebėta prie 
Apaliutės gryčios, prie Navikų 
ir net didžiojo kaimo kryžiaus. 
Jų pilna ir Kėkštagalyje, ir 
prie Bobakalnio. Jie glaudžiasi 
aukštoje žolėje, tarp akmenų, 
po kelmais, kuomet ilgai tęsiasi 
šiltas ir sausas oras,  tarsi pra-
nyksta, tačiau, vos palyja, tuoj 
pasipila kaip iš gausybės rago. 
O kad juos lestų gandrai ar ko-
kie kitokie paukščiai... Nors pa-
sakojama, kad invazines būty-
bes noriai lesa kažkokios rūšies 
(tarsi bėgūnėmis vadinamos) 
antys. Pasiekė gandai, kad ne-
lauktų padarų jau yra ir Svėda-
suose – šliužai pastebėti Alaušo 
ežero pakrantėje esančios Vil-
niaus gatvės sodybose. Viešė-
damas savo tėviškės Butėnuose 
susidūriau su tais migrantais ir 
aš – primečiau, kad beveik de-
šimties centimetrų ilgio, pajutę 
pavojų besiriečiantys, susitrau-
kiantys. Kelis nufotografavau, 
o po to, kaip sąmoningas pilie-
tis, primynęs batu sutraiškiau.

Štai jie – nepageidaujami, nemalonūs, kenkėjiški „arionai“.

Raimondas GuoBIS

Teismas. Prokuroras rėžia 
kalbą:

- Teisiamasis įvykdė nusikal-
timą - kaip reta drąsų, sumanų 
ir išradingą!

Kaltinamasis:
- Be reikalo taip giriate - vis 

tiek neprisipažinsiu.

***
Kalbasi du naujieji rusai:
- Žinai, šią vasarą važiuosiu 

atostogauti į negyvenamą salą.
- O tavo žmona nepriešta-

raus?
- O kodėl? Ji ten jau 3 metus 

viena gyvena!

***
Vienas čiukčia sako kitam:
– Aš nusipirkau naują maši-

ną!
– Tikrai? Kokios spalvos?
– Matei kada besileidžiančią 

pajūry saulę?
– Mačiau.
– Tai lygiai tokia, tik žalia!


