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PAMINKLAI, SKALDA, 
VISI KAPINIŲ DARBAI

Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

Paminklų salonas: 
J. Biliūno g. 5, Anykščiai
www.romopaminklai.lt
Tel. (8-610) 19324. El. p.: romas0506@gmail.com

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos pradinukui skirto 
maisto davinio sudėtis papiktino mamą.

Valdininkų vaikai taip pat valgo 
majonezą ir dešras Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazijoje nuoto-
liniu būdu besimokančiam 
pradinukui priklausantį 
maisto davinį atsiėmusi 
mama pasipiktino jo sudėti-
mi ir teigia, kad jame – vai-
kui netinkami maisto pro-
duktai. 

Progimnazijos vadovybė 
šioje situacijoje tik skėsčioja 
rankomis ir aiškina, kad su 
ja moksleivių maitinimo pa-
slaugą teikianti VšĮ „Brune-
ros” maisto davinių sudėties 
nederina, o tiesioginių skun-
dų iš tėvų  šia tema nėra ga-
vusi.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė sakė, kad 
skyriaus specialistai nesiaiš-
kins, ar moksleiviai gauna 
tinkamus maisto davinius, 
nes nesulaukė tiesioginio 
skundo. 5 psl.

Mokslininkė juokauja, kad retkarčiais 
lengviau būtų mažiau žinoti…

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Baigusi tuometinę Anykščių Antano Vienuolio gimnaziją, 
buvusio Anykščių rajono mero Alvydo Gervinsko dukra 
Lina Gervinskaitė - Paulaitienė nusprendė studijuoti psi-
chologiją. Prieš trejus metus ji tapo mokslų daktare.

Nuo 2012 metų L.Gervinskaitė - Paulaitienė Vilniaus uni-
versitete dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose, dėsto 
studentams, taip pat ji yra Vilniaus psichoterapijos studijos 
psichologė.

9 psl.
Mokslų daktarė Lina Gervinskaitė – Paulaitienė norėtų kuo 
plačiau su visuomene dalytis savo mokslinėmis bei praktinėmis 
žiniomis.

- Kas lėmė, kad baigusi mo-
kyklą nusprendėte studijuoti 
psichologijos mokslą?

 
- Viena iš priežasčių - noras 

gilintis į žmogaus psichiką, į 
platų ir kartu labai arti esantį 
psichologijos mokslą, norėjosi 
studijuoti tai, kas aktualu, ką 
patiriam, su kuo gyvename kie-

kvieną dieną, geriau suprasti, 
kaip mes jaučiame, mąstome, 
elgiamės, kas vyksta mūsų gal-
vose, kodėl elgiamės taip, kaip 
elgiamės, ir panašūs dalykai.

Teismas išteisino 
kleboną

3 psl.

Ligoninė. Ketvirtadienį 
vykusiame Anykščių rajono 
tarybos posėdyje kalbėta apie 
tai, kad gali nebelikti Troš-
kūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos poskyrio. Ligoninė, 
kuri šiuo metu yra Anykščių 
ligoninės poskyris, gali būti 
uždaryta. „Jei visi, norintieji 
tokių paslaugų, sutilps Anykš-
čių ligoninėje, mes tokį spren-
dimą (uždaryti poskyrį, - red.
pastaba) turėsime svarstyti 
kada nors“, - posėdyje kalbėjo 
rajono meras Sigutis Obele-
vičius. Plačiau – antradienio 
„Anykštoje“.

Kvietimas. Arklio muziejus 
kviečia pasidalyti Nepriklau-
somos Lietuvos arklininkystės 
raidą menančiomis nuotrau-
komis, prisiminimais, vaizdo 
įrašais, įvairiais dokumentais 
ir eksponatais. Medžiagą mu-
ziejui prašoma siųsti paštu į 
Arklio muziejų.

Oras. Anykščių miesto oras 
yra švarus, skelbia Anykščių 
rajono savivaldybė. Pastebėta, 
kad vasaros sezonu buvo sti-
priai padidėjusi oro tarša ben-
zinu. Tai siejama su padidėju-
siais autotransporto srautais 
turistinio sezono metu. Taip 
pat atkreipiamas dėmesys, 
kad dėl Anykščių miesto iš-
sidėstymo upės slėnyje inten-
syvaus kūrenimo laikotarpiu 
yra tikimybė, kad oro kokybė 
gali laikinai suprastėti, nors to 
pernai ir nepastebėta.

Pastebėjimas. Praėjusių 
metų veiklos ataskaitoje 
Anykščių Jono Biliūno gimna-
zijos direktorė Regina Drūsie-
nė pastebėjo, kad išaugo tėvų 
pagarba mokytojų darbui.

Koronavirusas 
sustabdė didelės 
įmonės veiklą

2 psl.
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spektras

temidės svarstyklės

Gabiems moksleiviams savivaldybė mokės pinigines premijas
Anykščių rajono savivaldybė žada skatinti ne tik gabius 

rajono sportininkus, bet ir mokinius bei juos ruošusius mo-
kytojus.

Rajono sportininkus Anykš-
čių rajono savivaldybė skatina 
nuo 2015  metų, tačiau sulaukė 
rajono švietimo įstaigų ben-
druomenių prašymo skatinti 
moksleivius už jų pasiekimus 
akademinėje, meno bei techni-

kos veiklose.
Į pinigines Anykščių rajo-

no savivaldybės premijas ga-
lės pretenduoti ne tik įvairių 
respublikinių bei tarptautinių 
olimpiadų laureatai bei joms 
moksleivius paruošę pedago-

gai, bet ir mokiniai, už bran-
dos egzaminus gavę 100 balų 
įvertinimą.

Gabius moksleivius numa-
tyta apdovanoti per Mokslo ir 
žinių dieną, atestatų teikimo 
šventes.Už pasiekimus moks-
leiviai bei mokytojai galės 
pretenduoti į pinigines premi-
jas, siekiančias nuo 400 iki 2 
tūkst. Eur.

Gabių moksleivių skatinimui 
šių metų Anykščių rajono savi-
valdybės biudžete numatyta 10 
tūkst. Eur.

Šią savaitę posėdžiausianti 
Anykščių rajono taryba tvirtins 
Anykščių rajono savivaldybės 
gabių moksleivių skatinimo 
tvarkos aprašą.

-AnYkŠTA

Ribojimai. Vyriausybė grą-
žino judėjimo tarp savivaldy-
bių ribojimą. Keliavimas tarp 
savivaldybių bus ribojamas nuo 
šiandien (šeštadienio) iki balan-
džio 6 dienos. Kaip ir ankstes-
nių ribojimų metu, būtų galima 
judėti tarp žiedinių savivaldy-
bių ir didmiesčių, vykti darbo 
reikalais, kelionių vietas ir dėl 
kitų priežasčių. Karantinas pra-
tęstas iki balandžio 30 dienos.

Muziejus. Vakar atidarytas 
naujas Vilniaus miesto muzie-
jus. Pirmoji paroda lankytojams 
pasakos apie pastatą, kuriame 
muziejus įsikūrė penkeriems 
metams. Vilniaus savivaldybė 
žada per tą laiką rasti tinka-
mesnę vietą nuolatinei būstinei. 
Mintis įkurti Vilniaus muziejų 
sostinės savivaldybėje brandin-
ta nuo 2018-ųjų, tačiau planus 
tai padaryti 2020-aisiais sujau-
kė koronaviruso pandemija – 
atidarymo data atidėta triskart.

Gaisrai. Kovo mėnesį kilus 
per šimtą žolės gaisrų ir artėjant 
šiltam bei vėjuotam savaitga-
liui, ugniagesiai gyventojams 
primena apie atsakomybę, gre-
siančią už žolės deginimą. Anot 
ugniagesių, pučiant stipriam 
vėjui nuo mažos žiežirbos gali 
įsiplieksti didžiulis gaisras. 
PAGD duomenimis, iš viso šie-
met šalyje kilo 157 gaisrai atvi-
rose teritorijose, išdeginę per 
660 arų pievų, ražienų, miško 
paklotės. Kovo mėnesį tokių 
gaisrų buvo 102, iš kurių 36 – 
Vilniaus apskrityje.

Cigaretės. Kas dešimtas rū-
kantysis Lietuvoje rūko nele-
galias cigaretes, o kas ketvirtas 
nemato tame nieko blogo, rodo 
tyrimas. Nelegalius tabako 
gaminius nuolat perka vyres-
ni nei 45 metų gyventojai, o 
daugiausiai nelegalių cigarečių 
surūko vyresnio amžiaus vyrai. 
Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto tyrimo duomenimis, 
per 2019 metus 10,7 proc. visų 
surūkytų cigarečių buvo nele-
galios. Paskutinio įsigyto ciga-
rečių pakelio apžiūros duome-
nimis, 9,7 proc. pakelių buvo 
nelegalūs.

Atleido. Medžioklėje, kurio-
je neteisėtai buvo nušautas tau-
rusis elnias, dalyvavęs policijos 
pareigūnas Edvardas Balčiūnas 
atleistas iš pareigų. Dėl Ukmer-
gės rajono policijos pareigūno, 
dalyvavusio medžioklėje, ku-
rioje buvo neteisėtai nušautas 
taurusis elnias, buvo atliktas 
tarnybinis patikrinimas. Jo 
metu nustatyta, kad tokie parei-
gūno veiksmai vertintini kaip 
policijos pareigūno vardo paže-
minimas bei policijos pareigū-
no priesaikos sulaužymas.

-Bns

Radinys. Kovo 24 dieną apie 
18.45 val. Kurklių seniūnijos 
Staškūniškio kaime, Moky-
klos g., šalia pastato, aplinkos 

tvarkymo metu rastas daiktas, 
panašus į karo laikų sprogmenį. 
Atvykę Lietuvos kariuomenės 
J.Vitkaus inžinerijos bataliono 
išminuotojai nustatė, jog rastas 

daiktas nėra sprogmuo ir aplin-
kiniams pavojaus nekelia. Įvy-
kis registruotas. 

Mirtis. Kovo 23 dieną apie 

21.00 val. Anykščiuose, Ra-
mybės g., mirė moteris (g. 
1949 m.).Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežas-
čiai nustatyti.

Koronavirusas sustabdė didelės įmonės veiklą
Antrųjų Kurklių kaime veikiančioje „VLI Timber“ įmonė-

je, gaminančioje malkas, fiksuotas didžiulis susirgimų korona-
virusu protrūkis. Įmonės veikla sustabdyta.

Nustatyta, jog Covid-19 serga 11 įmonės darbuotojų bei 7 
įmonės, kurią „VLI Timber“ samdo,  darbuotojai. 37 „VLI 
Timber“ darbuotojai ir 18 jų šeimos narių yra saviizoliacijoje. 
Iš viso „VLI Timber“ dirba 69 asmenys. Dar 12 asmenų, užsie-
nio valstybių piliečių, dirbančių „VLI Timber“ bazėje, yra ki-
tos įmonės darbuotojai. Visi jie dabar taip pat yra izoliacijoje. 

Pasak Anykščių rajono vice-
mero, Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo komisijos operacijų 
vadovo Dainiaus Žiogelio, 7 
iš sergančiųjų, kurie priskirti 
„VLI Timber“ židiniui, nėra 
Anykščių rajono gyventojai. 
„VLI Timber“ subrangovų dar-
buotojai yra  Ukrainos ir  Azer-
baidžano piliečiai,  gyvenantys 

Utenoje.
Oficialioje duomenų bazė-

je skelbiama, jog šiuo metu 
Anykščių rajone Covid-19 ser-
ga 50 asmenų ir sergamumas 
100 tūkst. gyventojų pasiekė 
248. D.Žiogelis tikino, kad re-
alus sergamumas rajone yra 
mažesnis, nes iš duomenų ba-
zės  nėra pašalinti tie 7  „VLI 

Globos centras įsikurs bendrabutyje
Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos 

centras ruošiasi persikraustyti į Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos bendrabučio patalpas.

Šiuo metu Anykščių rajono 
šeimos ir vaiko gerovės cen-
tro Globos centras yra įsikūręs 
Anykščių rajono ligoninės pa-
talpose. 

Pasak Anykščių rajono šei-
mos ir vaiko gerovės centro 

direktoriaus Vaido Niauros, 
patalpos ligoninėje  nepritaiky-
tos Globos centrui numatytoms 
funkcijoms atlikti.

„Esamose patalpose nėra 
galimybės įsirengti kabine-
to, kuriame būtų galima ves-

ti mokymus, savipagalbos 
grupes ir kitus grupinius už-
siėmimus globėjams (rūpin-
tojams) bei jų globojamiems 
vaikams. 

Viena iš Globos centro funk-
cijų yra globotinių (rūpintinių) 
susitikimų su jų biologine šei-
ma ir kitais fiziniais asmenimis 
organizavimas. 

Reikalingos erdvesnės patal-

pos, nes turimos yra labai mažos 
ir neatitinka tokioms patalpoms 
keliamų reikalavimų“, - savi-
valdybę informavo V. Niaura.

Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos direktorė Regina 
Drūsienė informavo, kad pa-
talpos bendrabutyje, į kurias 
pretenduoja nauji šeiminin-
kai, gimnazijos funkcijoms 
vykdyti nereikalingos.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Timber“ židiniui priskiriami 
asmenys, kurie nėra Anykščių 
rajono gyventojai.

Vienas iš „VLI Timber“ 
vadovų Žygimantas Lackus 
„Anykštai“ sakė, jog įmonės 
veikla sustabdyta dviem savai-
tėms. „Klientai yra informuoti. 
Nesame produkcijos prisigami-
nę į sandėlius. Be abejo, patir-
sime nuostolių, tačiau žmonių 
sveikata yra svarbiausia“, - kal-
bėjo Ž. Lackus.

Jis tvirtino, kad jau vasario 
mėnesį „VLI Timber“ prašė 
Anykščių rajono vadovų suteik-
ti kolektyvui galimybę testuotis 
dėl Covid-19, tačiau ši teisė 
jiems nebuvo suteikta. „Kai tik 
sužinojome apie pirmąjį susir-
gimą koronavirusu įmonėje, 
ėmėmės visų įmanomų pre-

vencinių priemonių“, - tvirtino 
Ž.Lackus.

Šią savaitę buvo tęsiama 
anykštėnų vakcinacija nuo Co-
vid-19. Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo komisijos operacijų 
vadovas D.Žiogelis „Anykštai“ 
dėstė, kad sunaudotos ir beveik 
visos gautos „AstraZeneca“ 
vakcinos dozės - kitai savaitei 
liko tik 10 šio gamintojo vak-
cinų. Ateinančią savaitę mūsų 
rajoną turėtų pasiekti dar 100 
„AstraZeneca“ vakcinų bei 100 
iki šiol anykštėnams dar ne-
matytos „Modernos“  vakcinų. 
D.Žiogelis aiškino, kad „As-
traZeneca“ vakcinos atsisakė 
apie 2000 vyresnių nei 65 metų 
anykštėnų, o dar 1000 vyres-
niųjų anykštėnų atsakymų dėl 
skiepų nėra sulaukta. 

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Išleistas naujas „Aukštaitiškas formatas“ 
Išleistas naujas žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ nume-

ris. Žurnalo „veidas“ – Anykščių rajone gyvenantis Renė 
Maes, belgas skulptorius, per keletą metų išmokęs lietuviš-
kai. Jį kalbino žurnalistas Vidmantas Šmigelskas.

Žurnalistas V.Šmigelskas 
straipsnyje „Karantinas: vie-
niems blogai, kitiems ne taip blo-
gai“ analizuoja Utenos apskrities 
savivaldybių padėtį karantino 
metu, ką savivaldybių verslas 
prarado dėl pandemijos ir kaip 
bando laikytis kultūros įstaigos.

Profesorius, biofizikas ir bio-
kibernetikas, visuomenės ir 
politinis veikėjas Dobilas Kir-
velis žurnale kelia versiją, kad 
Gediminaičių dinastijos šaknų 

reikėtų ieškoti Utenos krašte - 
Užpaliuose ir Pienionyse. 

Žurnalistė Lina Dapkienė 
pasakoja apie Inkūnuose įsikū-
rusią keramikę Renatą Umbra-
sienę, o molėtiškė Jolanta Mat-
kevičienė - apie Molėtų krašto 
skulptorių Vidą Stepanavičių. 

„Parasparniai karpo dangų“ 
- fotopasakojimą apie žmones, 
kuriuos paviliojo dangus, pri-
stato žurnalistas, fotomeninkas 
Jonas Junevičius.

13 klausimų šiame žurnale – 
Seimo nariui Tomui Tomilinui.

„Aukštaitišką formatą“ gali-
ma įsigyti visuose Utenos re-
giono prekybos taškuose. Taip 
pat žurnalą galima rasti ir visose 
Panevėžio bei Ukmergės „Iki“ 
parduotuvėse. „Aukštaitišku for-
matu“ prekiauja ir didžioji dalis 
Lietuvos rajonų centrinių paštų 
bei „Narvesen“ prekybos kioskai 
(Vilniuje - J.Lelevelio g. 2, Gy-
nėjų g. 1, Gedimino pr.19, Sodų 
g. 24, Geležinkelio g. 16, Sodų g. 
2, Konstitucijos pr. 7a; Kaune - 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, Vy-
tauto pr. 24; Panevėžyje - Sava-
norių a.5; Šiauliuose - Aido g. 8, 

Tilžės 109; Klaipėdoje - Taikos 
pr.61, Taikos pr. 101; Palangoje - 
Vytauto g. 86, Visagine - Taikos 
g. 80a). Žurnalas „Aukštaitiškas 
formatas“ prenumeruojamas vi-
soje Lietuvoje.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
balandžio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 6,32 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 7,02 ct/kWh

Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2020 m. 
balandžio mėn. didesnė 3 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 7,98  eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,86 eur/m3

Teismas išteisino kleboną
Panevėžio apygardos teismas panaikino pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, pagal ku-

rią Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonas Saulius Filipavičius buvo pripažintas kaltu dėl 
aplaidaus parapijos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir savo ūkio apskaitos tvarkymo. Išteisinta-
jam nereikės mokėti pirmos instancijos teismo jam paskirtos 80 MGL (3012 Eur) baudos.

Panevėžio apygardos teismas 
nusprendė, kad Troškūnų 
Švč.Trejybės parapijos kle-
bonas Saulius Filipavičius 
nepadarė jokio nusikaltimo.

Už apsilankymą 
Lajų take nuo šiol 
teks mokėti 4 Eur. 
Kaip vertinate 
tokį sprendimą? 

Palma JEVSEJEVIENĖ:

- Žiauri kaina, vaikščiosim 
mišku, paupiu nemokamai. O 
mėgdavau per metus kelis kartus 
nuvykti.

Regina ŽVIRBLYTĖ:

- Labai brangu. Kas 
buvo,manau, antrąsyk tikrai 
nebesugrįš už tokią kainą.

Rolandas PIPIRAS:

-  Labai maža.Galėtų  iki 50 Eur 
kelt ir nuo koronos būtų ramu.

Aušra PETRAITIENĖ:

-  Liūdnai kažkaip, kai už gam-
tos grožį reikia aplamai mokėti... 
Kai atsidarė Lajų takas, aš su 
mama buvom, visai nereikėjo mo-
kėti, galėjai eiti ir mėgautis. Labai 
patiko, ir mama, bijanti aukščio, 
vis tiek lipo iki viršaus. Po metų 
vykom vėl, jau reikėjo mokėti ir 
net pensininkei jokių nuolaidų 
nebuvo... Nors kitur taikomos 
nuolaidos. Jei kainuos tikrai 4€, 
manau, jau nebeteks lankytis...

Atmetė visus kaltinimus

Panevėžio apygardos teismo 
pranešime spaudai rašoma:

„Išteisintajam nereikės mokėti 
pirmos instancijos teismo jam 
paskirtos 80 MGL (3012 Eur) 
baudos. Bylą pagal S. Filipa-
vičiaus apeliacinį skundą išna-
grinėjęs apygardos teismas nu-
sprendė, kad klebonas turi būti 
išteisintas, nes nepadarė veikos, 
turinčios nusikaltimo ar baudžia-
mojo nusižengimo požymių.

Panevėžio apygardos teismas 
nuosprendyje nurodė, kad nesu-
tinka su Anykščių teismo rūmų 
išvada, jog visiškai negalima 
nustatyti 2003–2017 m. S. Fili-
pavičiaus, kaip ūkininko, ūkio 
veiklos, turto, įsipareigojimų 
dydžio ir struktūros, nes S. Fili-
pavičius nevedė ūkio apskaitos, 
nefiksavo įvykusių ūkinių ope-
racijų, nepateikė tyrimui visų 
reikalingų buhalterinės apskai-
tos dokumentų.

Teismas atkreipė dėmesį, kad 
S. Filipavičius niekada neatsisa-
kė pateikti reikiamus dokumen-
tus, o pajamų ir išlaidų žurnalo 
kopiją jis pateikė papildomos 
apklausos metu. Todėl teismas 
konstatavo, kad, nors kratos 
metu ir nebuvo rasti bei paimti 
visi Ūkio apskaitos dokumen-
tai, tai nereiškia, kad tokie do-
kumentai apskritai neegzistavo 
ir kad ūkio buhalterinė apskaita 
nebuvo vedama.

Teismas taip pat nurodė, kad 
jokios aplinkybės nepagrindžia 
apylinkės teismo išvados, kad 
pateikti ūkio apskaitos doku-
mentai buvo užpildyti ne laiku. 
Lietuvos teismo ekspertizės cen-
tro akte nurodoma, kad, tikėtina, 
jog vienoje grupėje esantys įra-
šai parašyti tuo pačiu šratinuku, 
tačiau, apygardos teismo įsitiki-
nimu, tai niekaip nepagrindžia 
to, kad įrašai padaryti ne laiku, 
t. y. tik pradėjus ikiteisminį ty-
rimą.

Be to, apygardos teismas rė-

mėsi dviejų auditorių bei pa-
kartotiniu specialistės tyrimu, 
kurie patvirtino tik nereikšmin-
gus ūkio buhalterinės apskaitos 
tvarkymo neatitikimus. Taigi 
teismas padarė išvadą, kad S. 
Filipavičiaus ūkio veiklą, turtą, 
įsipareigojimų dydį ir struktūrą 
galima nustatyti, kaip to reika-
lauja įstatymas.

Klebonas S. Filipavičius buvo 
nuteistas ir už tai, kad aplaidžiai 
tvarkė Troškūnų Švč. Trejybės 
parapijos buhalterinę apskaitą, 
susijusią ne su pajamų gavimu 
iš ūkinės-komercinės veiklos, 
bet iš tikinčiųjų grynaisiais pini-
gais už religinius patarnavimus 
ir rinkliavų.

Apygardos teismas pažymė-
jo, kad Buhalterinės apskaitos 
įstatymas, Pelno nesiekiančių 
ribotos civilinės atsakomybės 
juridinių asmenų buhalterinės 
apskaitos ir finansinių ataskaitų 
sudarymo ir pateikimo taisyklės 
netaikomi su bažnyčios religi-
nėmis paslaugomis susijusiai 
veiklai, t. y. su aukų gavimu 
grynaisiais iš tikinčiųjų, todėl 
kaltinimas S. Filipavičiui pažei-
dus minėtų teisės aktų nuostatas 
pareikštas visiškai nepagrįstai.

Kolegija taip pat atkreipė dė-
mesį, kad Lietuvos Respublikos 
ir Šventojo Sosto sutartis „Dėl 
santykių tarp katalikų bažnyčios 
ir valstybės teisių aspektų“ nu-
mato, jog bažnyčios, koplyčios 
ir kiti sakralūs statiniai, nau-
dojami sielovados, karitatyvi-
niams, socialiniams, švietimo ir 
kultūros tikslams, neapmokesti-
nami valstybiniais mokesčiais. 
Sutartyje taip pat nurodoma, kad 
valstybė neapmokestina savano-
riškų aukų bažnyčiai ir aukų, 
skirtų jos sielovados, švietimo ir 
karitatyvinei veiklai.

Teismas pažymėjo, kad pa-
gal aptartą teisinį reguliavi-
mą tikinčiųjų aukos bažnyčiai 
priklauso išimtinai bažnyčios 
kompetencijai ir valstybė šių 
lėšų buhalterinės apskaitos ve-

dimo nereguliuoja.“

Kunigas kalba apie 
valstybės lėšų švaistymą

Po išteisinamojo nuospren-
džio paskelbimo „Anykštos“ pa-
kalbintas kunigas S.Filipavičius 
sakė, jog nesąs euforijoje, tačiau 
palengvėjimą jaučiąs. „Turiu 
pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra 
kvalifikuotų teisininkų ir teisė-
jų, kurie nėra teisiniai beraščiai. 
Aišku, tie treji metai kainavo 
daug sveikatos - ir fizinės, ir 
psichinės. Bet laikas yra pats ge-
riausias gydytojas. Duok, Dieve, 
sveikatos ir prokurorui Kęstučiui 
Greiciūnui, ir specialistei Nijolei 
Leonavičienei, ir teisėjai Zitai 
Gavėnienei. Tegul jie gyvena ra-
miai - užantyje akmens nenešio-
ju. Tik palinkėčiau ateityje labiau 
įsigilinti į baudžiamųjų įstatymų 
esmę, jie juk skirti užkardyti 
grėsmes, piktybinius veiksmus 
prieš žmogų ir valstybę. Mano 
atveju baudžiamosios sankcijos 
buvo visiškai neadekvačios“, - 
kalbėjo S.Filipavičius.

Ilgai trukęs teismų proce-
sas S.Filipavičiui kainavo ir 
nemažus pinigus - jam atsto-
vavo du žinomi advokatai. Ar 
bandys išsiieškoti iš valstybės 
patirtas bylinėjimosi  išlaidas, 
S.Filipavičius sakė sprendimo 
dar nepriėmęs. „Padaryta di-
džiulė žala valstybei ir mokes-
čių mokėtojams. Ne vieną šimtą 
tūkstančių eurų procesas valsty-
bei kainavo - specialiųjų tarny-
bų darbas, teisėsaugininkų dar-
bas, sąskaitų užsienio bankuose 
tikrinimai  ir kt. /.../Mane labai 
skaudino ir jaudino prokuroro 
savivalė. Atrodė, kad prokuroro 
veikla -  kaip mechaninė dėžė 
su sugedusiais varžteliais. Vals-
tybė turi patirti nuostolius šiuo 
finansiškai sunkiu laiku - man 
prokuroro laikysena atrodo kaip 
piktybinis veiksmas prieš vals-
tybę“, - kalbėjo išteisinamąjį 
sprendimą išgirdęs kunigas.  

Daviniuose alaus nėra!

Silvija PETRIKAUSKIE-
NĖ, VšĮ „Brunera”, Marke-
tingo skyriaus vadovė, apie 
maisto davinius mokiniams:

„Visi produktai yra tinkami 
vaikų mitybai.“

Ženklas, jog Anykščiai pri-
brendo kinų restoranui 

Danutė MAŽVYLIENĖ, 
A.Vienuolio progimnazijos 
direktorė, apie vaikų maitini-
mą: 

„Vaikų skonių receptoriai pri-
pratę prie aštresnių skonių.“

Gurmanai!

Jurgita BANIENĖ, Anykš-
čių savivaldybės administraci-
jos Švietimo skyriaus vedėja, 
apie maisto davinius moki-
niams: 

„Aš galiu pasakyti, kad mano 
vaikai tokią dešrą ir majonezą 
valgo.“

Lašas po lašo ir kepenis pra-
tašo

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, apie mokestį tu-
ristams:

„Lašas po lašo - ir mums pri-
kapsės.“

Dauguma taip elgsis dėl ka-
rantino...

Kęstutis TUBIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, neparti-
nis, apie mokestį turistams: 

„Dabar sunkmetis, žmonės 
tikrai į Anykščius nevažiuos, o 
kai kurie taip elgsis iš principo, 
o ne dėl euro.“

Bet varžteliai buvo?

Saulius FILIPAVIČIUS, 
Troškūnų klebonas, apie bau-
džiamąją bylą, kurioje jis vi-
siškai išteisintas:

 „Mane labai skaudino ir jau-
dino prokuroro savivalė. Atro-
dė, kad prokuroro veikla kaip 
mechaninė dėžė su sugedusiais 
varžteliais.“

Juolab ir pavasaris atėjo...

Žygimantas LACKUS, vie-
nas iš „VLI Timber“, gami-
nančios malkas, vadovų, apie 
priverstinę įmonės prastovą 
dėl koronaviruso židinio: 

„Klientai yra informuoti. Ne-
same produkcijos prisigaminę į 
sandėlius. Be abejo, patirsime 
nuostolių, tačiau žmonių sveika-
ta yra svarbiausia.“

Skamba kaip užuomina...

Kęstutis ŠEREPKA, Anykš-
čių regioninio parko direkto-
rius, apie Lajų tako bilietus: 

„Tuos pinigus reikia uždirbti. 
Niekas jų neduoda, kaip žinote.“ 
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Šią savaitę vykusią viešųjų 
ryšių akciją - šalies vadovų 
skiepijimąsi AstraZeneca vak-
cina - vargu ar galima vadinti 
pavykusia. kaip sakoma – per 
vėlai ir per mažai. 

nuo pat vakcinacijos pra-
džios aukščiausios valdžios 
spyriojimasis, kad skiepysis 
tada, kai ateis jų eilė, sukėlė 
priešingą efektą – ėmė kurtis 
įvaizdis, jog šalies vadovai 
skiepytis bijo. Žibalo į ugnį dar 
šliūkštelėjo milžinišką autorite-
tą gyventojų grupėms turinčių 
prezidento Valdo Adamkaus ir 
Vytauto landsbergio neviešas 
skiepijimasis. O tai, kas nevie-
ša, visada palieka abejonę, ar 
tikrai pats faktas buvo. juo la-
biau kad buvo galima suprasti, 
jog minėti asmenys ir skiepijosi 
ne „AstraZeneca“. 

Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės skiepijimasis jau buvo 
viešesnis, visuomenei trans-
liuota viešųjų ryšių žinia, bet 
ir šiuo atveju leista suprasti, 
kad ne „AstraZeneca“ skiepas 
buvo. Todėl ir vėl buvo galima 
manyti, kad skiepytis gal ir 
reikia, bet tikrai ne Oksfordo 
universiteto ir „AstraZeneca“ 
kompanijos kurta vakcina. juk 
šalies vadovai ja nesiskiepija, o 

jeigu jau jie tokia vakcina nesi-
skiepija, tai taip pat signalas.

kad maža nebūtų - dar 
prisidėjo mirtys po skiepų ir 
greita, greičiau įtarimą kelianti 
valdžios reakcija, kad mirtys su 
skiepais nesusijusios. Reakcija 
atrodė per greita, kad kurtų 
patikimos įspūdį, ėmė panašėti 
į propagandinį triuką. Pridė-
kime dar pasklidusius gandus 
apie papildomas nepaskelbtas 
mirtis, vos ne baisesnius povei-
kius nei pati COViD-19 liga, 
plius visa tai vyko tuo metu, kai 
valstybės viena po kitos ėmė 
stabdyti skiepijimą „AstraZene-
ca“ vakcina.

O koks fonas transliuotas iš 
šalies vadovybės pusės?  Val-
džia ėmė grasinti bausmėmis 
už dezinformaciją apie skiepus. 
Tai  ypač pavojingas ženklas. Į 
tiesos monopoliją niekas neturi 
teisės, nes kiekvienas nutylė-
jimas, kiekvienas neatitikimas 
galiausiai tampa nebe krislu, o 
rąstu akyje. Tiesos monopoliza-
cija – diktatūros požymis.

kas  yra dezinformacija – ar 
dezinformacija būtų paskelbtas 
bet koks klausimo kėlimas? Ar 
ne absurdiškai atrodo teiginiai, 
kad sunkūs šalutiniai vakcinos 
poveikiai iš tiesų yra labai 
gerai? O taip teigta. Deja, bet 
tokie teiginiai skambėjo kaip 
kvaila propaganda, kaip di-
džiausia vakcinos antireklama. 

Žinant, kad nepraėjo nė me-
tai, kai buvo sukurtos pirmosios 
vakcinos – niekas negali žinoti 
ilgalaikių poveikių, į bet kokias 
organizmo reakcijas visuomenė 
žiūri su nepasitikėjimu, nes gal 
jos kilo dėl skiepo? O mąstyti, 
nerimauti dėl savo ir artimųjų 
sveikatos – jau dezinformacija? 
Žiūrint istoriškai, kiekviena 
tvarka bando įtvirtinti savo 

tiesos monopoliją. Bet kokie 
bandymai kelti klausimus ir 
neatitikimus visada buvo sutin-
kami represijomis. ir nesvarbu, 
apie ką kalbėta – ar apie žemę, 
laikomą ant banginių, ar apie 
žmonijos amžių planetoje. 

Rodyti pavyzdį skiepijantis 
„AstraZeneca“ buvo pavėluo-
tas veiksmas ir dėl to, kad žmo-
nės pernelyg išvarginti karan-
tino. Ypač pyktį kelia valdžios 
taikomos išimtys pagal turtą. 
Tai įgijo gal net diskriminacijos 
pobūdį. jei esi turtingas, turi 
nekilnojamojo turto, kad ir dil-
gėlėmis apžėlusį sklypą kitame 
šalies pakraštyje – esi laisvas 
ten vykti (o kas supaisys, kur 
pakeliui nuvažiuojama?). netu-
ri – neturi ir teisių. kas tai, jei 
ne diskriminacija pagal turtą? 
kas tai, jei ne teisių kildinimas 
iš turto? kas tai, jei ne luomų 
kūrimas? Grįžom į Viduram-
žius? O plius dar pyktį visuo-
menėje kelia keliaujantys po 
užsienio kurortus. nei britiško-
sios, nei afrikinės viruso muta-
cijos lietuvoje savaime pačios 
neatsirado. Tai kokia prasmė 
sėdėti griežtame karantine, jei, 
net išnaikinus virusą iki nulio, 
jis bus vėl atvežtas? Piktinima-
sis, kad viduje varžomas judė-
jimas, o į užsienį skrisk, jei tik 
turi pinigų, manau, pagrįstas. 
Todėl ar reikia stebėtis, kad gi-
lėja psichinės sveikatos krizės, 
lengvai sutvarkomos sveikatos 
problemos tampa sunkiomis ir 
net nebepataisomomis (paklau-
sykit, ką kalba onkologiniai 
ligoniai), o prošvaisčių net 
nesimato? Atvirkščiai – gresia 
nauji draudimai. 

išaugęs mirčių skaičius „dėl 
kitų priežasčių“ verčia susi-
mąstyti. Ypač, kai padėtis mū-
suose lyginama su griežtuose 

karantinuose nebuvusios Šve-
dijos skaičiais. Galų gale – per 
ilgi draudimai sukelia priešin-
gą efektą. net vokiečiai, pasa-
kojama, staliningrado mūšyje 
lindo iš apkasų ir stojosi visu 
ūgiu, kad juos nušautų, užuot 
kankinęsi šaltyje ir badmiriavę, 
o paskui vis tiek neišvengiamai 
praradę gyvybes. Per ilgai 
ir per sunkiai viskas vyksta. 
Prisidėjo ir nepasitikėjimas 
valdžia. kai valdžia randa sau 
naudingų išimčių sulaukti vaikų 
iš užsienio, pirkti „torčiukus“ 
gimtadieniams visokiose „kris-
tianose“, kai eilinių gyventojų 
vaikai iš gretimų savivaldybių 
aplankyti negali tėvų – koks 
gali būti valdžios autoritetas? 
Ar skiepydamiesi jie reklamuo-
ja vakciną, ar daro antire-
klamą? O ir nuolat metamos 
provokacijos visuomenei kelia 
įspūdį, kad karantinas skirtas 
tik saviems reikalams susitvar-
kyti. iš tiesų, sunku paaiškinti 
valdžios susirūpinimą pan-
demijos reikalais, kai pagrin-
dinėmis aktualijomis tampa 
visokios „stambulų konvenci-
jos“ ir daugiakalbystės, o ne 
ekonomika ir žmonių sveikata. 
Viešai skiepytis tampa per vėlu. 
lyderiu gali būti tik tas, kurio 
bijoma (bet jo įsakymus visada 
bandys apeiti), arba tas, kuriuo 
pasitikima, kuris negandomis 
dalijasi lygiai su kitais. Ar taip 
yra? 

Taip pat – grėsmę reikia 
jausti. O to daugelis tiesiog 
nejaučia – kiek pasaulyje iš 
didžiųjų politikų, turtingųjų 
mirė nuo COViD? O griauna-
mą ekonomiką, ignoruojamas 
teises jaučia daugelis.   

ir vargu ar bent kokios proš-
vaistės šiais metais matysis. 
nebent vasarą, kai dėl šilumos 

virusas, tikėtina, turėtų trauktis 
kaip ir bet kuri peršalimo pobū-
džio liga.

kol kas vakcinacija patiria 
absoliutų fiasko. jau vien todėl, 
kad skiepijimo tempai niekingai 
maži. Realiai vargu ar dabarti-
nį skiepijimą galima pavadinti 
vakcinacija. Vertinant, kad 
oficialiai sukuriamas imuni-
tetas per trumpas – kol kas 
padėtis negali keistis. norint 
turėti efektyvų rezultatą, reikėtų 
visus žmones visame pasau-
lyje suskiepyti per itin trumpą 
laiką. Pavyzdžiui, mėnesį. Tik 
tada būtų sukuriamas efektyvus 
masinis imunitetas (atleiskit, 
bet vadinti bandos imunitetu 
negaliu – tai žemina žmones, 
kaip išskirtinumą gamtoje išsi-
kovojusią rūšį). Tai akivaizdu. 
nereikia būti jokiu infektologu 
ar imunologu. Tai diktuoja svei-
kas protas. Beje, galima rasti 
informacijos, kad į milijardinę 
vakcinų rinką greitai turėtų 
ateiti naujos vakcinos. Antrąją 
ir net trečiąją bandymų stadiją 
jau pasiekė dešimtys vakcinų. 
Tokie kiekiai jau leistų atlikti 
efektyvią vakcinaciją.

esant dabartinei padėčiai, 
būtų absoliuti klaida įteisinti 
vadinamuosius „žaliuosius 
pasus“, kurie suteiktų privile-
gijas pasiskiepijusiems arba 
persirgusiems. sukuriant pri-
vilegijuotųjų klasę ir neturint 
galimybės pasiskiepyti, būtų 
skatinami sąmoningi bandy-
mai užsikrėsti virusu tam, kad 
susiformuotų antikūnai ir būtų 
galima pagaliau atgauti laisvę. 
Taip, laisvę. nes kai kurios 
teismų skiriamos bausmės už 
padarytus nusikaltimus ne ką 
griežtesnės nei visuomenei 
taikomos sankcijos tik tam, kad 
ji būtų „apsaugota“. 

Rajono taryba pritarė turisto mokesčio įvedimui
Kovo 25 dieną, ketvirtadienį, sušauktas 25-asis nuotolinis Anykščių rajono tarybos posė-

dis išsiskyrė  rekordine trukme. 50  sprendimo projektų anykštėnų išrinktieji svarstė bei 
įvairiais klausimais su trumpa pertrauka diskutavo beveik 4 valandas.

Vienas iš svarbiausių posėdžio sprendimų - nustatyta vietinė rinkliava už naudojimąsi 
Anykščių rajono savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra. Iš rajone apgyven-
dinimo įstaigose nakvojančių turistų už naktį imdama po 1 Eur, Anykščių rajono savival-
dybė žada nenusileisti jau anksčiau „pagalvės mokestį“ įsivedusiems ir jį taikantiems šalies 
kurortams bei didmiesčiams ir tokiu būdu papildyti rajono savivaldybės biudžetą.

Posėdis prasidėjo Anykščių 
rajono tarybos nario Kęstučio 
Tubio priekaištais. Jis piktinosi, 
kad šią savaitę buvo ribojamas 
komitetų darbo laikas, todėl 
Anykščių rajono tarybos nariai 
nespėjo visa apimtimi išnagri-
nėti visos šiam ketvirtadieniui 
pateiktos medžiagos. Jis siūlė 
posėdyje nagrinėti tik komite-
tuose aptartus klausimus, o kitu 
atveju dėl įstatymų pažeidimų 
žadėjo kreiptis į atitinkamas 
institucijas. Posėdis vis dėlto 
buvo tęsiamas įprastine tvarka.

Dėl turisto rinkliavos Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje 
netrūko diskusijų, nors tokiai 
naujovei iš esmės pritarė visi 
politikai.

Anykščių rajono tarybos na-
rys K.Tubis domėjosi, ar svars-
tydama įvesti turisto rinkliavą 
Anykščių rajono savivaldybė at-
sižvelgė į kaimo turizmo paslau-
gas teikiančių verslininkų mintis. 
Priminsime, kad apgyvendinimo 
įstaigų savininkai gan priešiškai 
sutiko žinią apie tokį mokestį ir 
ragino neskubėti jo įvesti.

„Buvo susitikimas su paslau-
gų teikėjais, pristatytas projek-
tas. Buvo išsakyta daug įvai-
riausių pasiūlymų ir į nemaža 
jų buvo atsižvelgta“, - patikino 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius.

Jis kalbėjo, kad turisto mo-
kesčio pageidavo patys anykš-
tėnai, anksčiau ne kartą replika-
vę, kad rajonui „turistai neša tik 
šiukšles“, bei dar kartą pabrėžė, 
kad surinktos lėšos bus naudo-
jamos Anykščių miesto infras-
truktūrai gerinti.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Audronius Gališanka kalbė-
jo, kad turisto mokesčio idėja 
yra gera, bet per ankstyva.

„Manau, kad kol apgyvendi-
nimo įstaigos susigrąžins savo (Nukelta į 7 psl.)

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Tubis dėstė, kad 
dabar, įvedus turisto mokes-
tį, žmonės Anykščių rajoną 
aplenks iš principo.

klientus, tai užtruks gal metus, 
o gal ir to neužteks. Gal geriau 
tą mokestį reikėtų taikyti tada, 
kai ateis geresni laikai ir turistai 
sugrįš“, - sakė jis.

Anykščių rajono tarybos 
narys verslininkas Vygantas 
Šližys mano, kad turisto mo-
kestis įvestas skubotai.
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Į nepatenkintos mamos skun-
dą dėl maisto davinio sudėties 
reaguoti nežada ir Anykščių 
rajono savivaldybės Švietimo 
skyrius. Šio skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė teigia, kad dėl 
keliamos problemos į skyrių 
niekas nesikreipė, o maisto da-
vinyje esantį majonezą ir dešrą 
esą valgo ir pačios vaikai.

Dalį maisto davinio 
„sulapnojo“ šuo

Į „Anykštos” feisbuko pa-
skyrą parašė moteris ( moters 
vardas ir pavardė redakcijai 
žinoma, red.pastaba), kuri at-
siuntė Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijoje pradinių 
klasių moksleiviui šį mėnesį 
skirto maisto davinio nuotrau-
ką ir tokio turinio komentarą: 
„Kreipiuosi anonimiškai. Tai 
yra dviejų savaičių maisto da-
vinys, pradinukui dalinamas 
mokykloje karantino metu. Gal 
galėtumėt pasidalinti, gal paju-
dės reikalai ir nebebus nuodi-
jami mūsų vaikai! Jis gautas 
šiandien. Antano Vienuolio 
progimnazijoje, bet gal visame 
rajone toks pats

Pažiūrėkit į mūsų davinį. 
Bankė majonezo, kurį net ne-
įsivaizduoju kur naudoti. Apie 
sveikumą tokio produkto ne-
komentuosiu.

Dešros. Na nevalgoma Kre-
kenavos produkcija. Tas jogur-
tas, kur norfoje parduodamas 
pats pigiausias. Niekada tokio 
neperkam, labai bloga sudėtis.

Makaronai, jau ir taip visur 
eskaluojama, kad paprastų 
miltų jokios maistinės vertės 
neturi. Geriausia kietagrūdžių, 
arba pilno grūdo. O čia tokia 
košė, bandėm virti, tai gale šuo 
sulapnojo...

Valdininkų vaikai taip pat valgo 
majonezą ir dešras

(Atkelta iš 1 psl.)

Labai norėčiau, kad atitinka-
mos institucijos pakomentuo-
tų, ar tai yra sveikas maistas 
mūsų augantiems vaikams. Ir 
ką iš tokių produktų dvi savai-
tes vaikui daryti valgyti.

Gal mūsų vaikams mėsos iš-
vis nereikia, maitinkim šlapen-
kom su majonezu”, - piktinosi 
mama (komentaro kalba netai-
syta, -red.pastaba).

Ko paprašo mokyklos, 
tą ir įdeda

„Anykšta” susisiekė su da-
liai Anykščių rajono mokyklų 
maitinimo paslaugą teikiančią 
VšĮ „Bruneros”. Kalbėjomės 
su Marketingo skyriaus vado-
ve Silvija Petrikauskiene.

„Visus tuos maisto davinius 
deriname su mokyklomis, ko 
paprašo, tą dedame.

Priklausomai nuo to, už kokį 
periodą mokykla nori maisto 
davinius atiduoti, mes juos su-
darome.Vienos mokyklos nori 
už penkias dienas, kitos už de-
šimt dienų, o yra ir tokių mo-
kyklų, kurios maisto davinio 
paprašo ir už mėnesį. Nuo to 
priklauso, kokio dydžio suma 
skiriama vaikui.Už penkias 
dienas yra viena suma, o už 
mėnesį - visai kita suma.

Visi produktai yra tinkami 
vaikų mitybai.Mes laikomės 
maitinimo aprašo. Mus labai 
kontroliuoja Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba ir mes 
negalime tų dalykų pažeisti.
Tai, kas įeina į tą sąrašą, ką 
mes siūlome, mes pateikiame 
mokyklai. Jei mokykla nieko 
nekomentuoja, neprašo pakeis-
ti, mes ir nekeičiame. Užsako-
vas yra visada teisus, mes tik 
vykdome jo norus”, - kalbėjo 
S.Petrikauskienė.

Majonezo ir cukraus prašė
 tėvai

Pašnekovė sakė, kad pasku-
tinio maisto davinio Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazi-
jos moksleiviams sudėtį nulė-
mė moksleivių tėvai.

„Kiek žinau, majonezo ir 
cukraus  paprašė įdėti tėveliai, 
nes artėja Velykos. Tas majo-
nezas yra be konservantų ti-
krai.Vienos mamos nori vieno 
dalyko, kitos - kito dalyko.

Mūsų įmonėje yra įvesta 
tvarka. Mes parašome moky-
kloms, už kokį periodą pateikti 
maisto davinį, ir paskaičiuoja-
me bei pasiūlome maisto rin-
kinukus. Būna mokyklos, kad 
pageidauja maisto davinių su-
dėtį pakeisti.

Yra tokių mokyklų, kurios 

reikalauja tik ekologiškų pro-
duktų, o jie yra keturis kartus 
brangesni. Jie gauna ekologiš-
kus produktus, bet gauna labai 
mažai. Kitos mokyklos nekrei-
pia dėmesio į ekologiškumą ir 
reikalauja daugiau produktų. Ir 
visą laiką mes gauname preten-
ziją. Vienų mamų vaikai maisto 
davinius gauna už penkias die-
nas, kitų - už dešimt dienų.Tos 
mamos tarpusavyje draugauja 
ir lygina tų davinių kiekius”, - 
dėstė S.Petrikauskienė.

Pasigenda „sistemos”

VšĮ „Bruneros” Marketingo 
skyriaus vadovė S. Petrikaus-
kienė aiškino, kad pretenzijų 
dėl maisto davinių esą kyla ir 
dėl to, kad skirtingų mokyklų 
moksleiviams jie skiriami už 
nevienodus periodus, o tuomet 
prasideda gautųjų lyginimas 
tarpusavyje.

„Šioje vietoje nėra sistemos. 
Mes būtume linkę viską susis-
teminti, su Švietimo skyriumi 
ar kuo nors. Susiderintume 
vieną maisto davinį ir visas 
rajonas gautų vienodus davi-
nius, jie būtų vienodo dydžio, 
vienodų produktų ir pateiktas 
vienodu grafiku. Ir tada nekiltų 
jokių klausimų.

Tai yra atviras, skaudus klau-
simas. Skaitau apie tai mamų 
atsiliepimus feisbuke, bet ne-
galiu kiekvienu atveju komen-
tuoti ir aiškinti apie produktų 
kokybę”, - sakė ji.

Niekas dar nesiskundė

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Da-
nutė Mažvylienė „Anykštai” 
sakė, kad į mokyklą nepaten-
kinti tėvai dėl maisto davinių 
nesikreipė.

„Čia pirmas kartas. Jei žiū-
rint iš vaiko mitybos koncep-
cijos, aš taip pat kai kuriems 
produktams maisto davinyje 
nepritarčiau.Gal tas majonezas 
ir ne pats tinkamiausias pro-
duktas vaikui.

Maisto daviniai vaikams yra 
dalijami už tą laikotarpį, kurį 
jie per karantiną mokosi nuo-
toliniu būdu. Praėjusį kartą 
maisto daviniai buvo kitokios 
sudėties. Čia turbūt maitintojo 
yra kompetencija. Jie laikosi 
visų reikalavimų ir čia turbūt 
esmė tik pinigų suma. Sudė-
tis yra tokia, kokia yra. Mes 
įtakos daryti labai negalime, 
bet jei yra nusiskundimų, gai-
la, kad jie ne mums tiesiogiai, 
mes juos iš karto būtume per-
siuntę VšĮ „Bruneros“, - sakė 
D.Mažvylienė.

Su mokykla derina tik 
valgyklos meniu

Direktorė sakė, kad progim-
nazijos dėl maisto davinių su-
dėties neturi daug įtakos.

„Mes galime rinktis tik du 
dalykus - kas kiek laiko maisto 
daviniai dalinami ir ar kartu su 
maisto daviniais gali būti pri-
dėta vaisių ir pieno programos 
produktai. O turinį pagal vals-
tybės skirtus pinigus - 1,90 Eur 
mokiniui, skaičiuoja pati VšĮ 
„Brunera“. Mažesniems yra 
mažesnė suma, rodos 1,45 Eur. 
Žinokite, jie su mumis maisto 
davinių meniu nederina, mes 
juos pamatome tik tada, kai juos 
gauname”, - tęsė progimnazijos 
direktorė D.Mažvylienė.

Ji sakė, kad kai vaikai moko-
si mokykloje, VšĮ „Buneros” su 
mokyklos administracija valgy-
klos  valgiaraščius derina.

„Mums vieną kartą tėvai pa-
reiškė pretenzijas, kad moky-
klos valgykloje nėra miltinių 
produktų, tada mes rašėme 
prašymą VšĮ „Bruneros“ ir jie 
per ilgesnį laiką meniu pakeitė, 
sureagavo”, - prisiminė pašne-
kovė.

Skiria kas dvi savaites 

Progimnazijos direktorė 
D.Mažvylienė kalbėjo, kad ša-
lies  Operacijų vadovo spren-
dimai leidžia mokyklai rinktis, 
kas kiek laiko moksleiviams 
per karantiną pristatomi maisto 
daviniai.

„Mes pasirinkę kas dvi savai-
tes, nes, manau, kad kartą per 
mėnesį yra per retai. Šeimos, 
kurių vaikai gauna nemokamą 
maitinimą, maistas kai kurioms 
tikrai yra labai reikalingas.Ne-
galime kartą per mėnesį nuvež-
ti didelio maišo ilgo galiojimo 
gėrybių”, - sakė ji.

Direktorė D.Mažvylienė 
svarstė, kad nepriklausomai 
nuo to, kokiu laikotarpiu gauna 
maisto davinį moksleiviai, jis 
savo sudėtimi neturėtų skirtis.

„Aišku, kad visai nesvarbu, 
ar maisto davinys skiriamas kas 
dvi savaites, ar kartą per mėne-
sį, jo sudėtis turi būti identiška. 
Bet mes turime nemažai patir-
ties, kai šeimose yra įvairios 
situacijos, ne visos moka raci-
onaliai maistą vaikams paskirs-
tyti”, - kalbėjo ji.

Ne mitybos specialistė, bet
mato spragų

Direktorė D.Mažvylienė pri-
sipažino, kad pati nesanti mity-
bos specialistė.

„Neturiu kompetencijų, aš net 

nežinau, už kokią pinigų sumą 
VšĮ „Bruneros” perka produk-
tus, juk perka didmeninėmis 
kainomis. Mokykla tikrai nesu-
darinėja maisto davinių sudė-
ties, čia reikia dietologo, kurio 
mes neturime”, - tęsė ji.

Direktorė D.Mažvylienė sakė, 
kad ji pati nėra labai patenkin-
ta progimnazijai teikiamomis  
maitinimo paslaugomis.

„Sakykime taip. Čia gal ne 
tik VšĮ „Bruneros“ problema, 
bet ir kitų maitintojų. Jų pasiū-
lomi maisto deriniai yra labai 
neįprastiniai, vaikai nepripratę 
taip valgyti, sako - neskanu, 
nes produktai be cukraus, be 
druskos, be prieskonių.Vai-
kų skonių receptoriai pripratę 
prie aštresnių skonių. Jeigu pa-
klaustumėte tėvų ar mokinių, ar 
skanu valgykloje, greičiausiai 
atsakytų, kad nelabai”, - sakė 
direktorė.

Pokalbio pabaigoje Anykščių 
Antano Vienuolio progimna-
zijos direktorė D.Mažvylienė 
pažadėjo:„Ateityje darysime 
tėvų apklausą dėl maisto davi-
nio dažnumo ir sudėties.”

Skyrius skundų negavo

Anykščių rajono savivaldy-
bės Švietimo skyriaus vedėja 
Jurgita Banienė „Anykštai” 
sakė, kad apie keliamą proble-
mą dėl maisto davinio kokybės 
Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijoje girdėjusi, ta-
čiau į skyrių dėl to niekas ne-
sikreipė.

„Jeigu yra nusiskundimas, 
mes galime parašyti kažkokį 
maitinimo paslaugų teikėjui 
raštą, kad netenkina vienoks 
ar kitoks maisto davinys. Iki 
Švietimo skyriaus nusiskundi-
mų neatėjo. Nebūtinai mes juos 
turėtume gauti raštiškai, kažkas 
tiesiog turėtų kreiptis į mus. 
Mes savo ruožtu į paslaugos 
teikėją negalime kreiptis ir ieš-
koti, tikrinti, ar sudėtis maisto 
davinio tinkama, ar ne”, - sakė 
ji.

Neįsivaizduoja, apie kokią
 sistemą kalbama

Vedėjai papasakojus, kad VšĮ 
„Bruneros” Anykščių rajono 
mokyklose pasigedanti maisto 
davinių moksleiviams daliji-
mo sistemos, ji sakė:„Nežinau, 
kokios jiems sistemos gali pri-
trūkti, jei negali su mokykla 
susišnekėti, kada paruošti tuos 
davinius ir kada juos perduoti. 
Nelabai įsivaizduoju, kokia tai 
turėtų būti sistema. O jei kitaip 
įsivaizduoja, galėtų pasakyti.”

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Da-
nutė Mažvylienė aiškino, kad 
moksleiviams skirtų maisto 
davinių turinį nulemia ne 
progimnazijos administraci-
ja, o pati VšĮ „Bruneros”.

(Nukelta į 7 psl.)
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Populiariausių medikų rinkimai įgauna pagreitį

Ačiū Jums, gerbiamosios gydytoja D. IRICIJAN , sesyte 
K. LIUTKIENE, už Jūsų toleranciją, nuoširdumą, pagalbą 
mums susirgus. Ačiū, kad suprantate mus, mūsų gyvenimą 
toli nuo centro ir labai sunkų susisiekimą. Ačiū, kad galime 
konsultuotis telefonu, kad nemetate telefono, išklausote, 
patariate ir priimate mus mūsų prašomu laiku.

Sveikatos, stiprybės Jums,mielosios.

Aldona ir Vladislovas BERNADIŠIAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai gerb. Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI už dė-
mesį, rūpestį, gerą žodį ir nepriekaištingą gydymą. Ačiū 
Jums.

V. KEPALAS

Dėkojame gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir slaugyto-
jai Reginai VIRŠYLIENEI už nuoširdumą, gerą gydymą. 
Linkime Jums sveikatos ir sėkmės atsakingame medikų 
darbe.

Teresė ir Stanislovas PILKAUSKAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai gerb. Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI už gerą gydymą, nuoširdų patarimą, švel-
nų žodį, taip pat dėkoju seselei Reginutei VIRŠYLIENEI ir 
linkiu sveikatos, ištvermės ir Dievo Palaimos kilniame Jūsų 
darbe.

Palmira ŽELIABINIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI už jau-
trumą ir rūpestingai suteikiamą medicininę pagalbą.

Su pagarba Albina ir Povilas KARVELIAI

Dėkoju šeimos gydytojui  gerb.Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Laimutei SLAPŠIENEI už nuoširdumą, profesi-
onalumą.

Tegul Jums šypsosi saulė ir dėkingi žmonės! 

Regina BUTRIMAVIČIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI 
ir slaugytojai Laimutei SLAPŠIENEI.

Linkiu pavasariškų žiedų, saulėtos aplinkos ir ištvermės 
bei kantrybės Jūsų sunkiame darbe.

Su pagarba
Janina KVIETINSKIENĖ

Dėkojame Viešintų ambulatorijos gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai AbRAŠKEVIčIENEI už 
nuoširdumą, dėmesį, kompetenciją ir nuolatinę šypseną. 
Ne tik vaistai padeda pacientui, gydo dar ir žmogiškumas, 
jautrumas, kantrybė ir rūpestis. 

Sėkmės ir sveikatos Jums nelengvame Jūsų darbe.

Stanislava ir Mykolas CEMNICKAI

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI 
ir slaugytojai Jolitai AbRAŠKEVIčIENEI už nuoširdų gydy-
mą, pagarbą žmogui, profesionalumą.

Pagarbiai
Bronislava BASECKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, 
slaugytojai Jolitai AbRAŠKEVIčIENEI už pasiaukojimą 
ir sudėtingą kasdienį darbą. Jūs profesionalai, jaučiantys 
atsakomybę už atliktus darbus, visada pasirengę padėti, 
užjausti.

Pagarbiai
Kęstutis MALDEIKIS

Nuoširdžiai dėkojame Viešintų ambulatorijos gy-
dytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
AbRAŠKEVIčIENEI už gydymą, šiltą bendravimą, patari-
mus, gerą žodį.

Pagarbiai
Angelė ir Vidmantas GRAŽIAI

Už rūpestingą gydymą, malonų bendravimą, atidumą dė-
koju Viešintų ambulatorijos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI 
ir medicinos seselei Jolitai AbRAŠKEVIčIENEI. Linkiu 
sveikatos ir stiprybės sunkiame darbe.

Zofija BUDREIKIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai 
Daliai KAZLAUSKIENEI ir seselei Rūtai PACIŪNIENEI už 
rūpestį, švelnų paguodžiantį žodį ir gerą gydymą.

Linkiu nepavargti šiame sunkiame, bei kilniame darbe.

Kazė PORCIKIENĖ, Staškūniškis

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai 
Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI 
už rūpestingą gydymą, malonų bendravimą. 

Ačiū Jums už gerumą.
Juozas JANULEVIČIUS

Nuoširdžiai ačiū šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI 
ir slaugytojai Astai bARTULIENEI už rūpestingą gydymą, 
nuoširdų bendravimą. būkite laimingos.

Birutė LAUMELIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai bARTULIENEI už rū-
pestingą gydymą, gerą žodį, patarimą. Sveikatos ir stipry-
bės Jūsų sunkiame, bet kilniame darbe.

St. ir V. MIKULĖNAI

Gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
bARTULIENEI dėkoja 

M. ir D. VASILIAUSKAI.

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už 
profesionalų gydymą, rūpestį, nuoširdų bendravimą. 

Linkime Jums sveikatos ir visokeriopos sėkmės.

Pagarbiai
Zofija ir Petras KONTRIMAVIČIAI

Už nuoširdų, rūpestingą, profesionalų gydymą dėko-
jame šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir med. 
slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI.

Linkime niekada nepavargti, telydi Jus sėkmė ir sveika-
ta.

Arūnas, Rita, Janina VAITIEKŪNAI

Dėkoju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai 
Ramunei STRAZDIENEI už šiltą ir gerą žodį, nepaprastą 
rūpestį, kruopštų ir sąžiningą darbą.

Ačiū Jums už Jūsų ištikimybę savo pašaukimui.

Pagarbiai
Bronė VIRBALIENĖ

Dėkojame šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
seselei Laimutei SLAPŠIENEI už gerą gydymą ir nuo-
širdumą.

Su pagarba 
O. ir V. PAŠKEVIČIAI

Šiame „Anykštos“ numeryje spausdiname net 32 padėkas Anykščių medikams. Populiariausių gydytojų rinkimuose į 
priekį išsiveržė Valdas Macijauskas ir Dalė Kazlauskienė, surinkę po 13 padėkų.  Rita Juodiškienė turi 7, Gabėta Šinkū-
naitė ir Rimondas Bukelis - po 6 padėkas. 

Rasa Tervydienė  sulaukė  
4, Diana Irician - 3, Virginija 
Pažėrienė - 2. Po vieną padėką 
gavo Rolandas Jurkėnas ir Vi-
talija Giriūnienė.

Iš slaugytojų daugiausia 
padėkų, net  9, pelnė Rūta 
Paciūnienė. Jolita Abraške-
vičienė ir Asta Bartulienė 
gavo po 7, Regina Viršylienė 
- 6,  Rita Burneikienė ir Lai-
ma Slapšienė - po 5, Kristina 

Liutkienė -3, Rasa Jankienė -2 
padėkas. Po vieną padėką turi  
B.Pranskūnienė, G.Janulienė, 
Aušra Valaitienė, Egidija Šal-
tenė, Ligita Jacunskienė ir Li-
jana Ragauskienė.

Priminsime, jog populiariau-
sių Anykščių medikų rinkimus 
„Anykštos“ redakcija rengia 
kartu su Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  

Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ 
paskelbsime balandžio 27 die-
ną, kai bus minima Medicinos 
darbuotojų diena.

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas padė-
kas (vienos padėkos - iki 35 žo-
džių - kaina 10 eurų), rašydami 

redakcijai laiškus apie tai, kaip 
Jumis medikai pasirūpino, bei 
balsuodami internete anyksta.lt. 
75 proc. balsų sudarys padėkos 
ir laiškai „Anykštoje“, 25 proc. 
– balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsi-
me balandžio mėnesį, o padė-
kų medikams ir laiškų laukia-
me jau dabar.  Padėkas galima 
užsakyti reklama@anyksta.lt ir 
su Jumis susisieks ,,Anykštos” 

redakcijos reklamos skyriaus 
darbuotoja, arba atvykus į re-
dakciją (Vilniaus g. 29, Anykš-
čiai). Telefonai pasiteirauti: 
8-381-59458; 8-686-33036.

Daugelį metų „Anykšta“ 
kvietė rinkti populiariausią ra-
jono mediką. Rinkimai yra la-
bai populiarūs, kasmet į redak-
ciją padėkoti medikams užsuka 
daug dėkingų pacientų.  

Skaitytojų išrinktam popu-
liariausiam gydytojui „Anykš-
tos“ redakcija pacientų vardu 
ir šiais metais įteiks sertifikatą 
bei atminimo dovaną.
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Tas pats, tik kita forma

Grįždama prie maisto davinio 
moksleiviams per karantiną, Švie-
timo skyriaus vedėja J.Banienė 
kalbėjo, kad pačiame Anykščių 
rajono savivaldybės organizuota-
me viešajame pirkime yra detaliai 
įvardyta, kokia turi būti mokslei-
viams tiekiamų maisto produktų 
sudėtis. „Jei tai, kas šiuo metu yra 
maisto daviniuose, neprieštarauja 
teisės aktams, mes nelabai kažką 
galėtume padaryti”, - sakė ji. 

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė svarstė, kad maisto da-
vinių sudėtis moksleiviams turėtų 
būti derinama su mokyklų admi-

Valdininkų vaikai taip pat valgo majonezą ir dešras
nistracijomis. „Jeigu valgiaraščiai 
yra derinami su mokyklomis, tai 
aš įsivaizduoju, kad tai turi būti 
daroma ir su maisto daviniais. Čia 
yra tas pats principas, tik kita for-
ma”, - dėstė J.Banienė.

Nei patys majonezo valgo, 
nei vaikams duoda

Švietimo skyriaus vedėja sakė 
nematanti nieko blogo, kad 
maisto davinyje pradinukui yra 
majonezo ar dešros.

„Aš galiu pasakyti, kad mano 
vaikai tokią dešrą ir majonezą 
valgo. O čia kiekvienos šeimos 
pasirinkimas. O jei ji galvoja, 
kad tai netinkamas produktas, 

jo gali atsisakyti. Dabar manau, 
kad problema ne tiems, kas šei-
moje turi nepriteklių, o tikriau-
siai čia problema, susijusi su 
visuotiniu priešmokyklinukų 
maitinimu. Įsivaizduoju, kad 
yra įvairios šeimos, įvairios jų 
filosofijos, galimybės ir norai, 
tai galbūt  ir yra šeimų, kurios 
nei pačios majonezo valgo, nei 
vaikams duoda. Bet jeigu tai 
duodama, galima tai atiduoti ki-
tiems, kam to reikia”, - svarstė 
pašnekovė.

Į anoniminį skundą 
nereaguos

Švietimo skyriaus vedėja 

J.Banienė sakė, kad dėl šio į 
viešumą iškilusio skandalo į 
VšĮ „Bruneros” nesikreips.

„Reikėtų pasižiūrėti, ką jie 
ten sudeda į maisto davinius, 
jei yra kažkoks nepasitenkini-
mas, bet tas nepasitenkinimas 
neturėtų būti išreikštas nufoto-
grafuota nuotrauka ir nusiųsta 
į spaudą. Tai turėtų būti nor-
malus skambutis, prisistatant, 
ne anoniminis kažkoks, ir į 
tokį dalyką mes tikrai surea-
guotume.

Šiuo atveju mes į žiniasklai-
dos publikacijas nereagavome 
ir nereaguosime. Tai yra vi-
siškai anoniminis dalykas, jūs 
gal ir žinote, kas tai atsiuntė, 

bet mes matėme tik kažkokią 
nuotrauką ir anonominius ko-
mentarus.Aš manau, kad į tai 
reaguoti nereikia. Jei yra rimta 
problema, ją reikia spręsti tie-
siogiai komunikuojant tiek su 
mokyklos vadovais, tiek krei-
piantis į mokyklos steigėją.

Atidžiai ir nevaldiškai į tą 
problemą tuomet pažiūrėtume. 
Man atrodo, kad čia žmogus 
supyko. Visada labai lengva 
pasislėpti po kažkokių ko-
mentaru anoniminiu, nusiųs-
ti kažkam nuotrauką, sukelti 
skandalą, tikintis efekto ar po-
veikio. Mano supratimu, taip 
problemos nesprendžiamos”, 
- dėstė J.Banienė.

(Atkelta iš 5 psl.)

Dėkojame šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už rūpestį, jautrumą, pata-
rimus, gerą žodį. Sėkmės Jums, sveikatos, kantrybės.

Su pagarba Stasė ir Albinas SEREIKIAI

Ačiū gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
bARTULIENEI už nuoširdų ir rūpestingą darbą.

M. ir B. VILUČIAI

Gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
bARTULIENEI už nuoširdų rūpestį dėkoja

 Julė SKREBŪNAITĖ.

„Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą 
iš to, ką duodame“ (V. čerčilis)

Nuoširdžiai Ačiū Anykščių ligoninės slaugos skyriaus gy-
dytojai gerb. Virginijai PAŽĖRIENEI, slaugytojoms, visam 
slaugos personalui, Anykščių priėmimo skyriaus vyresniajai 
slaugytojai Ligitai JACUNSKIENEI, Troškūnų ambulatori-
jos šeimos gydytojui Rimondui bUKELIUI, slaugytojoms už 
mano artimųjų gydymą, rūpestį, paramą tiek džiaugsme, 
tiek liūdesy.

Linkiu, kad jokios jėgos Jūsų nepakeistų, išlikite tokie, 
kokie esate - didelės, jautrios širdies. Sveikatos, stiprybės 
Jums ir Jūsų šeimos nariams.

Pagarbiai
Gyd. Roberta BURNEIKAITĖ - YOUNAS 

Karališkosios medikų draugijos narė MRCP UK, Salfardo 
Karališkoji Ligoninė, Jungtinė Karalystė

Nuoširdžiai dėkoju slaugytojai Lijanai RAGAUSKIENEI už 
žmogišką šilumą, šiltą bendravimą. Likite visada tokia.

Antanas MAKARSKAS, Andrioniškis

Dėkojame slaugytojai Laimutei SLAPŠIENEI ir gydytojui 
Valdui MACIJAUSKUI už paprastą, nuoširdų bendravimą, 
rūpestingą gydymą.

Janė GAVĖNAVIČIENĖ, Nijolė ir Gediminas RADUŠIAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdumą ir 
rūpestingą gydymą.

Linkime daug saulėtų dienų, gražių pavasariškų žiedų, 
Dievo palaimos Jūsų sunkiame darbe.

Stasė ir Juozas SLAVINSKAI

Nuoširdžiai dėkojame mielai gydytojai gerb. Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai R. STRAZDIENEI už dėme-
sį ir pagalbą sergantiems, ypač tai mes,  jaučiame senyvi 
žmonės.

Linkime gerbiamoms medikėms stiprybės, sveikatos, ypač 
šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu.

V. ir S. KAZAKEVIČIAI

Rajono taryba pritarė turisto mokesčio įvedimui

Anykščių rajono tarybos narys 
Mindaugas Sargūnas dėstė, kad 
turisto mokestis yra mažesnis 
nei kainuoja puodelis kavos.

„Lašas po lašo - ir mums pri-
kapsės. Už tuos pinigėlius galė-
sime pasitvarkyti taką, kuriuo 
anykštėnai patys vaikšto, prie 
kaimo turizmo sodybų galėsime 
dažniau kelius pagreideriuoti. 

Čia mokestis ne anykštėnui, 
o turistui. Nebijokime, kad 
tas mokestis atgrasys turistus 

ir jų Anykščius pradės lankyti 
mažiau. Šią vasarą pamatysite 
- turistų bus pas mus daug“, - 
prognozavo M.Sargūnas.

Anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis Jacunskas kalbėjo, 
kad turisto mokestis įves ir tam 
tikrą lygybę.

„Kai mes važiuojame į Drus-
kininkus, tokį mokestį moka-
me, o kai jie pas mus atvažiuo-
ja - nemoka“, - dėstė jis.

Anykščių rajono tarybos na-
rys K.Tubis svarstė, kad turisto 
mokestis turistus nuo Anykščių 

gali ir atstumti.
„Man atrodo, kad šitas 

sprendimas turėtų būti priim-
tas, kai yra klestėjimas. Da-
bar sunkmetis, žmonės tikrai 
į Anykščius nevažiuos, o kai 
kurie taip elgsis iš principo, o 
ne dėl euro“, - pastebėjo jis.

Anykščių rajono tarybos na-
rys M.Sargūnas tęsė, kad pas-
laugų teikėjai pritaria turisto 
mokesčiui.

„Nemanau, kad čia reikėtų 
daug diskusijų kelti“, - sakė jis.

Tačiau diskusijas šia tema 

tęsė Anykščių rajono tarybos 
narys Vygantas Šližys.

„Aš pritariu šiam mokes-
čiui, gali būti ir 1 Eur, ir 2 Eur. 
Tik manau, kad per skubotai 
įvedame šį mokestį, blogą ži-
nią siunčiame. Tikslingiausia 
būtų, kad jis įsigaliotų nuo 
naujo mokestinio laikotarpio“, 
- siūlė jis.

Už turisto mokestį balsavo 
20,  prieš - 1, susilaikė 4 Anykš-
čių rajono tarybos nariai.

Ketvirtadienio Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje taip pat 

patvirtintas Anykščių ligoni-
nės 2021 – 2023 metų strate-
ginis veiklos planas, priimtas 
sprendimas Anykščių rajono 
savivaldybei tapti Alantos 
technologijos ir verslo moky-
klos dalininke, kalbėta apie 
veiklos auditą Anykščių tu-
rizmo ir verslo informacijos 
centre dėl tiubingo atrakciono 
įrengimo ir kt.

Plačiau apie Anykščių rajo-
no tarybos posėdį skaitykite 
kituose laikraščio „Anykšta” 
numeriuose.

(Atkelta iš 4 psl.)

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai gerb. D. 
KAZLAUSKIENEI bei slaugytojai R. PACIŪNIENEI už be-
galinį rūpestį, pagalbą bei patarimus.

Linkime didžiausios sveikatos ir kantrybės atsakingame 
medikų darbe.

Pagarbiai
Bronius GRYBAS ir Vitalija GRYBIENĖ

Dėkojame šeimos gydytojai gerb. D. KAZLAUSKIENEI bei 
slaugytojai R. PACIŪNIENEI už rūpestį bei teikiamą pagal-
bą. Linkime stiprybės ir sveikatos.

Pagarbiai

Remigijus GRYBAS ir Roberta GRYBAITĖ

Nuoširdžai tariu ačiū Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už rū-
pestį, nuoširdų bendravimą, dėmesingumą. Linkiu Jums 
niekad nepavargti nei fiziškai, nei dvasiškai.

Jonas LIŠKA, Medžiočių km.

sveikatos abc
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Gražiausias kaimo rūmas – mokyklai...
Raimondas GUOBis

Šioje vietoje, senojoje sodžiaus gatvėje, kadaise buvo turtin-
giausio Butėnų kaimo gyventojo Augustinio Žvirblio sodyba, 
tikriausias kaimo rūmas - bene 25 metrų ilgio ir dešimties 
metrų pločio troba, akmeninis tvartas bei kiti ūkio pastatai. 
Sodžiuje ji buvo įspausta tarp čia pat gyvenusių kaimynų so-
dybų: iš rytų - Antanas Mačeika, iš vakarų - Juozas Prūsas 
- Ponas, visai šalia, kitoje kelio pusėje, - Žvirblio. 

Praėjusio amžiaus pradžioje didysis namas sudegė, bet buvo 
atstatytas apie 1916 metus, tarpukariu parduotas, naujų šei-
mininkų nuomotas - daugelį metų čia veikė mokykla, name 
gyveno ir mokytojai, pokariu veikė klubas - skaitykla, o da-
bar jis stovi tuščias. Paslaptingas, pajuodęs, truputį apleistas, 
tačiau žavus šimtamečiu modernios trobos stiliumi ir savąja 
istorijos pasaka. 

Nuostabusis Augustinas

Augustino Žvirblio tėvas, dar 
gerokai prieš baudžiavos panai-
kinimą išsipirkęs laisvę, suma-
niai ūkininkavo, kaime valdė 
valaką žemės, prie kurios dar 
pridūrė sėkmingai iš Grikiapelių 
kaimo ūkininkų nupirktą šilo su 
žeme gabalą, vadinamą Vilkine. 
Augustinas lavinosi rusiškoje 
„liaudies“ mokykloje Svėdasuo-
se, dėl gero būdo, sumanumo įgi-
jo vertingų bičiulių, ryšių, todėl 
jam pavyko išsisukti iš tarnybos 
caro armijoje, po to pats įsitaisė 
tarnauti valsčiaus raštinėje. Ke-
lerius metus buvo ir viršaičiu, 
tuomet jau pats sprendė, kam 
karo tarnybon eiti, o kam namie 
pasilikti. Senoliai pasakojo, kad 
noriai priimdavęs dovanas - ky-
šius, visus klausimus sprendęs 
ryžtingai. Rodėsi, kad tiesiog 
buvo gimęs vadovauti. Apie savo 
apsukrius darbelius dėl kartais 
naivoko plepumo išsitarė kar-
čemoje, žinia pasiekė aukštesnę 
valdžią ir Augustiną areštavo. 
Kelis mėnesius sėdėjo Ukmergės 
kalėjime, kol bičiuliai suskubo jį 
išteisinti ir išvaduoti. 

Augustino sodyba stūksojo 
beveik pačiame senojo kaimo 
centre. Namas, nors senovinio 
stiliaus, buvo milžiniškas. Dėl 
to ypač tiko susirinkimams ir ki-
toms visuomenės reikmėms. Kai 
sodiečių pageidavimu apie 1910 
m. Butėnuose buvo įkurta rusiška 

„narodnaja“ pradžios mokykla, 
butas jai bei mokytojui su šeima 
skirtas būtent šiuose namuose. 
Už patalpas savininkas gaudavo 
nuolatines įmokas, o mokytojai 
jį nuolat skųsdavo dėl nuomos 
sąlygų nesilaikymo -  laiku neat-
likto remonto, kad nepasirūpinąs 
krosnimi, tačiau šiam tie skundai 
buvo kaip „žąsinui vanduo“ - 
valsčiuje jį visuomet užstodavo.

Vieną rytmetį mokytojo Ivano 
Bulmanovo dukra neapdairiai 
diendaržyje išpylė iš virdulio 
vis dar smilkstančias anglis ir 
netikėtai įsiplieskė gaisras. Nors 
gesinti subėgo visi kaimo vyrai - 
šulinius išsėmė, rugine rūgštimi 
ugnį liejo, tačiau didysis namas 
sudegė iki pamatų, teliko vienas 
kampas į gatvės pusę.

Modernus namas

Naujai atstatytas namas buvo 
jau visai kitoks - juo visos apylin-
kės gyventojai stebėjosi - tokio 
namo tuomet visoje parapijoje 
nebuvo. Beveik kvadrato for-
mos, net keturiais langais iš galo, 
aukštomis lubomis, erdviomis 
palėpėmis, balkonu bei stilingais 
prieangiais puikavosi. Augusti-
nas beveik tuo pat metu statėsi 
trobesius vienkiemyje - pačiame 
kaimo pakraštyje, ties riba su 
Šlapiašiliu bei Liepagiriais, kur 
buvo po reformos gavęs beveik 
šimtą hektarų žemės. Deja, ties 
Šventąja įstrigus Pirmojo pa-

saulinio karo frontui, keli caro 
kariuomenės kazokai atklydę į 
statomą vienkiemį, iš kažko nu-
girdę, kad A. Žvirblis labai tur-
tingas žmogus, reikalavo pinigų, 
o nieko negavę mirtinai užkapo-
jo kardais. Vienkiemio žemę pa-
sidalijo jo sūnūs Jurgis ir Balys, 
o ištaigingame name „ulyčioje“ 
apsigyveno iš Rusijos sugrįžusi 
jų sesuo Janina Bražiūnienė su 
šeima. Dar tarpukariu ir ji, ir jos 
vyras pasimirė, vyresnieji vaikai 
emigravo į Argentiną, o tėviškėje 
pasilikęs jaunylis Jonas, išvykda-
mas gyventi į Vilnių, namus par-
davė taip pat iš Butėnų kilusiam, 
neblogai melioracijos projektuo-
se uždirbančiam, prakutusiam 
inžinieriui - kultūrtechnikui Da-
mijonui Prūsui, kuris, nusipirkęs 
šį namą,  ne tik sėkmingai inves-
tavo lėšas, bet ir  sujungė savo 
sodybą su šalia gyvenusio uošvio 
Ciprijono Jančio valda. Prūsai 
šiame name negyveno - kelio-
lika metų nuomojo jį mokyklai, 
o sovietmečiu valdžia jį pavertė 
klubu - skaitykla.

Mokykla mokyklėlė

Namas buvo toks erdvus, tal-
pus, kad mokytojui jau nereikėjo 
ieškoti buto kur nors kitur - pusė 
pirmojo aukšto - mokyklos kla-
sė, koridorius su drabužine, o 
kitoje pusėje - virtuvė, kamba-
rys kartais vasarą čia atvykstan-
čių šeimininkų reikmėms ir dar 
kambarys mokytojams gyventi. 
Taip jau nutiko, kad tuo bene 
1930 - 1950 metų laikotarpiu, kai 
mokykla veikė šiame name, mo-
kytojai buvo jauni viengungiai. 
Elegantiškas ir kuklus akinukais 
pasibalnojęs nosį mokytojas Pau-
lius Glemža, iš pažiūros rūstoka, 
stambianosė Ona Kunigėlytė, 
Stasė Mikliušytė, labai švelnios 
prigimties, mielai besišypsanti 
pilno veido mergina, ne tik vai-
kučius mokiusi, bet ir  vadovavu-
si „Jaunosios Lietuvos“ kuopelei, 
rengė su kaimo jaunimu vakarus, 
vaidinimus. Ją įsižiūrėjo Svėda-
sų valsčiaus sekretorius Stasys 
Pumputis ir po vestuvių mokyto-
ja kartu su vyru išvyko ten, kur 
Lietuva vyrą tarnybon siuntė.

Tikriausia linksmuolė buvo 
Apolonija Gliaudelytė, atvyku-
si 1939 m. rudenį. Buvo retos 
elegancijos, kupina sumanymų, 
šviesaus polėkio moteris. Šven-
čių progomis dabindavosi tau-
tiniais drabužiais, kuriuos buvo 
pirkusi Kaune, parduotuvėje 
„Marginiai“. Dainuodavo, tru-
putį skambino gitara, mėgo gerą 
kompaniją, pobūvius, vakarus su 
vaidinimais. Pati tuos pasilinks-
minimus organizuodavo, vakarė-
lių patalpoms - didelei seklyčiai 
ar klojimui - apšviesti negailė-
davo net savo primusinės lem-
pos. Visuomeninė veikla dažnai  
mokytojavimą užgoždavo, kar-

tais net  trukdydavo. Vaikų tėvai 
kartais padejuodavo, kad moky-
mo lygis žemas, tačiau kultūros 
darbas buvo aukščiausio lygio. 
Ištekėjo už šaunaus jaunikaičio 
- policininku tarnavusio sodie-
čio Petro Pakšto. Deja, karas, 
pokaris išblaškė ir suardė šeimą. 
Apolonija su vaikais vargo trem-
tyje, o vyras, kalėjęs lageriuose, 
į tėvynę sugrįžo tik Lietuvai vėl 
tapus nepriklausoma.

 Vokietmečiu šiek tiek darba-
vosi mokytojai Antanas Pliupe-
lis, Matas Čiučkis, vėliau -  Jani-
na Gaigalaitė. Šiame name tuoj 
po karo sovietai įrengė ir propa-
gandinį tašką, vadinamą klubu 
– skaitykla, kur buvo rengiamos 
įvairios paskaitos, sodiečiai kvie-
čiami paskaityti sovietinių lai-
kraščių, knygų, pažaisti šaškėmis 
bei šachmatais. Tą sovietizacijos 
sklaidos inventorių vieną naktį 
atėję partizanai surankiojo, kie-
me sukrovė į laužą ir sudegino. 
Čia buvo rodomas ir kinas. Po-
kario kovos palengva nurimo, o 
mokyklai pastačius atskirą namą, 
senasis rūmas ištuštėjo, pasiliko 
tylus ir paslaptingas, tarsi užvertė 
savo jaunystės istoriją.

Dabartis, ateitis...

Paslaptingasis namas jau ke-
lis dešimtmečius stovi tuščias. 
Visko ten buvę, bet nieko veik 
nelikę - apsukresni berniūkščiai, 
vienu metu suradę landą į trobas, 
šį bei tą išnešė, kai kas dviratį, 
kai kas dar ką... Retsykiais šei-

Tikriausia Butėnų kaimo puošmena – daugiau nei prieš šimtą 
metų statytas Prūso namas.

mininkai atvažiuodavo vasarą į 
tą trobą. Matyt, sulaukę pensijos 
planavo sugrįžti į Butėnus ir iki 
amžiaus pabaigos čia gyventi. 
Tačiau vieną darganotą pavakarę 
darbe Damijoną kliudė traktorius 
ir gabusis butėniškis nuo patirtų 
sužalojimų pasimirė. Po kurio 
laiko paskui vyrą į amžinybę iš-
ėjo ir žmona Julija. Metai bėgo, 
o dabar tik retkarčiais atvyksta 
dukra Danutė, tokia linksma, 
švelniai moteriška veik aštuonių 
dešimčių metų mėlynakė. Aplink 
kaimynai, tad niekas į trobą ne-
besibrauna, nors ir įsibrovę nieko 
nesurastų - nieko ten vertingo ne-
beliko, tik išorėje ir viduje sienos 
skyla, į žemę smenga..

Buvo laikas, kai  sodžius vil-
tingai budo, aktyvėjo visuome-
ninis gyvenimas, turtingesni 
sodiečiai puoselėjo viltį tą seną 
pajuodusį rūmą bendruomenės 
namams nupirkti. Tik dėl kainos 
nesulygo, mat labai brangi Prūsų 
palikuonims ta vieta, prie jos taip 
kaip kadaise senelis Damijonas 
prisirišę. Butėnai jiems tebėra 
brangūs. Gal ir gerai, kad taip 
pasibaigė, nes tuo metu plačiai 
užsimojus trobesys būtų buvęs 
rekonstruotas, pakeistas neatpa-
žįstamai. O gal ir blogai, nes ne-
žinia, koks dabar bus to istorinio 
rūmo likimas. Šimtmečio proga 
esame sumanę ant jo sienos pri-
tvirtinti atminties lentelę, pri-
menančią, kad šiame Augustino 
Žvirblio name buvo tarpukario 
Lietuvos kultūros židinys bei tau-
tos kultūros šventovė - mokykla.

Jubiliejinėje atvirutėje, išleistoje pirmojo Butėnų kaimo pami-
nėjimo istoriniuose šaltiniuose 350 metų proga, pažymėtos ir abi 
sodžiaus mokyklos.             nuotr. iš albumo 

Centre sėdi mokytoja Apolonija Gliaudelytė, šalia jos - Svėdasų 
klebonas Antanas Survila. 
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Mokslininkė juokauja, kad retkarčiais 
lengviau būtų mažiau žinoti…

(Atkelta iš 1 psl.)

Kitas motyvas buvo noras 
dirbti su žmonių grupėmis ve-
dant skirtingus mokymus, gilin-
tis į organizacinės psichologijos 
aspektus. Stodama į psichologi-
jos bakalauro studijas planavau 
magistro studijose studijuoti 
organizacinę psichologiją ir 
baigusi dirbti su mokymais or-
ganizacijoms, darbuotojams. 
Vis dėlto studijų metu susido-
mėjau ir klinikine psichologi-
ja, dėl to sprendimas, kur stoti 
toliau, buvo nelengvas. Įstojau 
į organizacinės psichologijos 
magistrantūrą, tačiau studijuo-
dama visgi supratau, kad noriu 
daug daugiau ir kitu aspektu 
gilintis į žmogaus psichiką nei 
tas, kuriuo domisi organizacinė 
psichologija. Dėl to baigusi I-
ąjį organizacinės psichologijos 
kursą stojau iš naujo į kliniki-
nės psichologijos magistro pro-
gramą. Ten atradau tai, ko ieš-
kojau. Studijos buvo įdomios, 
intensyvios, teikiančios platų 
supratimą apie žmogaus psichi-
kos sunkumus ir jų sprendimo 
kelius. 

- Kada supratote, kad no-
rite tapti mokslininke? Kas 
sunkiausia buvo kelyje, ve-
dančiame to link?

 
- Studijuoti doktorantūroje 

man pačiai labai netikėtai pa-
siūlė mano magistrinio darbo 
vadovė doc. dr. Rasa Barkaus-
kienė ir nuo to prasidėjo jau 
toks labiau apibrėžtas kelias į 

tapimą mokslininke. Kiek save 
prisimenu, visada buvau smalsi 
naujoms žinioms, labai mėgau 
ir mėgstu skaityti, vis įgyti nau-
jų žinių ir supratimų, patiko ir 
patinka mokytis, tai kaip ir gal 
nėra visiškai keista, kad pasu-
kau ir į mokslinio domėjimosi 
sritį. Tai jei sugrįžtume prie 
pasiūlymo stoti į doktorantūrą, 
tai magistrinio darbo rašymas 
buvo didelis iššūkis, kuriam rei-
kėjo pasitelkti daug ištvermės 
ir kūrybiškai pasižiūrėti į temos 
atskleidimą ir tyrimo instru-
mentų parinkimą. Analizavau, 
kaip paauglių gebėjimas su-
prasti savo ir kitų vidinį pasaulį 
ar sunkumai suprantant, kad už 
elgesio slypi emocijos, mintys, 
ketinimai, yra susijęs su elgesio 
sunkumais. Parašius ir sėkmin-
gai apgynus magistro darbą, 
vadovė paklausė, ar negalvojau 
apie doktorantūrą. Šis pasiūly-
mas man buvo lyg griaustinis iš 
giedro dangaus, nes neįsivaiz-
davau, kad galėčiau studijuoti 
doktorantūroje, atrodė, kad tik 
labai protingi, aiškiai jau nuo 
bakalauro studijų besidomintys 
akademiniu darbu įstoja į dok-
torantūrą. Bet vadovės pasiū-
lymą persvarsčiau, daviau sau 
laiko per porą metų įsitikinti, 
ar tikrai noriu studijuoti. Per tą 
laiką padirbėjau ir praktiškai 
susipažinau ir su mokslinio, ir 
praktinio, ir dėstytojos darbu ir 
galutinai apsisprendžiau rinktis 
doktorantūros studijas. Studi-
juodama doktorantūroje labai 
daug išmokau, buvo labai įdo-
mu ir prasminga gilintis į domi-

nančias temas, nors teko įveikti 
nemaža iššūkių. Nemanau, kad 
straipsnio apimtis leistų plės-
tis į juos visus, tai paminėsiu 
tik keletą. Vienas jų - tai dok-
torantūros studijų ir kitų darbų 
derinimas. Kai studijavau dok-
torantūroje, stipendija buvo pa-
lyginti nedidelė, tad reikėjo kito 
darbo, be to, aš visad stengiuosi 
šalia mokslinio dirbti ir prak-
tinį konsultavimo darbą. Bet 
vienas iš iššūkių buvo suderin-
ti doktorantūros reikalavimus 
(gilinimąsi į savo tyrinėjamą 
tematiką, tyrimus ir t.t.) ir kitus 
darbus tam, kad užsidirbtum 
pakankamą atlyginimą. Kitas 
iššūkis buvo mano mokslinis 
tyrimas. Tam, kad atskleisčiau 
savo temą, galėčiau atsakyti į 
tai, kaip mentalizacija (gebė-
jimas suprasti vidinį pasaulį) 
susijusi su paauglių elgesio ir 
emociniais sunkumais, kaip 
ji siejasi su vaikystėje patirtu 
smurtu ir santykių su tėvais ko-
kybe, dariau plačios apimties, 
kelių etapų tyrimą. Tyrimo įgy-
vendinimas turėjo daug organi-
zacinių iššūkių, su tais pačiais 
paaugliais reikėjo susitikti kele-
tą kartų, kai kuriuos vaikus pa-
siekti ir pradinėje mokykloje, ir 
jiems paaugus, po poros metų. 
Taip pat ir tyrimo metodai pa-
reikalavo nemažo energijos ir 
kūrybiškumo indėlio. Nelengva 
įvertinti gebėjimą suprasti, kas 
slypi už kito žmogaus elgesio, 
kaip tiksliai paaugliai nuspėja 
ir supranta savo ir kito žmogaus 
vidinio pasaulio būsenas, min-
tis, jausmus! Be to, ir tarptauti-
niu lygiu tuo metu dar nebuvo 
sutariama, kaip  to siekti  pa-
tikimiausiu ir tiksliausiu būdu. 
Bet iššūkius pavyko įveikti ir, 
apsigynusi disertaciją, oficialiai 
galėjau būti vadinama moksli-
ninke.

- Kokios yra Jūsų moksli-
nių tyrimų sritys? Kokie yra 
didžiausi Jūsų tyrimų atradi-
mai?

- Plati tyrimų sritis yra raidos 
psichopatologija. Tai sritis, kuri 
domisi, kaip žmogaus raidoje 
nuo kūdikystės iki suaugusio 
amžiaus pasireiškia ir vystosi 
psichologiniai sunkumai, kokie 
veiksniai ir kaip dalyvauja sun-
kumų atsiradime, kas apsaugo/
mažina tikimybę susidurti su 
psichologiniais sunkumais. 
Mano ypatingo domėjimosi sri-
tis yra mentalizacija, t.y. savo ir 
kito žmogaus psichikos būse-
nų, tokių kaip jausmai, mintys, 
ketinimai, įsitikinimai supra-
timas ir jų susiejimas su ste-
bimu elgesiu. Domiuosi, kaip 

mentalizacija vystosi, koks jos 
vaidmuo žmogaus raidoje, psi-
chologiniame ir socialiniame 
gyvenime. Pastaraisiais metais 
VU Raidos psichopatologijos 
tyrimų centre aktyviai plėto-
jame ir Lietuvoje itin naują 
temą - analizuojame asmeny-
bės sutrikimo raišką ir raidą 
paauglystėje. Mano disertacijos 
tyrimas atskleidė, kad vaikys-
tėje patirtas smurtas siejasi su 
prastesniu gebėjimu suprasti 
save ir kitus paauglystėje, ypač 
santykių kontekste. Prastesnė 
mentalizacija taip pat vaidina 
vaidmenį elgesio sunkumuose 
paauglystėje. Paaugliai, turin-
tys ryškių depresijos ir nerimo 
sunkumų taip pat pasižymi 
mentalizacijos sunkumais, bet 
įdomu, kad nedidelis nerimas 
paskatina įvardyti daugiau savo 
ir kito emocinių būsenų tarpas-
meninėse situacijose. Ir mano 
disertacijos, ir kituose mūsų 
VU Raidos psichopatologijos 
tyrimų centro tyrimai nuose-
kliai rodo, kad vaikystėje patir-
tas smurtas siejasi su daugiau 
nepalankių pasekmių paauglio 
raidoje. Taip pat mūsų tyrimų 
rezultatai rodo, kad saugūs 
vaikų-tėvų santykiai vaikystė-
je susiję su gebėjimu įvardyti 
daugiau savo ir kito žmogaus 
emocijų paauglystėje, o mamų 
gebėjimas dar vaikystėje matyti 
ir suprasti vaiko vidinį pasaulį 
itin reikšmingas vaiko psicho-
loginei sveikatai. 

- Kokių privalumų Jums 
gyvenime suteikia psicholo-
gijos mokslai kasdieniniame 
gyvenime? Galbūt tai pade-
da, pavyzdžiui, išvengti ginčų 
su vyru?

 
- Oi, tikrai daug suteikia, bet  

kartais juokauju su draugėm 
psichologėm, kad retkarčiais 
būtų lengviau mažiau žinoti. 
Tada kai kur gal ir reikalavi-
mai sau būtų mažesni. Psicho-
logijos mokslai padeda supras-
ti ir prisiminti, kad konfliktų 
vengti nereikia, jie yra visiškai 
natūrali artimų santykių dalis, 
svarbiausia, kad jie būtų spren-
džiami ir savo esme būtų kons-
truktyvūs. Tai, kad aš psicholo-
gė, nereiškia, kad nesiginčijam 
su vyru - ginčijamės. Bet daug 
kalbamės, stengiamės suprasti, 
kodėl įvyko konfliktas, ką ga-
lime daryti, kad išgirstume, ką 
jis rodo, apie kokius neišgirs-
tus poreikius ar jausmus signa-
lizuoja. 

- Ar sulaukiate kvietimų 
savo psichologinėmis žinio-
mis pasidalyti su Anykščių 

rajono gyventojais? 

- Ne, jau daugelį metų nesu 
sulaukusi. 

- Kokie didžiausi Jūsų da-
bartiniai planai, susiję su kar-
jera ir asmeniniu gyvenimu?

 
- Tolesnis mokslinio ir prak-

tinio darbo derinimas, buvimas 
mama augančiam sūnui, šalia to 
- siekimas rasti laiko sau, vyrui, 
šeimai ir draugams. Galvoje vis 
sukasi dar neapibrėžti planai apie 
radimą būdo, kaip plačiau dalytis 
savo mokslinėmis ir praktinėmis 
žiniomis su platesne auditori-
ja, besidominčiais psichologija, 
mokslu žmonėmis, bet dar kon-
kretaus plano neturiu. 

- Ar norėtumėte sugrįžti gy-
venti į Anykščius? O gal net 
planuojate sekti tėčio pėdo-
mis ir pabandyti tapti Anykš-
čių rajono mere?

Su vyru kartkartėmis pasvars-
tome, kaip galėtų atrodyti grįži-
mas į Anykščius. Bet man šiuo 
metu patinka gyventi Vilniuje. 
Smagu dirbti tarp entuziastin-
gų, profesionalių, nuolat to-
bulėjančių kolegų  psichologų 
- praktikų ir mokslininkų - tiek 
universitete, tiek praktiniame 
darbe, daug daugiau profesi-
nių galimybių Vilniuje. Draugų 
didžioji dalis Vilniuje gyvena. 
Aišku, pandemija pakeitė, iš-
plėtė nuotolinio darbo galimy-
bes, bet vis dėlto šiuo metu man 
norisi gyventi Vilniuje. Bet, 
aišku, Anykščiuose gyvenantys 
abiejų su vyru tėvai tikrai yra 
didžiulis privalumas, sūnus ti-
krai labai myli senelius, mielai 
leidžia laiką su jais, tai tas irgi 
kartais paskatina svarstyti apie 
Anykščius. Tik nėra vieno tvir-
to atsakymo į šį klausimą. Bet 
va, dar turiu tokį asmeninį ypa-
tumą, kad mėgstu būti atpažįs-
tama pagal tai, kas esu aš pati, 
ką aš esu nuveikusi, koks esu 
žmogus, o ne žinoma per savo 
tėčio buvusias pareigas. O spė-
ju, kad Anykščiuose kažkiek su 
tuo tektų susidurti ir tai būtų 
tam tikras ypatumas, prie kurio 
reikėtų prisipratinti. Ir kartu ši-
toje vietoje jau kaip psichologė 
žinau, kad vis dėlto svarbiausia, 
ką tu pats ir tavo artimi žmonės 
galvoja ir kaip tave mato, tai 
žinau, kad rasčiau savo santykį 
ir su tuo, kad kažkam galiu būti 
vieno iš Anykščių merų dukra.

O mere tai neturiu noro būti, 
manau, kad galiu daug sėkmin-
giau savo gebėjimus panaudoti 
kitose srityse, prisidėdama prie 
visuomenės gyvenimo gerinimo. 

Psichologė Lina Gervinskaitė-Paulaitienė teigia, kad mamų ge-
bėjimas dar vaikystėje matyti ir suprasti vaiko vidinį pasaulį itin 
reikšmingas vaiko psichologinei sveikatai. 



2021 m. kovo 27 d.

pirmadienis 2021 03 29

sekmadienis 2021 03 28

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite..
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Apie žvejį ir jo pačią.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Josemičio slėnis.
12:50 Pusiaujas iš dangaus.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Perplaukus Atlantą N-7. 
22:00 Dainuojančių mėsininkų 
klubas N-14. 
23:35 Juodasis Lapinas N-14. 
(kart.).
01:05 Viskas įskaičiuota N-14. 
(kart.).

06:40 Saugokis meškinų.
06:55 Bunikula.
07:20 Ogis ir tarakonai.
07:40 Broliai meškinai. 
08:10 Tomo ir Džerio nuotykiai.
08:40 Beprotiškos melodijos.
09:10 Monstrai prieš ateivius.

09:35 Lukas Skruzdėliukas.
11:20 Šnipų vaikučiai 3. 
13:05 Žaliasis žibintas N-7. 
15:15 Piko valanda N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai. 
21:55 Šerlokas Holmsas 2. 
N14. 
00:25 Išvarymas 2 N14. 
02:50 Trenk kaip vyras (k) N14.

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Kita sesuo  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Kita sesuo  N-7.
14:50 Spąstai tėvams.
17:20 Kenoloto.
17:22 Spąstai tėvams.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Didysis šou burbulas  
N-7.
22:00 Pagrobimas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Pagrobimas  N-14.
23:55 Einšteinas  N-7 (kart.).
01:45 Kodas 211. Banko api-
plėšimas  N-14 (kart.).

06:30 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
07:30 Lietuvos galiūnų čem-

pionato III etapas  (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Europos taurė 2020. 
Elektrėnai. 
10:00 Geriausi šuns draugai.
10:30 Neatrasta Kolumbija.
11:35 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai N-7. 
12:30 Šnipų karai.
13:30 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
16:00 Amžiaus nusikaltimai  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Gyvi numirėliai  N14. 
00:40 Trigubas X  (k) N14..
02:30 Nelaisvėje (k) N14. 

07:15 Akloji (k).
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Keršto gėlės.
19:20 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Zoja N14. 
23:05 Po vienu stogu N-7. 
01:20 Policijos telefonas 
110. N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Mano tėviškė. Juozas 
Zikaras. 

07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpose. 
11:00 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Verbų sekmadienis. 
13:50 Šventadienio mintys. 
14:15 Šoka Lietuva.
14:25 Mažylis mieste N-7. 
(kart.).
16:00 XV vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
17:20 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Sporto galia.
21:30 Pasaulio futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Šveicarija – Lietuva. 
23:45 Emilija iš Laisvės alė-
josN-7. (kart.).
01:45 Dainuojančių mėsinin-
kų klubas N-14 (kart.).

06:00 Kalnų vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Sunkiausia pasaulyje 
trasa (kart.) N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Paskutinė lokių kara-
lystė (kart.) N-7.
11:30 Naujakuriai  N-7.
12:55 Vandenynai be van-

dens.
14:00 Bomba  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen N-7.
20:00 NBA rungtynės. 
Finikso „Suns“ – Šarlotės 
„Hornets“.
22:30 NBA Action.
23:00 Žinios.
23:55 Sportas.Orai.
00:00 Nesuvokiama grėsmė  
N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Eko virusas. 
09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pėdsakas N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.

22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
07:30 Įvartis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Keturios sienos.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:00 Rimas ir kunigas.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
15:00 Sveikai ir laimingai.
15:30 Stiliaus DNR. 
16:00 Visos mes Ievos. 
Svečiuose — Ž. Savickas.
17:00 Spausk gazą.
17:30 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė.
20:45 Mano pramogos 
veidai. Svečiuose — A. 
Užkalnis.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Bilienė.
23:00 Verslo švyturys .
00.00 Kitokie pasikalbėjimai. 
02:00 Kitokie pasikalbėjimai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
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 Laukiniai Vakarai prie molo 
N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Self/less  N14.  
00:50 Strėlė  N-7. 

06:25 Keršytojų komanda  N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
07:55 Svajonių sodai (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
09:55 Mano dukrelė  N-7.
11:55 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Juodoji jūra  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Juodoji jūra  N-14.
00:25 Skubi pagalba  N-14.

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) N-7. 

10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Šnipų karai  (k).
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Ugnies žiedas N-7.  
23:30 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:30 Legendų biuras (k) N14. 

07:25 Daktaras Ozas N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke  
N-7. 
12:25 Širdžių daktaras N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija  N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Paukščiai N14. 
00:10 Paskolinta meilė.
01:10 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. (kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis.
07:25 Apolono vabaliukų istorijos.
07:35 Bitė Maja.
07:50 Smurfai.
08:40 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Mokslo sriuba.  

12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:45 Krikščionio žodis (kart.).
13:05 Kultūros diena (kart.).
14:00 Ką veikti?! 
14:30 XV vaikų ir jaunimo mu-
zikos festivalis „Mes – Pasaulis“ 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Gamina vaikai. Vaikų 
kulinarinės kovos. Ved. Giedrius 
Savickas.
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji  N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 „Vargdieniai“ ir Victoras 
Hugo.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Trys seserys. Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro spek-
taklis.
23:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
09:00 Autopilotas (kart.).
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:30 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos N-7.

18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Idealus pabėgimas  N-14.
23:00 Palikti vandenyne 2. 
Dreifas S.
00:55 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Skonio reikalas.  
07.30 Vyrų šešėlyje. ONA 
JOGAILAITĖ.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Inovacijų DNR.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo istorija
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Pasaulio lietuvių žinios.
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
08:00 Orijaus kelionės.
08:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kuliai ir Plateliai.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Jūs rimtai? Savaitės apž-
valga linksmai. 
14:00 Išpakuota. 
14:30 Keturios sienos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai 
reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Sveikai ir laimingai.
20:30 Viso mes Ievos. Svečiuose 
— Ž.Savickas.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Mano pramogos veidai. 
Svečiuose – Gebrasy.
22:30 Ugnikalnių takais .
23:00 Orijaus kelionės. Egiptas. 
23:30 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene.
00:30 Delfi diena.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Belgravija N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:35 Langas į valdžią. 

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Labas, mes Mileriai N14. 
00:45 Strėlė  N-7. 

06:25 Keršytojų komanda  N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis   
N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
09:55 Mano dukrelė  N-7.
11:55 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Rizikinga erzinti diedukus 
2  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Rizikinga erzinti diedukus 
2  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Rizikinga erzinti diedukus 
2  N-14.
00:25 Skubi pagalba  N-14.

06:25 Greitojo reagavimo būrys 

(k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia  (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis prezidentas (k) 
N-7. 
12:35 CSI. Majamis N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Cimbelinas N14. 
23:05 Sukčiai (k) N14. 
01:15 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke  
N-7. 
12:25 Širdžių daktaras  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija  N-7.  
15:30 Kapitonas Kainas  (k) N-7.  
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  N-7.  
21:00 Nusikaltimas šiaurėje  N14.  
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras 

(kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:45 Proto džiunglės (kart.).
13:10 Širdyje lietuvis (kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
14:55 Operos solistė ir peda-
gogė Adelė Nezabitauskaitė-
Galaunienė (kart.).
15:20 Dievo apvaizdos valioje  
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 LMŽ. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba  (kart.).
19:05 Atspindžiai  (kart.).
19:35 Gustave Eiffelis – technolo-
gijų genijus.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pasaulio futbolo čempio-
nato atrankos rungtynės. Lietuva 
– Italija. .
23:45 Klausimėlis. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. .
00:40 Džiazo muzikos vakaras. 

06:30 Makgaiveris  (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:30 Atsargiai! Merginos  (kart.) 
N-7.
09:00 Vienam gale kablys  (kart.).
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:30 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Ypatingas būrys  N-14.
23:15 Gelbėtojai   N-7.
01:05 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Mūsų gyvūnai.  
07.00 Lietuvos miestai.  
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai . 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 

20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

 
05:00 Delfi premjera.
05:30 Jos vardas MAMA.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Viso mes Ievos. Svečiuose 
— Ž.Savickas.
07:00 Nuo letenos iki uodegos.
07:30 Alfas live. 
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 Kasdienybės herojai.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Aš ikona. 
14:30 Stiliaus DNR. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Login 2021.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Login 2021.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Pokalbis su D. 
Žeimyte-Biliene.
20:00 Verslo Švyturys.
21:00 Orijaus kelionės. Egiptas. 
21:30 2800 km Dunojumi baidare 
su Aurimu Valujavičiumi.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Mano pramogos veidai. 
Svečiuose — Gebrasy.
23:45 Dienos reportažai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė (kart.).
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
23:00 Slėpynės N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 24 valandos gyventi N14. 
00:20 Strėlė  N-7. 

06:25 Keršytojų komanda  N-7.
06:55 Elena iš Avaloro.
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
07:55 Karštai su tv3.lt  (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
09:55 Mano dukrelė  N-7.
11:55 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kolumbiana N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kolumbiana N-14.
00:10 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Einšteinas  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Šuo (k) N-7. 

09:40 Paskutinis faras (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis prezidentas 
(k) N-7. 
12:35 CSI. MajamisN-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Sukčiai   N14. 
23:15 Ugnies žiedas (k) N-7.  
01:45 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:25 Širdžių daktaras  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  N-7.  
15:30 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
16:45 Mano vienintelė  N-7. 
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurėje 
N14. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras 

(kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis 
(kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Skonio pasaka (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:45 Kelias (kart.).
13:10 Legendos (kart.).
14:00 7 Kauno dienos (kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 „Vargdieniai“ ir Victoras 
Hugo (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ – 
Berlyno „ALBA“. 
22:00 Kai apkabinsiu tave  N-7. 
23:30 Čia – kinaskart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos vakaras. 

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
09:00 Gyvūnų manija  (kart.).
09:30 Fizrukas (kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.

11:30 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:30 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Spąstai  N-14.
22:50 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Laisvės TV valanda  N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
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 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  

22.50 Sportas.Orai. 
22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

05:30 Viso mes Ievos. 
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Alfas live. 
07:30 Alfas vienas namuose .
08:30 Išpakuota. 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Nuo letenos iki uodegos.
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
13:30 Kasdienybės herojai.
14:15 Mano pramogos veidai. 
Svečiuose — Gebrasy.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos in-
terviu..
16:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu
20:00 Vienas toks unikalus. 
20:30 Jos vardas MAMA. 
21:00 Aš ikona. 
21:45 Stiliaus DNR. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Kasdienybės herojai. 
23:45 Dienos reportažas.
00:00 Delfi diena.

antradienis 2021 03 30

trečiadienis 2021 03 31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 04 01

penktadienis 2021 04 02

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. kovo 27 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 1000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Eurolyga per LRT. 
21:15 Eurolygos krepšinio turny-
ras. Miuncheno „Bayern“ – Kauno 
„Žalgiris“. 
23:30 Sporto galia.Banglentės 
ir ledas. 
24:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:45 Pasivaikščiojimai (kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Šimtas gatvių N14. 
00:20 Strėlė  N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
07:40 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:55 Parduotas gyvenimas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kung Fu Joga  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kung Fu Joga  N-14.
00:05 Skubi pagalba  N-14.
01:05 Einšteinas  N-7.

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N-7. 

07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis prezidentas (k) 
N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Kaip žaibo trenksmas N14. 
23:20 Cimbelinas (k) N14. 
01:20 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7.
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke  
N-7. 
12:25 Širdžių daktaras  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  N-7.  
15:30 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  N-7.  
21:00 Kasandra  N14.  
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).

07:00 Trolių Mumių slėnis (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 LMŽ (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:45 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
14:55 Gustave Eiffelis – technolo-
gijų genijus (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Prisikėlimo liudytojai. 
17:30 Išpažinimai. 
18:00 Paskutinės vakarienės šv. 
Mišios. 
19:10 Prisikėlimo liudytojai. 
19:35 Ekranų karta – serganti 
karta? 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino..
21:33 Kol kregždės sugrįš N-7. 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos vakaras. 

06:30 Makgaiveris  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos  (kart.) 
N-7.
08:50 Praeities žvalgas  (kart.) 

N-7.
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
13:25 Nuogi ir įbauginti  (kart.) 
N-7.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Robotų žemė  N-14.
23:30 Gelbėtojai  N-7.
01:10 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Keliautojo dienoraštis.  
07.00 #NeSpaudai .  
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Oponentai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.

21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.

05:00 Verslo švyturys.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Stiliaus DNR. 
07:00 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
07:30 Verslo švyturys.
08:30 Orijaus kelionės. Egipas 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės. Egiptas. 
14:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Verslo požiūris.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Verslo požiūris.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 Šiandien kimba. Vėdėjas 
Saulius Vigraitis.
21:00 Spausk gazą.
21:30 Automobilis už 0 Eur.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi .
00:00 Delfi diena

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pranciškus – popiežius iš 
Naujojo pasaulio.
21:55 Kryžiaus kelias. 
23:15 Padėkos koncertas 
Lietuvos medikams. 
00:50 Balandis tupėjo ant šakos 
ir mąstė apie būtį N-14.
02:30 Gyventi kaime gera (kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis  
N-7. 
13:10 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2 penktadienis N-7. 
21:00 Keršto įstatymas N14. 
22:50 Vagiant gyvenimus N14. 
00:55 Šimtas gatvių (k) N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
07:40 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
11:50 Rytietiški saldumynai  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rytietiški saldumynai   
N-7.
12:55 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Koko  N-7.
21:45 Karibų piratai  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Karibų piratai  N-7.
00:10 Nepageidaujami genai  
N-14 (kart.).
02:10 Rizikinga erzinti diedukus 
2  N-14 (kart.).

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Paskutinis faras (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:35 Atsarginis prezidentas (k) 

N-7. 
12:35 CSI. Majamis N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Atpildas N14. 
23:45 Kaip žaibo trenksmas (k) 
N14. 
02:00 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas N-7.  
08:20 Dvi širdys N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:25 Širdžių daktaras  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) -7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  N-7.  
21:00 Vera. Kelio vingis N14.  
22:55 Byla  N14.   
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras 
(kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis 
(kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (kart.).

07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:40 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Mokslo sriuba. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu (kart.).
14:00 2 Eilė: teatro žmonės 
(kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Knygų savaitė (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Didelis gyvūnas  N-14.
22:45 Po bažnyčios skliautais.
23:45 Prisikėlimo liudytojai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Kai apkabinsiu tave N-7. 
(kart.).

06:30 Makgaiveris  (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Statybų gidas  (kart.).
09:20 Fitnesas  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.

11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 Makgaiveris  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 A lygos rungtynės Vilniaus 
„Riteriai“ – Alytaus „Dainava“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Iksmenai. Apokalipsė  N-7.
00:50 Robotų žemė  N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Greitis. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Atliekų kultūra. 
17.00 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Bušido ringas  N-7.

23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

05:00 Šiandien kimba. 
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Vienas toks unikalus.
07:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
08:00 Keturios sienos.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 Sveikai ir laimingai.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Spausk gazą.
14:00 Verslo švyturys.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Krepšinio zona.
20:00 Pasaulio lietuvių žinios.
20:30 Delfi premjera.
21:00 Jūs rimtai? Savaitės apž-
valga linksmai. 
21:30 Orijaus kelionės. 
Prostitutės Dubajuje. 
22:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kartena.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Automobilis už 0 Eur .
00:00 Delfi diena.
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šeštadienis 2021 04 03

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 2021 balandžio 30 d.)

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
06:55 Klausimėlis. 
07:15 Nepaprasta Remio 
kelionė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Pasaulio dokumentika. 
Serengečio dėsniai.
12:55 Pasaulio dokumentika. 
Žvilgsnis iš paukščio skrydžio.
13:50 Komisaras Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Langas į valdžią.  
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Velyknakčio liturgija iš 
Vilniaus arkikatedros bazilikos.  
23:00 Laiko tiltas N-14.
01:00 Pranciškus – popiežius 
iš Naujojo pasaulio (kart.).
01:55 Didelis gyvūnas N-14. 
(kart.).

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Bunikula.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Broliai meškinai. 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai.
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Katinas su skrybėle.
12:10 Kosminis krepšinis.
13:55 Nuogas ginklas: iš polici-
jos metraščių N-7. 
15:40 Prisikėlimas N-7. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklų parkas.
21:15 Slaptas kazino N14. 
23:00 Vingiuotas kelias namo 
N14.
00:55 Keršto įstatymas (k) 
N14. 

06:35 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Virtuvės istorijos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai.  
12:00 Laukinė Patagonija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Patagonija.
13:05 Džiunglių knyga.
14:50 A-X-L  N-7.
16:45 Ekstrasensai N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensai  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Gaujų karai. Princai  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Gaujų karai. Princai  
N-14.
22:40 Kristaus kūnas  N-14.
01:00 Kung Fu Joga  N-14 
(kart.) 
02:50 Juodoji jūra  N-14.

06:55 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
07:25 Geriausi šuns draugai (k).
08:25 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
08:55 Neatrasta Kolumbija (k).
10:00 Geriausi šuns draugai.
10:30 Neatrasta Indonezija.
11:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai  
N-7. 
12:30 Šnipų karai.
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
16:00 Amžiaus nusikaltimai  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Sachara N-7. 
00:35 Vertikali riba N-7. 
02:50 Atpildas (k) N14. 

07:05 Akloji (k).
08:35 Daktaras Ozas N-7.  
09:30 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos.
12:00 Populiariausi užkandžiai.
13:00 Akloji (k).
14:45 Klasikiniai kepiniai. 
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Keršto gėlės.
19:20 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Kapitonė Marlo  N14.  
23:05 Policijos telefonas 110  
N14.
01:00 Byla (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 

08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Skonio pasaka.
09:00 Kūrybingumo mokykla. 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščiojimai. 
11:00 Kas geresnio, kaimyne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Gražiausios poetų dainos. 
16:05 Išpažinimai. 
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 2 Eilė: teatro žmonės. 
19:05 Nuostabios mintys.
19:30 Viltis abipus Atlanto. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Briusterio milijonai N-7. 
22:40 LRT OPUS ORE. Leon 
Somov ir Jazzu. 
23:45 Laikinosios sostinės feno-
menas (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Balandis tupėjo ant šakos 
ir mąstė apie būtį N-14. (kart.).

06:00 Kalnų vyrai (kart.) N-7.
06:55 Sunkiausia pasaulyje 
trasa  N-7.
07:50 Žvejybos nuotykių ieš-
kotojas.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Vandenynai be vandens 
(kart.).
11:40 Naujakuriai  N-7.

12:15 Vandenynai be vandens.
13:40 LFF supertaurės rung-
tynės. Vilniaus „Žalgiris“ – FK 
„Panevėžys“.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinastija  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Karo dievas  N-14.
00:30 Iksmenai. Apokalipsė  
N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dienoraštis. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
13.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapasN-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Greitis. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.

22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Pėdsakas  N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

05:00 Pasaulio lietuvių žinios.
05:30 Delfi premjera.
06:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją .
07:00 Kasdienybės herojai. 
07:45 Mano pramogos veidai. 
Svečiuose — Gebrasy.
08:30 Jos vardas MAMA.
09:00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
09:30 Sveikai ir laimingai.
10:00 Alfas live. 
11:00 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
11:30 Nuo letenos iki uodegos.
12.00 Vienas toks unikalus. 
12:30 Spausk gazą.
13:00 Kablys.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Pasaulio lietuvių žinios.
15:00 Orijaus kelionės. Egiptas. 
15:30 Ugnikalnių takais.
16:00 Ugnikalnių takais.
16:30 Ugnikalnių takais.
17:00 Ugnikalnių takais.
17:30 Ugnikalnių takais.
18:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Kartena.
18:30 Orijaus kelionės. 
Prostitutės Dubajuje. 
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Šv. Mišių transliacija - 
Velyknakčio vigilija.
22:00 Aš ikona. 
23:00 Delfi premjera.
23:30 Orijaus kelionės. Egiptas. 
00:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
02.00 Kitokie pasikalbėjimai.

Kryžiažodis „Gandras“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@

anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią  „Žiburio“ maisto prekių par-
duotuvėje, arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58. Vie-
nas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Vasario 27-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Beržas“ teisingas atsakymas - 
AKIRATIS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 53 skaitytojai. Tai anykštėnai A.Lunevičius, 
R.Šulnienė, B.Augulienė, J.Mieželienė, A.Skaržauskienė, D.Varnienė, A.Tamulienė, 
E.Tamulėnienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, R.Kavoliūnienė, 
A.R.Vilimas, E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė ir 
Z.Vanagienė;  V.Strazdienė, E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; S.Žibutienė, 
K.Imbrasaitė ir G.Radzevičienė iš Šovenių; S.Cemnickienė, B.Gudonienė, E.Sunkurytė, 
R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; V.Urbutienė iš Naujikų, A.Lisauskienė iš Mickūnų, 
T.Patumsienė iš Vikonių; L.Dobrodiejienė iš Utenos; R.Vaiginytė iš Aknystų; B.Žiogelienė 
iš Antrųjų Kurklių; J.Uzdrienė ir B.Raščiuvienė iš Surdegio; K.Rimkuvienė iš Antupių; 
G.Gudelis ir S.Juodelienė iš Naujųjų Elmininkų; A.Juknonienė iš Rubikių; J.Šeštokienė iš 
Repšėnų; A.Rušaitė ir L.Ruša iš Vilniaus; I.Guobienė iš Svėdasų; O.Petronienė iš Smėlynės; 
A.Ramanauskienė iš Dauginčių; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; 
A.Kuolienė iš Kunigiškių ir R.O.Deveikienė iš Mažionių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Beržas“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks R.KAVOLIŪNIENEI. Prašome skaity-
toją užsukti į redakciją atsiimti čekio.
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įvairūs

INFORMACIJA apie Dariaus Pipiro, veikiančio pagal individualią veiklą, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavi-
mo veiklos Gegužės g. 27B, Anykščių m., Anykščių sen., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  Darius Pipiras, veikiantis pagal individualią veiklą, Gegužės g. 27B, Anykščių m., Anykščių 
sen., tel.: +370 609 34746, el. p.: darius.pipiras@yahoo.com  

Ataskaitos rengėjas:  UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel.: 852045139, 860780060, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: Dariaus Pipiro, veikiančio pagal individualią veiklą, eksploatuoti netinkamų transporto 

priemonių demontavimo veikla Gegužės g. 27B, Anykščių m., Anykščių sen.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Darius Pipiras planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) demontavimo 

veiklą, kuri apims ENTP priėmimą ir apdorojimą, tinkamų tolimesniam naudojimui transporto dalių pardavimą ir susidariusių pavojingų ir nepa-
vojingų atliekų laikymą iki jų perdavimo atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms. 

Ataskaita viešai eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 
8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 852045139. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/
poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Pateikiame nuorodą į vaizdo 
transliaciją: https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/entp 

Viešas Ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m. balandžio 13 d., 17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo 
transliacijos, prašome skambinti tel. 852045139. 

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt 

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. (8 389) 61 941, el. p. utena@nvsc.lt

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste ir rajone.

Tel. (8-679) 02099.

Naujo, lakuoto parketo šli-
favimas. Senų dažytų grindų 
restauravimas. Parketo kloji-
mas, lakavimas.

Tel. (8-699) 94662.

Variklio, važiuoklės, stabdžių 
patikra, remontas, ratų monta-
vimas, suvedimas, tepalų keiti-
mas, paruošimas TA.
J. Janonio 1, Panevėžys, TANAGRA.

Tel. (8-655) 55128. 

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Ruošia techninei apžiūrai, pil-
do kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148, (8-600) 94475.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAb "Vilpra" salonas
J. biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
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.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
tel. (8-698) 05251.

 VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, tvore-

les, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
atliekame individualius užsakymus. 

Kviečiame užsukti į mūsų  paminklų parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50 
Anykščiuose, paminklų dirbtuves - Šepetiškio kaime.

tel. (8-627) 01727.

siūlo darbą

PaPIldomas darBas 

Vynuoginių sraigių, sodo, miš-
ko gėrybių supirkimo metu.

Tel. (8-699) 96333.

Reikalingi sraigių supirkėjai. 
Tel.: (8-618) 25497, 
(8-613) 33744.

Geni sodus, karpo, formuoja 
gyvatvores, pjauna pavojingai 
augančius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

brigada greitai ir kokybiškai 
dengia stogus, stato karkasi-
nius pastatus, pristato visas 
medžiagas. Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

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

Tel. (8-656) 24531.

Informuojame žemės sklypo (kad.Nr. 3474/0003:0533), esančio Anykščių raj., Kavarsko 
sen., Dagios I vs. savininką V.S., kad UAB „Narma“ matininkas Kęstutis Stumbrys (kval.paž.
Nr.2M-M-731) 2021-04-07 8.00-8.30 val. vykdys žemės sklypo (835-35), esančio Anykščių raj., 
Kavarsko sen., Pikietos vs., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, pra-
šom kreiptis į UAB „Narma“ adresu Ūkininkų g.10a, Marijampolėje, 
el.paštu: narma1983@yahoo.com arba telefonu (8-657) 54720.

Informuojame žemės sklypų:
1.(kad. Nr. 3434/0003:337), esančio Pavirinčių k., Anykščių r. sav., A. V. paveldėtojus, kad 2021-04-08 9:00 

vykdys žemės sklypų (proj. Nr. 651-24, Nr. 651-23);
2. (kad. Nr. 3434/0003:197), esančio Pavirinčių k., Anykščių r. sav., J. G. paveldėtojus, kad 2021-04-08 11:30 

vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 651-33);
3. (kad. Nr. 3434/0003:100), esančio Kurklių mst., Anykščių r. sav., savininkę L. R., kad 2021-04-15 13:00 

vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 651-21);
4.(kad. Nr. 3434/0003:336), esančio pavirinčių k., Anykščių r. sav., A. V. paveldėtojus, kad 2021-04-15 13:00 

vykdys žemės sklypų (proj. Nr. 651-16, Nr. 651-9);esančių Pavirinčių ir Kurklių mst., Anykščių r. sav., ribų žen-
klinimo darbus. 

UAB „Lukieva“ matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570) Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į 
UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, el. paštu uab.lukieva@gmail.com arba tel. (8-600) 05575.

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

Tel. (8-617) 00616.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020,
Rolandas (8-686) 83265.

ieško darbo
Tvarko ūkininkų buhalterinę 

apskaitą. Turi ilgalaikę patirtį.
Tel. (8-693) 73423 .

Siuvimo mašiną “čaika”.
Tel. (8-630) 30543.

dovanoja

MOZAIKA
JAV šiaurės rytuose 
kritusios „SpaceX“ raketos
nuolaužos sukėlė įspūdingą
šviesų šou

JAV šiaurės vakarų pakran-
tės padangėje praeitą naktį 
stebėtą įspūdingą šviesų šou 
tikriausiai nulėmė bendrovės 
„SpaceX“ raketos antrosios pa-
kopos įskriejimas į atmosferą, 
pranešė Nacionalinė orų tarny-
ba (NWS).

Socialiniuose tinkluose buvo 
paskelbta vaizdo įrašų, kuriuo-
se matyti švytinčių taškų spie-
čius, paliekantis šviesų taką, 
lėtai skriejantis padangėje ir 

galiausiai išblėstantis. Kai ku-
rie internautai spėliojo, kad tai 
galėjo būti meteorų lietus arba 
juokaudami kalbėjo apie atei-
vių įsiveržimą.

Vietos žiniasklaida nurodė 
gavusi daug pranešimų apie šį 
reginį po 21 val. vietos laiku. 
Vaizdo įrašų buvo nufilmuota 
nuo Vašingtono iki Oregono 
valstijų.

NWS nurodė, kad priežas-
tis veikiausiai buvo kosminės 
šiukšlės, o ne meteoras arba 
panašus objektas, nes pastarieji 
būtų judėję greičiau. Šią išvadą 
parėmė keli vietos žiniasklai-
dos cituoti meteorologai.

Harvardo universiteto As-
trofizikos centro darbuotojas 
Jonathanas McDowellas (Džo-
natanas Makdauelas) irgi sakė, 
kad šio „fejerverko“ priežastis 
veikiausiai buvo „Falcon 9“.

Pasak jo, „Falcon 9“ antroji 
pakopa po kovo 4-ąją įvykusio 
„Starlink“ palydovų iškėlimo 
nesuveikus aparatą pristabdyti 
turėjusiam varikliui nesugrįžo 
į atmosferą ir nesudegė kaip 
planuota. Tai įvyko tik aparatui 
išbuvus orbitoje 22 dienas.

Kovo 4-ąją „SpaceX“ iškė-
lė dar 60 palydovų, tapsiančių 
šios bendrovės kuriamo pasau-
linio palydovinio interneto ry-
šio tinklo dalimi. 

J. McDowellas savo „Twit-
ter“ žinutėje pastebėjo, kad 
„galėjome prognozuoti, jog 
ši raketos pakopa įskries [į 

atmosferą] šiandien“, bet dėl 
objekto greičio buvo sunku 
prognozuoti, kur šis reginys 
bus matomas.

Iki šiol nebuvo paskelbta pra-
nešimų apie kokią nors žalą, o 
NWS nurodė, kad nuolaužos 
veikiausiai sudegė atmosfero-
je, nepasiekusios žemės.

Kinijoje trys turistai su-
laikyti dėl vandalizmo akto 
prieš Didžiąją kinų sieną

Kinijoje buvo sulaikyti ir pi-
niginėmis baudomis nubausti 
trys turistai, surengę vanda-
lizmo aktą prieš Didžiąją kinų 
sieną – vieną populiariausių 
istorinių šalies objektų, pir-
madienį pranešė pareigūnai.

Du vyrai ir moteris buvo 
sulaikyti sekmadienį, kai ant 

sienos raktu, viela ir kitais 
aštriais daiktais išraižė savo 
vardus, nurodė Badalingo 
specialiosios turizmo zonos 
administratoriai maždaug 70 
km nuo Pekino, yra turistų 
gausiai lankoma Didžiosios 
kinų sienos atkarpa.

Kinijos kultūros vertybių 
apsaugos įstatyme už raižy-
mą ant istorinių pastatų sienų 
numatyta mažesnė nei 200 ju-
anių (26 eurų bauda), tačiau 
jei padaroma didesnė žala, pa-
žeidėjams gali būti skirta iki 
dešimties dienų arešto ir 500 
juanių bauda.

Kasmet šis statinys pritrau-
kia apie 10 mln. turistų, tačiau 
dėl didžiulio lankytojų srau-
to, amžiaus ir meteorologinių 
veiksnių kai kurios sienos at-
karpos virto griuvėsiais.
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VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS !
JŪSŲ UŽSAKYMUS 

PRISTATYSIME Į NAMUS

Priimami užsakymai 4,5 – 5 
mėn. rudoms, raiboms, juodoms, 
pilkoms, baltoms (Legornos) viš-
taitėms įsigyti (kaina 6,50 Eur su 

pristatymu).

PRISTATOME Į NAMUS ARBA 
JUMS PATOGIOJE VIETOJE.

 PRAŠOME PASKAMBINTI . 

Tel. užsakymams: 
(8-612) 17831.

Parduodame 
sodo technikos detales jūsų 

sodo technikai. 
Padedame surasti jums 

reikalingas detales. 
Kreipkitės tel. (8-674) 31027 
arba el.paštu: info@st-dalys.lt

https://st-dalys.lt/

mokame 6% ir 21% PVm.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VerŠelIus nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVIs

brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
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  mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955. 

brangiai miškus: brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, miš-
kus draustiniuose, parkuose ir 
žemę: apleistą, nederlingą ap-
augusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

brangiai miškus išsikirtimui 
arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pie-
vas (gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

Skubiai automobilį iki 1000 
Eur Anykščiuose ir 100 km 
aplinkui. Domina bet kokios 
būklės.

Tel. (8-696) 65249.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 
BULIUKUS IR TELYČAITES NUO 

4 MĖN. IKI 1 METŲ, KARVES, 
GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

Superkame KarVes, 
BulIus Ir telyčIas 

„KreKenaVos 
aGroFIrmos“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
mIŠKus 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Medžio apdirbimo įmonė 
tIesIoGIaI PerKa 

mIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

„Bajorų žuvis“ ne tik kasdieniniam, 
bet ir šventiniam stalui!!! Prekiaujame 
rūkyta, sūdyta, marinuota bei šaldyta 
produkcija. 

Mūsų žuvies ieškokite mūsų 
firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose, Biliūno g. 38, bei 
kitose savo miesto parduotuvėse.

nekilnojamasis turtas

15,26 ha sklypą su galimomis 
statybomis Skiemonių seniūni-
joje. Sklype yra ežeras. 

Tel. (8-677) 13564.

Sodybą 8 km nuo Anykščių. 
Yra naujo namo projektas su 
pradėtomis statybomis. 

Kaina: 19 500 Eur.
Tel. (8-609) 69487.

Sodybą prie Svedasų su nau-
ju tvenkiniu ir 58 arais žemės. 

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Du gretutinius sodo sklypus 
Žemuogių g. Anykščiuose. 

Tel. (8-679) 30668.

Kuras

Akcijos malkoms 3 m rąsteliais. 
Veža 15-30 erdm. miškovežiu.

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555, 
(8-45) 51-03-46.

beržines ir kitų lapuočių mal-
kas. Turi sausesnių. Veža ka-
ladėmis, skaldytas iki 9 erdm., 
miškovežiu 30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Įmonė - statybinę medieną. 
Atveža pirkėjui.

Tel. (8-686) 88713.

barkūną.
Tel. (8-650) 25977.

Dideles maistines bulves (30 
kg - 7 Eur). bulves tinkančias 
sodinimui (30 kg – 8 Eur). 
Atveža. Išrašo sąskaitą.

Tel.: (8-681) 68975, (8-641) 50768.

Maistines bulves "Vineta" 
(sukrenta), "Laura" (nesukren-
ta). Kaina 30 kg/8 Eur. bulves 
sodinimui "Vineta", "Laura", 
"Jelly", "Julenka", "Adora". 
Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Malkinius medžius nusi-
pjauti (sausi). Motociklą IŽ 
JUPITER.

Tel. (8-682) 04108.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Šieną.
Tel. (8-631) 54799.

Amonio salietrą, azofoską, 
sulfatą. Pristato, išrašo sąskai-
tas. 

Tel. (8-605) 49513.

Amonio, kalcio amonio sa-
lietrą, kompleksines trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 28 d. (sekmadienį) prekiausime 

„Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, juodo-
mis, baltomis dėsliosiomis vištaitėmis 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti višto-
mis (kaina nuo 4.50 Eur). Turėsime gai-
džiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec. 
lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti. 
Tel. (8-608) 69189.

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

Parduoda traktorius: 
MTZ-82 UK (6200 Eur), 
MTZ-52 (80-to variklis) 3200 Eur, 
DT-20 (1050 Eur), 
FORD 7700, 100 AG (5500 Eur), 
MTZ-82 dalimis, savivartę priekabą iš
GAZ-53 su dokumentais (1500 Eur). 
tel. (8-641) 57036.

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. Išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. Išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

benzininius automobilius ge-
riausia kaina.

Tel. (8-648) 18770.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

brangiai veršelius, ėriukus, 
avis, galvijus iki 24 mėn. 

Tel. (8-606) 13525.

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

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

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
kovo 27 d. - 29 d. - pilnatis.

Filemonas, Sikstas, Odeta, 
Rimkantas, Girmantė.

Nikodemas, Rupertas, Rūta, 
Alkmenas, Aleksandras, 
Lidija.

šiandien

kovo 28 d.

vardadieniai

oras

+3

+13

kovo 29 d.
Narcizas, Almantė, 
Bertoldas, Manvydas.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose, kreipkitės elektroniniu būdu - vadyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“

 redakciją - (8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!
„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
9 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69(72)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

redaktorei nežinant

Laimingoje santuokoje San-
dra nugyveno dvidešimt metų. 
Tam jai užteko penkių vyrų.

***
Vyras per miegus murma 

žmonai:
- Lina, nutrauk man nuo kojų 

šlepetes ir išjunk televizorių.
- Pakentėk, Petrai, dar trupu-

tį, mes dar teatre...

***
- Ir kaipgi jūs jaučiatės? – 

klausia gydytojas paciento.
- Žymiai geriau, daktare. 

Manau, kad man padėjo jūsų 
išrašyti vaistai. Aš griežtai lai-
kiausi nurodymų,  surašytų ant 
buteliuko.

- O kas ten buvo parašyta?
- Laikyti sandariai uždarytą.

***
Paveikslų galerijoje dama 

klausinėja gido:
- Sakykite, šio paveikslo au-

torius Mane?
- Ne, madam, tai Van Gogas.
- O šis - tikriausiai Dali?
- Ne, madam, tai Gogenas.
- O štai šis – tai Pikaso! Išties, 

tai – tikrų tikriausias Pikaso!
- Ne, madam,  tai – evakuaci-

jos planas.

***
Per vakarienę žmona praneša 

vyrui:
- Mama  atvyksta  birželio 22 

dieną 4 val. ryto.
- Panašiai, kaip keturiasde-

šimt pirmaisiais...

***
Skelbimas: „Parduodu vestu-

vinę suknelę...Laiminga...Tekė-
jau su ja jau 6 kartus ! ”

Amiliutė norėtų tapti internetinių komentarų cenzore jai valdžios mintis patiko.
sužavėjo ir prilipo. 
sekt, stebėti, kontroliuoti
Bus lengviau nei agituoti. 

negerai galvoja jonas -
ot ,,valstietis“ nevidonas. 
Marcė bijo štai skiepų -
nusikalstama, baisu. 

AstraZeneka neveikia?
Ar gali svarstyt taip, vaike.
Gėjų santuokų bijai? 
Homofobas. negerai. 

O stambulo štai konvencija
kviečia damų konferenciją.
susitelkę prie stoties
Petrą skalbia iš peties. 

Amiliutė apgalvojus
nusprendžia atremt pavojus. 
internetas bus švarus -
ką galės, tą ji paskųs.

Per posėdį svarbiausia, kad rankos matytųsi...
Ketvirtadienį per Anykščių rajono tarybos posėdžio per-

trauką, kuri viešai buvo transliuojama per „Youtube“, 
Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis ir kiti 
anykštėnų išrinktieji „skaldė bajerius“.

Pasiteiravęs kolegų, kokia  
yra jų  interneto ryšio kokybė, 
D.Žiogelis kalbėjo: „Pas mane 
tik trečdalis vaizdelio būna. Jei-
gu pas visus gerai, o pas mane 
blogai, vadinasi, tada tarpinė tarp 
kompiuterio ir kėdės yra prasta.“

Vicemeras taip pat per dantį 

traukė kaimo turizmo savinin-
kus, kurie viešai deklaruoja la-
bai mažą apgyvendintų asmenų 
skaičių : „Renginiai vyksta be 
nakvynių. Normalūs baliai tur-
būt taip ir turi vykt. Kaip sako, 
dvi paras be miego ir po to kaž-
kas išvežioja“.

Nuo juokelių nesusilaikė ir 
Anykščių rajono tarybos narys 
Egidijus Šilaika. Kalbėdamas 
apie posėdžio metu stringan-
tį interneto ryšį, jis pastebėjo: 
„Svarbu -  rankos matosi, garsai 
čia nebūtini“.

Per nuotolinio posėdžio per-
trauką įsišnekėjusius kolegas 
kiek apramino Anykščių rajono 
tarybos narys Kęstutis Jacuns-
kas: „Mes čia ne vieni esame - 
mus girdi“.

Tarybos narys Egidijus Šilai-
ka „metė sparnuotą“ frazę.


