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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

Juk negali visą naktį lyti...

Didžiąją savaitę, prieš 
jau antrąsias karantinines 
Šv.Velykas, mintimis apie 
mokyklos laikus bei šian-
dien, siaučiant pandemijai, 
mums visiems tenkančius 
išbandymus paprašėme pa-
sidalyti Svėdasų vidurinę 
mokyklą baigusį, Savičiūnų 
kaime augusį, tikėjimo ir 
tarybiniais laikais neslėpusį 
kunigą Ričardą Banį.

Kunigas R.Banys – šiuo 
metu vienintelis svėdasiškis 
kunigas, vykdantis aktyvią 
pastoracinę veiklą.  

Dabarties kasdienybė. Laisvalaikis su savo ištikimu keturkoju draugu, prisimenant Vaižgantą ir jo 
mielą šuniuką Kauką.       Nuotr. iš R.BaNio asmeninio archyvo. 5 psl.

Rajono Tarybos posėdyje – aistros dėl 
buvusios gaisrinės pastato ateities

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Buvusios Anykščių gaisrinės pastatą nuomojančiam Vie-
šintų seniūnijos ūkininkui Algiui Bukauskui Anykščių rajono 
taryba leido atlikti pastato kapitalinį remontą. Prieš ketve-
rius metus šis pastatas ūkininkui buvo išnuomotas sveikatin-
gumo, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugoms teikti.

Su remonto darbų techniniu projektu susipažinęs libera-
las, architektas - dizaineris Kęstutis Indriūnas įžvelgė, kad 
ūkininkas A.Bukauskas siekia apeiti su savivaldybe pasirašy-
tus įsipareigojimus ir patrauklioje Anykščių vietoje užsiimti 
prekyba, o ne teikti savivaldybės strateginiuose planuose nu-
matytas paslaugas.

Buvusios gaisrinės pastate ūkininkas algis Bukauskas žada 
teikti prekybos, maitinimo, apgyvendinimo paslaugas, rengti 
edukacines programas.

Kalbėjo, kad verslininkas
„išdūrė“ Tarybą

Anykščių rajono tarybos na-
rys L.Indriūnas, išnagrinėjęs 
dokumentus, išsiaiškino, kad 
projektiniuose remonto dar-

bų pasiūlymuose maitinimui 
buvusios gaisrinės patalpose  
skirta 46 proc. pastato ploto, 
prekybai - 42 proc., apgyven-
dinimui - 12 proc., o sveikatin-
gumui – nė lopinėlio.

3 psl.

Konkursą 
laimėjo 
socialdemokratas

Viešpatį 
garbinanti 
procesija

Pamaldos. Pirmąją Vely-
kų dieną šv.Mišios Anykščių 
šv.Mato bažnyčioje vyks 8,11 ir 
18 val.. Antrąją Velykų dieną pa-
maldos vyks 11 ir 18 val..

Lankytojas. Lajų taką kovo 
20 - 21 dienomis aplankė 120 
lankytojų. Anykščių regioninio 
parko direkcijos direktorius Kęs-
tutis Šerepka tikino, kad įvestas 
4 Eur lankytojo bilietas žmonių 
neišgąsdino. „Normalios žmonių 
reakcijos. Kaip visame civili-
zuotame pasaulyje. Mokėjo tuos 
pinigėlius ir jokių bėdų nebuvo“.  
Iš 120 Lajų tako lankytojų atsira-
do vienas žmogus, kuriam 4 Eur 
mokestis pasirodė per didelis.
„Užlipo į viršų, pinigų nemokėjo 
ir grįžo atgal“, - sakė K.Šerepka. 

Pagalba. Kovo 29 dieną 
ugniagesiai gelbėjo į šiukšlių 
konteinerį įkritusį žmogų. Apie 
18 val. gautas pranešimas, kad 
Anykščiuose, Ladigos g., žmo-
gus, rinkdamas šiukšles, įkrito 
į giluminį šiukšlių konteinerį 
ir negali iš jo išlipti. Atvykus 
ugniagesiams, į konteinerį įleis-
tos glaustinės kopėčios, pilietis 
išlipo pats, įvykio metu jis nenu-
kentėjo. 

Teismas. Vis dar nėra žinių, 
kada bus atnaujintas buvusio 
Anykščių rajono mero Kęstu-
čio Tubio baudžiamosios bylos 
nagrinėjimas. Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmai pertrauką 
byloje paskelbė 2020 m. lap-
kričio 4-ąją, po to, kai K.Tubis 
paprašė atlikti teismui pateiktų 
pokalbių ekspertizę. 

Paroda. Ukmergės kultūros 
centro dailės galerijoje veikia 
skulptoriaus ir medžio drožė-
jo Mykolo Striogos kūrinių 
paroda. 

Anykščių 
ligoninei trūksta 
gydytojų 
specialistų

2 psl. 2 psl.
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spektras

temidės svarstyklės

Parasparniai karpo dangų

Gediminaičių lopšys - 
Užpaliai ir Pienionys !?

Karantinas: vieniems blogai, kitiems ne taip 
blogai

Išleistas naujas žurnalo  „Aukštaitiškas 
formatas“ numeris

Konkursą laimėjo socialdemokratas

Konkurse, skelbtame UAB 
„Anykščių vandenys“ direk-
toriaus pareigoms užimti, da-
lyvavo du pretendentai. 

E.Šileikis yra baigęs tuo-
metinę Lietuvos žemės ūkio 
akademiją ir yra įgijęs ekolo-
gijos ir aplinkotyros magistro 
kvalifikacinį laipsnį. Bendro-
vėje „Anykščių vandenys“ jis 
dirba nuo 2007 metų.

E.Šileikis yra buvęs Tė-
vynės sąjungos - Lietuvos 
krikščionių demokratų parti-
jos nariu, į Anykščių rajono 
tarybą kandidatavo Lietuvos 
socialdemokartų partijos są-
raše.

Vyriausiajai rinkimų ko-
misijai pateiktoje ataskaitoje 
E.Šileikis nurodo, kad moka 
rusų kalbą, yra darbštus, są-

UaB „anykščių vandenys“ 
direktorius Egidijus Šileikis 
yra buvęs konservatorių par-
tijos nariu, vėliau tapo soci-
aldemokratų šalininku.

Konkursą užimti UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus 
pareigas laimėjo 40-metis Egidijus Šileikis.

žiningas, drausmingas, par-
eigingas. Jis yra vedęs, turi 
dukrą, laisvalaikiu mėgsta 
žvejoti.

Iki konkurso E.Šileikis 
daugiau nei metus buvo laiki-
nasis UAB „Anykščių vande-
nys“ direktorius. Prieš tai jis 
buvo bendrovės direktoriaus 
Alvydo Gervinsko pavaduo-
toju, yra dirbęs cecho virši-
ninku.

-AnYkŠTA

Kelionės. Vyriausybė neketi-
na griežtinti kelionių į užsienį 
tvarkos, sako premjerė Ingrida 
Šimonytė. Pasak premjerės, 
būtų gerai, jei žmonės įvertintų 
kelionių būtinybę, tačiau, jei jie 
grįžę laikosi nustatytų taisyklių, 
problemos dėl to ji nematanti. 
Šiuo metu grįžtant į Lietuvą iš 
užsienio reikia turėti ne seniau 
kaip prieš tris paras atliktą nei-
giamą COVID-19 testą. Testo 
reikalaujama iš asmenų nuo 16 
metų amžiaus. Išimtis taikoma 
keliaujantiems savo transporto 
priemone asmenims, kurie gali 
per 24 val. nuo atvykimo testą 
atlikti Lietuvoje. Taip pat atvy-
kusiems privaloma dešimties 
dienų izoliacija.

Apdovanojimas. Buvęs už-
sienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius apdovanotas Pal-
merio apdovanojimu, jis skiria-
mas diplomatams už nuopelnus 
pasaulio demokratijai ir taikai. 
2020 metų Marko Palmerio 
apdovanojimas L. Linkevičiui 
skirtas už tai, kad užtikrino Lie-
tuvos Vyriausybės paramą Bal-
tarusijos demokratiniam judėji-
mui.  „Freedom House“ skelbia, 
kad L. Linkevičius apdovanoja-
mas „už poziciją prieš represi-
jas kaimyninėje Baltarusijoje ir 
pagrindinį vaidmenį Lietuvos 
Vyriausybei užtikrinant esminę 
paramą Baltarusijos demokrati-
niam judėjimui“.

Prekyba. Visą prekybą, įskai-
tant didžiuosiuose prekybos 
centruose veikiančias parduo-
tuves, neturinčias atskiro įėjimo 
iš lauko, svarstoma atverti ba-
landžio viduryje, sako Lietuvos 
prekybos įmonių asociacijos va-
dovė Rūta Vainienė. Po susitiki-
mo su premjere, ekonomikos ir 
sveikatos apsaugos ministrais, 
kad sprendimus dėl prekybos 
atvėrimo Ministrų kabinetas 
galėtų priimti kitą savaitę, o jie 
įsigaliotų nuo balandžio 12 die-
nos. Šiuo metu suvaržymai at-
laisvinti tik daliai parduotuvių 
– parduotuvėms su atskiru įė-
jimu iš lauko.Parduotuvės vei-
kiančios dideliuose prekybos 
centruose neturinčios įėjimo iš 
lauko, veikla nevyksta.

Dujos. Nutiesti 2339 kilo-
metrai Rusijos antrojo eksporto 
dujotiekio per Baltijos jūrą iki 
Vokietijos „Nord Stream 2“. Tai 
– 95 proc. viso jo būsimo ilgio, 
jį skaičiuojant dviem vamzdyno 
gijomis atskirai, pranešė pro-
jektą vystanti bendrovė „Nord 
Stream 2 AG“, kurios vienin-
telis akcininkas – koncernas 
„Gazprom“. Dujotiekio tiesimo 
duomenys patikslinti pirmąkart 
nuo 2019 metų gruodžio, kuo-
met jo statyba buvo sustabdyta 
dėl JAV sankcijų rangovams.

-Bns

Smurtas. Kovo 31 dieną 
apie 18.00 val.Anykščių se-
niūnijos Jakūbavos kaime 
vyras (g. 1962 m.) smurta-
vo prieš moterį (g. 1964 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 

ilgalaikio sulaikymo patalpą. 

Šmeižtas. Kovo 30 dieną 
Anykščių rajono policijos ko-
misariate gautas moters pa-
reiškimas dėl interneto tinkla-
lapyje parašytų šmeižikiškų 
komentarų. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. 

Grasintojas. Kovo 29 die-
ną apie 14.40 val.Anykščių 
seniūnijos Rubikių kaime ne-
blaivus (nustatytas 1,43 prom. 
girtumas) vyras (g. 1966 m.) 
grasino nužudyti moterį (g. 
1934 m.). Vyras sulaikytas ir 
uždarytas į  ilgalaikio sulaiky-
mo patalpą. Pradėtas ikiteis-

minis tyrimas. 

Mirtis. Kovo 29 d. apie 5 
val. 30 min. Skiemonių seniū-
nijos Gečionių kaime, pirtyje, 
rastas mirusio vyro (g. 1962 
m.) kūnas su nubrozdinimais. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Modernizuos ,,Anykščių vyno“ rūsius ir laboratoriją
Bemaž 1 mln. Eur –bendrovė „MV GROUP Production“ per 

2021-uosius metus ketina investuoti į savo valdomą „Anykščių 
vyno” gamyklą. Didžioji dalis planuojamų investicijų bus skirta 
gamyklos šaltojo rūsio plėtrai, taip pat laboratorijai atnaujinti.

Pasak „MV GROUP Producti-
on“ generalinio direktoriaus Al-
girdo Čiburio, solidžios investici-
jos poreikį lėmė sparti „Anykščių 
vyno“ gamybos plėtra. „Vien per 
2020-uosius metus „Anykščių 
vyno“ gamybos apimtys išaugo 
36 proc., palyginti su ankstesniais 

metais. Didžiausią gamybos šuolį 
fiksuojame vynų kategorijoje – 85 
proc., taip pat sidro (57 proc.) ir 
natūralių sulčių (20 proc.)“, – sako 
A. Čiburys. Per praėjusius metus 
„Anykščių vyno“ produkcija imta 
prekiauti Japonijoje, Honkon-
ge ir Olandijoje. Be populiaraus 

,,Vorutos“ vyno, dar gaminamas 
sidras, sultys, trauktinės. Gamy-
kla praėjusiais metais supirko 16 
tūkst. tonų obuolių ir 708 tonas 
kitų vaisių ir uogų .

Didžiają šiems metams numa-
tytų investicijų į „Anykščių vyną“ 
dalį „MV GROUP Production“ 
skirs šaltajam rūsiui išplėsti – dau-
giau nei 400 tūkst. Eur. 

Įgyvendinus projektą rūsio plo-
tas padidės 800 kv. m, 28-iose 
naujose nerūdijančio plieno tal-

pyklose papildomai galės būti lai-
koma per 350 tūkst. litrų produk-
cijos. Dar daugiau nei 200 tūkst. 
Eur investuojama į „Anykščių 
vyno“ laboratorijos atnaujinimą. 

Investicijos diktuoja ir naujų 
specialistų poreikį. 92 darbuoto-
jus turinti gamykla aktyviai ieš-
ko jaunesniojo meistro gamybos 
bare, o prasidėjus vaisių ir uogų 
perdirbimo sezonui skelbs laikinų 
specialistų paiešką.        

Pagal pranešimą spaudai

Anykščių ligoninei trūksta gydytojų specialistų
Anykščių ligoninei trūksta gydytojų specialistų ir ši pro-

blema tampa vis aktualesnė. Į tai dėmesys atkreipiamas 
Anykščių rajono savivaldybės ligoninės  2021–2023 metų 
strateginiame veiklos plane.

Anot laikinojo Anykščių ligo-
ninės direktoriaus Dalio Vaigi-
no, šiuo metu pasiektas įstaigos 
medicinos darbuotojų vidutinis 
amžiaus rodiklis yra  53 metai. 

„Nepavyksta pritraukti pa-
kankamai  jaunų darbuotojų, 
todėl po kelerių metų Ligoninei 
gali būti sudėtinga organizuoti 
dalies paslaugų teikimą dėl ati-
tinkamos srities specialistų trū-
kumo“, - strateginiame veiklos 
plane dėsto D.Vaiginas.

Tiesa, laikinasis Anykščių li-

goninės direktorius D.Vaiginas 
turi ir tam tikrų vilčių.

„Šiais metais Ligoninėje pra-
dėjo dirbti 4 medicinos gydy-
tojai, kurie studijas tęsia rezi-
dentūroje, ir yra vilties, kad, ją 
baigę, atvyks dirbti į Anykščių 
ligoninę“, - viliasi jis.

Šiuo metu Anykščių  ligoni-
nėje trūksta šių gydytojų spe-
cialistų: chirurgų, vidaus ligų, 
vaikų ligų, kardiologų,  aneste-
ziologų, reanimatologų ir kitų. 

Dėl gydytojų trūkumo dau-

guma gydytojų, dirbančių pir-
maeilėse pareigose, Anykščių 
ligoninėje dirba didesniu nei 
vieno etato darbo mastu. Pir-
maeilėse pareigose dirba tik 
apie pusė gydytojų. 

„Dėl specialistų koncen-
tracijos didžiuosiuose šalies 
miestuose ir jų stygiaus rajone 
į ligoninę kviečiami dirbti gy-
dytojai iš kitų miestų sveikatos 
priežiūros įstaigų, kompensuo-
jant jiems atvykimo sąnaudas. 
Dauguma gydytojų atvyksta iš 
Vilniaus, Kauno ir Panevėžio“, 
- informuoja D.Vaiginas.

Pasak laikinojo Anykščių li-
goninės direktoriaus, dėl gydy-
tojų darbo keliose įstaigose ir 

Laikinasis anykščių ligoni-
nės direktorius Dalis Vaigi-
nas teigia, kad dėl gydytojų 
specialistų trūkumo ligoninei 
sudėtinga organizuoti darbą.

net keliuose miestuose sudėtin-
ga organizuoti darbą stacionaro 
skyriuose ir padaliniuose.  

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

užjaučia

Rajono Tarybos posėdyje – aistros dėl 
buvusios gaisrinės pastato ateities

(Atkelta iš 1 psl.)
„Ūkininkas A.Bukauskas 

prašo pastatų paskirtį pakeisti į 
maitinimo. Jei mes sutiksime, 
ten,vietoje apgyvendinimo ir 
sveikatingumo, atsiras maiti-
nimo įstaiga. Nuomos sąlygos 
yra ydingos. Mes visą laiką 
skelbiame, kad pagrindas  yra 
sveikatingumas ir apgyven-
dinimas. Tai yra mūsų vizijos 
tikslas. Išnuomojame geriausią, 
vertingiausią pastatą, kokį turi 
Anykščiai, geriausioje vietoje 
ir mes jį atiduodame maitinimui 
ir prekybai. Man atrodo, kad 
tai tikrai yra blogai“, - kalbėjo 
K.Indriūnas.

Keičiant sutarties sąlygas, 
Anykščių rajono tarybos narys 
K.Indriūnas siūlė, kad buvusioje 
gaisrinėje bent jau apgyvendini-
mo paslaugos sudarytų didžiąją 
patalpų dalį.

„Suprojektuota atmestinai, ka-
vinė vargu ar ten atsiras, ten su-
projektuota tik prekyba. Čia yra 
apgavimas absoliučiai. Žmogus 
nori tik prekiauti ir pučia mums 
į akis miglą“, -  tęsė architektas 
dizaineris.

Jis kalbėjo, kad buvusios gais-
rinės vieta yra „auksinė vieta 
prekybai“ ir siūlė kolegoms pra-
regėti.

„Atsiranda verslininkas, kuris 
nori išdurti Tarybą, ir visi džiau-
giasi. Džiaukitės“, - replikavo 
K.Indriūnas.

Užsiminė ir apie sutarties
nutraukimą

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius kolegą ramino: „ Jei 
po sutarto termino apgyvendini-
mo ir kavinės neatsiras, sutartis 
dėl gaisrinės pastato su ūkininku 
A.Bukausku bus nutraukta.“

Beje, šiemet Anykščių ra-
jono savivaldybė ūkininkui 
A.Bukauskui išrašė 10 tūkst. 
Eur baudą už pagrindinių nuo-
mos sutarties sąlygų neįvyk-
dymą. Ūkininkas V.Bukauskas 
„Anykštai“ sakė, kad buvusios 

gaisrinės pastato remonto darbų 
laiku nepradėjo dėl to, kad  lai-
ku nespėjo pasirūpinti pastato 
rekonstrukcijos projektu. Dėl to 
jis kaltino jį apgavusį architektą, 
o  baudą geranoriškai savivaldy-
bei sumokėjo.

Ragino leisti žmonėms dirbti

Liberalo K.Indriūno pastabo-
mis nebuvo patenkintas Anykš-
čių rajono tarybos narys K.Tubis. 
Būtent jam užimant Anykščių 
rajono mero pareigas, senosios 
gaisrinės pastatas buvo išnuo-
motas ūkininkui A.Bukauskui, 
kuris buvo vienas iš K.Tubio rė-
mėjų per savivaldos rinkimus.

„Žmonės tegu dirba, o kolega 
Kęstutis iš karto nori pritaikyti 
labai smulkų dalyką ir tą žmo-
gų išvyti iš tų patalpų, nežiūrint, 
kiek šimtų tūkstančių ten jau in-
vestuota, sukurtos darbo vietos 
ir visa kita. Ko mes tuo siekia-
me, ar kad Anykščiai gyvuotų, 
ar kad nutiktų priešingai?“ - kal-
bėjo K.Tubis.

Jam antrino ir su K.Tubio vi-
suomeniniu rinkimų komitetu 
į Anykščių rajono tarybą pate-

kęs Audronius Gališanka, kuris 
teigė, kad ateityje dėl panašių 
dalykų Anykščius gali aplenkti 
privačios investicijos.

Svaidėsi kaltinimais 
architektams

Anykščių rajono tarybos na-
rys K.Tubis taip pat pažėrė kal-
tinimų Anykščių rajono savival-
dybės architektams, kurie esą 
trukdo verslui.

„Man žinoma atvejų, kai ne-
patinka architektui spalva ir 
užsakytas projektas, kuris jau 
yra apmokėtas, vėl dešimtimis 
tūkstančių mokama už tai, kad 
būtų rengiamas kitas projektas. 
Mes niekada nebūsime turtin-
gi, Anykščiai niekada neturės 
gero vardo nei tarp architektų, 
nei tarp nuomininkų. Leiskime 
žmonėms daryti, kas įmanoma 
daryti“, - sakė jis.

Tiesa, „Anykštai“ apie Anykš-
čių rajono savivaldybės archi-
tektus po Anykščių rajono ta-
rybos posėdžio  K.Tubis nieko 
konkretaus pasakyti negalėjo.

Ūkininkas algis Bukaus-
kas sako vienu metu su-
pratęs, kad su juo buvusios 
gaisrinės pastato nuomos 
sutartį  savivaldybė nori 
nutraukti.

anykščių rajono tarybos na-
rys Kęstutis indriūnas teigia, 
kad senosios gaisrinės pas-
tate nebus vykdoma veikla, 
kuri susijusi su anykščių sa-
vivaldybės strategija.

(Nukelta į 14 psl.)

Tarybos posėdyje nušalintas 
rajono meras Kętutis Tubis 
pažėrė kaltinimų architek-
tams, kurie esą trukdo vers-
lui, tačiau paprašytas įvar-
dinti konkrečius architektus 
to padaryti negalėjo.

Netektis skaudi ir nepa-
guodžiama.... 

Mirus mylimam vyrui, 
reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Genei PETRONIE-
NEI ir jos šeimai. 

Anykščių rajono varto-
tojų kooperatyvo adminis-
tracija 

Ar reikėtų vasarą 
A.Baranausko 
aikštėje įrengti 
paplūdimį su 
smėliu, kaip tai buvo 
padaryta sostinėje?

Laurynas RUTAVIČIUS:

- Geriau bent vieną normalų 
paupy padarytų. Slėny iš bėdos, 
bet statu. Kregždyne, prie „spy-
glio“, būtų ideali vieta.

Romualdas INČIRAUSKAS:

- O, superinė idėja! Labai tik-
tų Anykščiams, nes pagrindinės 
asociacijos - smėlis, pliažas, upė, 
saulė...labai nostalgiškai anykštie-
tiška.

Eglė JAKIMAVIČIŪTĖ – 
DEMIR:

- Gal būsiu nepopuliari, bet ti-
krai netoli nuo centro turime kelias 
maudyklas prie Šventosios. Pvz., 
Dainų slėnyje. Gal geriau tas mau-
dyklas pagerinti? Atvežti daugiau 
smėlio, suorganizuoti gultus, o gal 
dar geriau - padaryti tikrą traukos 
tašką ištroškusiems vandens pra-
mogų prie Rubikių ežero, kažką 
panašaus į tai, kas yra Zarasuose?

Laima GELGOTIENĖ:

Gerai, kad balandžio 1 diena - 
dar ne vasara.

Mažiausiai klausimų kyla, 
jei viršininko laiškas susti-
prinamas „matais“.

Mindaugas SARGŪNAS, 
verslininkas, informacinių 
technologijų įmonės vado-
vas, apie elektroninių sukčių 
siunčiamus laiškus:

„Tyčia rašomas neoficialus, 
kuo buitiškesnis laiškas, kad 
žmogui kiltų kuo mažiau klau-
simų“.

Juk ir sakote, kad saugo-
damiesi pavojų!

Rimantas SEREIČIKAS, 
Troškūnų seniūnas, apie tai, 
kad gyventojai vengia atsi-
liepti nepažįstamiems telefo-
nų numeriams:

„Socialinis skyrius negalėjo 
susisiekti, nes žmonės, saugo-
damiesi nuo sukčių ir galimų 
pavojų, skambučius ignora-
vo“.

Kokia problema – prisiūkit 
maršalo antpečius!

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie tai, kad Anykščių 
ligoninės viena silpnybių, jog 
vadovauja laikinas vadovas:

„Kad ir koks būtų tas vado-
vas, tai įstaigai, kaip ir ligoni-
nės steigėjui, neprideda soli-
dumo“.

Jei plačiau pažiūrėjus – 
nėra nelaikinų dalykų.

Dalis VAIGINAS, laikina-
sis Anykščių ligoninės direk-
torius, reaguodamas į repliką 
apie ligoninės silpnybes:

„Jūs žinote, kad vadovai pri-
imami kadencijai. Tai yra taip 
pat laikinumas“.

„Mažeikių naftą“ prisimi-
nus...

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas, Anykščių rajono 
tarybos narys, apie gaisrinės 
pastato nuomą:

„Atsiranda verslininkas, ku-
ris nori išdurti Tarybą, ir visi 
džiaugiasi. Džiaukitės.“

Ir čia į paskutinį žodį tai-
kote?

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, Ta-
rybos narys, apie išsakytus 
kaltinimus, kad esą savival-
dybės architektai trukdo 
verslui:

„Aš pasakysiu, kada reikės“.

Nuoširdžiai užjaučiame 
Valerijų ANTONOVą, jo 
šeimą ir artimuosius, mirus 
mylimai mamai. 

Kaimynai AgLINSKAI



  
iš arTi 2021 m. balandžio 3 d.

rievės

Gražina ŠMiGelskienĖ

,,linksma diena mums 
nušvito, visi troškom džiaugs-
mo šito, kėlės kristus, mirtis 
krito. Aleliuja!”, - giedosime 
senovinę giesmę. Dabar pats 
tinkamiausias metas į bažny-
čias sugrąžinti ,,Pulkim ant 
kelių“. Be ironijos. 

Visi esame didžiai ištroškę 
malonės. jeigu ne Dievo, tai  
nors krikščionių išsirinktos 
valdžios. juk mūsų, krikščio-
nimis save laikančių, lietuvo-
je yra beveik 80 procentų. 

Didžiąją savaitę rašydama 
proginį tekstą nesu tikra, ar 
jis  tebebus aktualus Prisikė-
limo rytą. Gal nušvis links-
ma diena ir, apėję tris ratus 
aplink bažnyčią (šiemet leis 
procesijas?), žmonės galės 
vykti ne tik į M.A.M.A., bet 
ir pas Mamą. juk stebuklai 
mūsų karalystėje (argi ne 
karalystė, jei sostai paveldi-
mi?) vyksta: šią savaitę geroji 
valdžia panaikino draudimą 
vykti į uošvių laidotuves. iki 
tol galimybė dalyvauti  lai-
dotuvėse priklausė nuo kelyje 
patruliuojančio policininko. 
O protų kelių užkardose esti 
visokių - manęs štai  polici-
ninkė,  užkardoje sustabdžiusi 
ir įsitikinusi, jog turiu teisę 
važiuoti, netikėtai paklausė, 
ar šiandien grįšiu namo. 
Matyt, paros laikas turi įtakos 

viruso plitimui. negali ji būti 
tiek korumpuota, kad dirbtų 
mano vyrui. 

Taip pat pranešama, kad 
laisvės partijos frakcija atsi-
ėmė Administracinių nusižen-
gimų ir Baudžiamojo kodekso  
pataisas dėl neapykantos kal-
bos. Bet smagiausia naujiena, 
kad intelektualiąją Teisingumo 
ministrę  eveliną Dobrovolską 
paliko atstovė  spaudai. Prane-
šė, kad nesutapo jų požiūris į 
komunikaciją. kur ten sutaps: 
iki galo peržiūrėti ,,Pjūklą” - 
ne kiekvieno nervams.

Prisimenate pernykštį šūkį 
,,sutik Velykas namie, kad 
kalėdas sutiktum pas mamą!” 
Tada atėjo kalėdos... Angela 
Merkel  atsiprašė vokiečių už 
norą juos uždaryti per metinę 
šventę, Prancūzija, lenkija 
per Velykas leido keliauti...  O 
mes jau antras Velykas sutin-
kame be Mamos, tik šiemet 
su M.A.M.A. Dėl ,,Žalgirio” 
arenoje įvykusių lietuvos mu-
zikinių M.A.M.A. apdovanoji-
mų, kuriuose dalyvavo ne tik 
atlikėjai, vedėjai, bet ir visokie 
svarbūs žmonės, ,,Metali-
cos” energija tryškusi šalies 
valdžia reaguoja vangiai. nors 
policija skelbia gavusi 30  
skundų dėl karantino taisyklių 
pažeidimų, sveikatos apsau-
gos ministro Arūno  Dulkio 
spaudos atstovė perdavė 
ministro poziciją, kad galbūt 
šio renginio organizatoriai 
,,pasirūpino ar leidimu, arba 
sutraktavo tą, kaip televizijos 
filmavimą, o televizijos laidų 
filmavimai nėra uždrausti“ 
(citata iš Bns). Žadama, 
kad viską valdžia išsiaiš-
kins. Aiškintis, sprendžiant iš 
viešosios opinijos, yra nelabai 
patogu. Renginyje dalyvavo ne 
,,vatnikai“  ar ,,antivakseriai“, 
,,plokščiažemininkai“ ar stam-
bulo konvencijos priešininkai, 

kuriuos laisvai galima viešai 
išdurninti miliūčių stiliumi, 
bet žvaigždės ir žvaigždutės. iš 
karto mūsų valdžia baudžia tik 
bobutes, vos tik užmato jas be 
kaukių.

lietuvoje karantininių drau-
dimų logika neaiški ir paini. 
sakytum - virusas menkai 
pažįstamas. Tačiau bent kokia 
valdymo strategija ir taktika 
vis vien turėtų būti. Dabar 
priimami sprendimai tik erzina 
ir pykdo žmones. laimei, vėl 
uždraustas dviejų namų ūkių 
bendravimas (išskyrus pažinti-
nius parkus ir muziejus). kitu 
atveju barniai tarp konservato-
rių ir laisvės partijos elekto-
rato bei likusios visuomenės 
dalies baigtųsi riaušėmis. 
Tokio didelio žmonių susi-
priešinimo 
nebuvo nuo 
kazimieros 
Prunskie-
nės dešros 
branginimo 
laikų. kas gali išlikti ramus, 
jeigu vykti pas jau paskiepytus 
ar kovidu persirgusius tėvus 
uždrausta, o skraidyti į egiptą 
legalu. Tik turėk pinigų - ir  
vežkis Pietų Afrikos virusą. 
Šito gėrio registruoti dar tik 
vos keli atvejai. Atsiliekame. O 
Grikiapeliuose juk jo nepasi-
gaminsi... 

Tačiau šalies valdžia turi 
svarbesnių reikalų  nei pan-
demijos valdymas: virtualusis 
patrulis, dvikalbystės įteisi-
nimas, stambulo konvencija, 
narkotikų legalizavimas, 
bendri tualetai, lyties keitimo 
operacijos paaugliams... Čia 
ir dabar. Diskusijos nepa-
geidaujamos. laisvės partija 
supranta, kad tai paskutinė 
ir vienintelė galimybė tesėti 
pažadus savo naujai nukaltai 
rinkėjų kartai. Po 100 dienų 
valdymo akivaizdu, kad šitai 

valdžiai artėja liūdnas galas. 
O dabar apie Mamą ir 

Velykas. lietuvoje registruota 
apie 200  tūkstančių žmonių, 
kurie yra persirgę „korona“. 
O kiek yra persirgusių, bet 
apie tai nežino? Apie 150 
tūkstančių žmonių jau gavo 
po antrą skiepą.  kodėl reikia 
drausti vaikams ir anūkams su 
jais praleisti šventes? Vakcina 
nesaugo nuo naujosios kovido 
atmainos? Tuomet kodėl lei-
džiame žmonėms keliauti į už-
sienius? neužsidarome sienų? 
sveiku protu to nepaiškinsi. 

„Matriarchatas“ iš tribū-
nų kalba tarsi ir mokslinga 
kalba, teisiniais terminais, 
tačiau kažkaip neartikuliuotai 
ir nesklandžiai. neužtikrintai. 
jų ,,mokslingieji terminai“ 

skamba taip, 
tarsi būtų nusi-
rašyti iš kokių 
nors  talmudų. 
Arba pažo-
džiui išversti.  

Daugelį piktinantis terminas 
,,namų ūkis“ prilygintas 
žodžiui ,,šeima“. Dar tarybi-
niais laikais egzistavo namų 
ūkio knyga, kurioje būdavo 
surašomi tuose namuose 
gyvenantys žmonės, jų val-
doms priklausantys pastatai, 
arkliai, karvės, ožkos, žąsys 
ir net bičių šeimos. nekaltas 
terminas ,,namų ūkis“, tačiau 
ar reikia valdžios leidimo, 
kad su savo asilu važiuočiau 
vienu automobiliu? O ir kur su 
asilu turėčiau vykti? neneigiu, 
kad asilas yra mielas, jaukus 
gyvulys. Gal net jo propropro-
prosenelis Atpirkėją ant savo 
kupros nešė į jeruzalę. Tačiau 
tapatinti asilą su savo šeima... 
Aš nesu tokia liberali. 

kitas išplitęs terminas 
- ,,socialiniai burbulai“. 
naujadaras, panašu, paimtas 
iš komunikacijos mokslų. skai-

tmeninėse medijose yra varto-
jamas ,,informacinių filtrų bur-
bulų“ terminas. jis apibūdina 
skaitytojų paieškas internete, 
kai pagal interesų algoritmą 
socialiniai tinklai parenka ži-
nutes, parodo panašių interesų 
grupes, nuveda į dominančius 
puslapius. informacinių filtrų 
burbulas nekritiškam protui  
gali būti net pavojingas, nes 
formuoja klaidingą supratimą, 
jog ir visi kiti galvoja panašiai. 
Taip iškreipiamas realus pa-
saulio vaizdas. Visai taip, kaip 
vertinant karantino priemonių 
naudingumą pasaulyje. Visos 
valstybės protingos, tik švedai 
durni.

Miglota komunikacija, kai 
terminai vartojami ne pagal 
prasmę, nurodymai priešta-
ringi, o draudimai taikomi be 
argumentų, perša nuodėmingą 
mintį: o kas, jeigu tose mus 
valdančiųjų galvose iš tikrųjų 
tvyro tirštos miglos? kaip 
ežiukų, beklaidžiojančių rūke.

Baisu. O kai žmogui baisu, o 
Dievas numirė ir neprisikėlė - 
kas lieka? 

Peršasi banali išvada. Bet 
tiesa dažnai ir yra banali. 

Beje, tai paaiškintų nenu-
maldomus siekius dekrimina-
lizuoti narkotikus. nes būtina 
bent kuo atpalaiduoti protą, 
kad visiškai neišprotėtum.

O dabar apie tai, nuo 
ko pradėjau. Apie šventes. 
nemėgstu anarchijos, todėl į 
devintą dešimtį įkopusi mano 
Mama kalėdas sutiko pagirio 
troboje viena. nieko tikrai ne-
žinau apie tai, kokius valgius 
ji buvo pasidėjusi ant kūčių 
stalo. Bet greičiausiai šalia 
kryžiaus ir plotkelės buvo pa-
tiekta Vienatvė. Mama  korona 
užsikrėtė tuoj po kalėdų, kai, 
lūžus kojai, atidūrė ligoninėje. 
ji persirgo lengvai, tik kelias 
naktis pylė prakaitas. 

Anykščių kultūrininkai planuoja festivalius
Lietuvos kultūros taryba (LKT) paskirstė finansavimą 

daliai projektų programų. Tarp gavusių finansavimą yra ir 
Anykščių rajono kultūros įstaigos. 

Į akis krinta anykštėnų optimizmas – didelė dalis LKT 
remiamų anykštėnų projektų – festivaliai.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Kad anykštėnai ketina organi-
zuoti festivalius – nebūtų nieko 
keista, jei ne pasaulinė COVID-
19 pandemija, griaunanti dauge-
lio kultūros įstaigų planus orga-
nizuoti masinius renginius. Dėl 
renginiams taikomų ribojimų ir 
draudimų šventes ir festivalius 
planuoti rizikinga.

Absoliučiai daugumai Anykš-
čių ar su šiuo rajonu susijusių 
projektų dalinis finansavimas 
skiriamas per Tolygios kultū-
rinės raidos programą, pagal 
kurią finansavimas skirstomas 
kiekvienos šalies apskrities Re-
gioninių kultūros tarybų atrink-
tiems projektams. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešoji biblioteka Vaikų ir jaunimo 
literatūros festivaliui „Nuotykiai 
tęsiasi!“ gaus 10 tūkstančių eurų 
finansavimą, VšĮ „Prasmingas 
garsas“ planuoja rengti tradicija 
tapusį Šv. Mato tarptautinį vargo-
nų muzikos festivalį (6,5 tūkstan-
čio eurų finansavimas), Anykščių 
kultūros centras Troškūnuose jau 
daugelį metų vykstančiai kūrybi-
nei stovyklai – festivaliui „Troš-
kimai“ gaus 9,3 tūkstančio eurų. 
Gali džiaugtis ir Miško festivalio 
gerbėjai. Anykščių Jurzdiko ben-
druomenė šiam festivaliui rengti 
turėtų gauti 7,1 tūkstančio eurų 

finansavimą.
Antrus metus neberengiamo 

festivalio „Devilstone“ gerbėjai 
taip pat neturėtų būti itin nusimi-
nę. Pernai pirmą kartą rengtas, ga-
lima sakyti, „paguodos“ renginys 
vietoje neįvykusio „Devilstone“, 
festivalis „Popskull“ planuoja 
tęsti veiklą ir šiais metais. Asoci-
acija „Anykščių kultūrinės inicia-
tyvos“ šiam festivaliui rengti gau-
tų 9,5 tūkstančių eurų paramą.

Didžiausią paramą festivaliui 
Anykščiuose gautų asociacija 
„Anykščių šventės“. Kultūros 
festivalį „Purpurinis vakaras“ 
planuojama remti 15 tūkstančių 
eurų suma.

Taip pat pagal Tolygios kul-
tūrinės raidos programą būtų fi-
nansuojamas A. Baranausko ir 
A.Vienuolio – Žukausko memo-
rialinis muziejus (projektai „Etni-
nė kultūra Arklio muziejuje“ – 2,8 

tūkstančio eurų ir „Literatūriniai 
savaitgaliai Anykščiuose „Vasa-
ra be knygos““ – 4,9 tūkstančio 
eurų), Anykščių kultūros centras 
(projektas „Improvizacinių ren-
ginių ciklas „Kita forma““ – 5,2 
tūkstančio), Anykščių menininkų 
asociacija (projektas „Gatvės ga-
lerija 21“ – 2,9 tūkstančio eurų), 
Anykščių menų centras (projek-
tas „Kasdienybės objektų perkė-
limas į meninį kontekstą“ – 3,1 
tūkstančio eurų).

Iš kol kas paskelbtų kitų  LKT 
finansuojamų programų anykštė-
nai projektais neblizga. Jei tiksliau 
– kitose programose beveik nėra 
teiktų anykštėnų projektų. Kultū-
ros paveldo projektų“ programai 
Anykščių regioninio parko di-
rekcija teikė projektą „Moderni 
pažintis su Anykščių regioninio 
parko kultūros paveldu“, tačiau 
nesėkmingai. 

Panašu, kad atkakliausiai rasti 
paramą bandė Anykščių menų 
centras. Ir nors programai „At-
minties institucijos“ teikti du pro-
jektai centrui buvo nesėkmingi, 
tačiau 10 tūkstančių eurų parama 
skirta projektui „Po sakralumo 
ženklu“. Beje, projektas progra-
moje buvo įvertintas labai aukš-
tais balais ir nusileido tik dviem 
Lietuvos nacionalinio muziejaus 
teiktiems projektams.

Tarybai buvo pateiktas ir dar 
vienas su Anykščiais susijęs pro-
jektas, kuriam finansavimas ne-
buvo skirtas. „Etninės kultūros 
ir nematerialaus kultūros pavel-
do“ programai Lietuvos literatū-
ros ir tautosakos institutas teikė 
projektą „Antanas Baranauskas, 
„Anykščių šilelis“, skaito Algir-
das Latėnas, serija „Gyvoji poezi-
ja“ su CD“, tačiau projektas nesu-
rinko pakankamo balų skaičiaus.

„...o kas, jeigu tose mus 
valdančiųjų galvose iš tikrųjų 
tvyro tirštos miglos? kaip 
ežiukų, beklaidžiojančių rūke.“
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Ričardas Banys - kunigas, dvasingumo teologijos licencia-
tas. 1974-1985 mokėsi Svėdasų vidurinėje mokykloje. Vėliau 
dvejus metus tarnavo tarybinėje armijoje Kazachstane. Po tar-
nybos  su pagyrimu baigė Vilniaus prekybos ir verslo mokyklą. 
1992-2002 metais gyveno, dirbo ir mokėsi Italijoje. Studijavo 
integraliuosius filosofijos ir psichologijos kursus Šv. Tomo te-
ologijos institute Mesinoje (Sicilija). Vėliau studijavo Popie-
žiškajame Saleziečių universitete Turine ir Romoje, kurį baigė 
2002 metais, įgijęs dvasingumo teologijos licenciato laipsnį. 
Šiuo metu tęsia kunigiškąją tarnystę Panevėžio vyskupijai pri-
klausančiose Vadoklių, Šilų, Lėno parapijose. 

Vienas iš daugelio pasirodymų mokyklos metais.

Juk negali visą naktį lyti...
(Atkelta iš 1 psl.)

- Baigėte Svėdasų vidurinę 
mokyklą. Kokie prisimini-
mai, jausmai iškyla, kai gir-
dite minint šią mokyklą, kai 
girdite pasakojant apie jos 
mokytojus?

- Žinote, jausmai, girdint, 
matant ar skaitant apie Svėda-
sų vidurinę mokyklą (dabar J. 
Tumo - Vaižganto gimnaziją) 
užgimsta kaip geriausių lin-
kėjimų vaisius. Man pasisekė, 
kad gyvenime gebėjau savyje 
panaikinti bet kokį kažkada 
išgyvento nusivylimo, netei-
sybės ar net neapykantos jaus-
mą. Manau, kad žmogaus vidi-
nė laisvė prasideda nuo tokių 
negatyvių dalykų išnaikinimo. 
Mokyklai ir mokytojams visa-
da linkėjau ir linkėsiu nieka-
dos nenutolti nuo tiesos ir kitų 
moralinių vertybių, kokiuose 
laikuose betektų visiems gy-
venti. Beje, dabartinėje mo-
kykloje (gimnazijoje) dirba 
kelios mano klasės draugės. 

- Ar atvykęs į Svėdasus už-
einate į savo mokyklą? 

- Kol mokiausi mokykloje, 
tol  tuo laiku buvome moky-
klos vaikai, o pati mokykla 
buvo lyg antrieji namai. Da-
bar jau tapome svečiais. O 
nekviestas  į svečius niekada 
neinu. Tad laukiu...

- Kada paskutinį kartą 
vyko Jūsų klasės susitiki-
mas? Ar bendraujate su bu-
vusiais bendraklasiais? 

- Esu buvęs, rodos, susiti-
kime po penkerių metų nuo 
mokyklos baigimo. Tai buvo 
pirmas ir paskutinis kartas. O 
su buvusiais klasės draugais, 
ypač kai kuriais,  draugys-
tė yra išlikusi nuo mokyklos 
laikų. Ją labai branginu. Tai 
lyg moralinis paveldas, kurį 
esi gavęs. Todėl branginu ir 
saugau. Deja, kai kurių klasės 
draugų jau nebeturiu gyvų. 
Juos prisimenu ir su jais ben-
drauju maldose. Tada būna 
šviesu ir ta šviesa kiekvieną 
kartą įgauna vis naujo pasiil-
gimo  prasmę. 

- Mokėtės 8 – 9 praėjusio 
amžiaus dešimtmečiais. Ko-
kią reikšmę tuometinio mo-
kinio gyvenime turėjo moky-
tojo autoritetas? Mokytojas 
– kelrodis žmogus, asmeny-
bė, ar žmogus, atliekantis tik 
mokymo funkciją? 

- Negaliu kalbėti už kitus, 
bet man mokytojai, kurie mane 
mokė,  yra legendos, gyvenan-

čios ar gyvenusios mokytojų 
asmenybėse. Žinoma, tekdavo 
kai kurių iš jų bijoti, vengti, 
o kai ką ir įsimylėti. Juokau-
damas galiu pasakyti: gaila, 
kad niekas taip ir nesužinos 
iš likusių dar gyvų mokytojų, 
ką buvau labai įsimylėjęs. Tai 
paslaptis, kurią nuo mokyklos 
metų taip ir nešiojuosi savo 
širdyje. 

Turėjome gerus mokytojus, 
įvairaus amžiaus. Draugų rate 
savo mokytojus apkalbėdavo-
me, prisimindavome kokį nors 
nuotykį, net bandydavome 
savo mokytojus ar mokytojas 
parodijuoti. O dabar, praėjus 
nemažai metų,  vizijose matau 
jų visų veidus, išliko net bal-
sai atmintyje.  Tik labai gaila, 
kad kai kuriems mokytojams 
taip ir nepasakiau, kiek iš jų 
esu gavęs gėrio. Tų mokytojų 
jau nebėra tarp gyvųjų. Man 
dauguma mokytojų davė labai 
daug. Nesvarbu, kad buvo ta-
rybiniai laikai. Žmogiškosios 
vertybės yra tos pačios. Mūsų 
laikais dar daugelis sugebėjo-
me suvokti, kas yra atsakomy-
bė, drausmė ir kaip turi elgtis, 
kai priešais tave stovi tas, ku-
ris tave moko matematikos, is-
torijos, moko kalbos ir kaip ra-
šyti ar skaityti. Man mokytojai 
buvo tarytumei baltos lazdelės 
aklumo momentais. Mokytojų 
dėka nelikau dvasiškai aklas. 

- Ar jautėte pyktį kuriam 
nors mokytojui? Kaip požiū-
rį į mokytojų skleistas tiesas 
pakeitė prabėgę metai?

- Vaiko ar paauglio pyk-
čio jausmas, palyginti su tuo, 
koks jis gali apimti dabar, yra 
kitoks. Galėjai supykti, kad 
mokytojai paklausė to, ko ne-
žinojai. Ar pasijutai nekaip, 
kai kažkokios tavo pastangos 
buvo ignoruojamos.  Gal tai 
daugiau buvo nusiminimai 
negu pyktis. Dabar tai atrodo 
tokios nereikšmingos smul-
kmenos. 

Na o požiūris į skleistas tie-
sas pasijautė gyvenimo kas-
dienybėje. Man padėjo net 
mokykloje dėstomas ateizmas. 
Visada sakiau, kad ateizmas- 
tai ne vien antgamtinio pasau-
lio neigimas, bet kartu ir pro-
vokacija bei skatinimas ieškoti 
atsakymo į kiekvieną religinę 
ar filosofinę abejonę ar pa-
neigimą. Man buvo pasakyta, 
kad Dievo nėra. Ar tikrai? Su-
abejojau tuo argumentu ir nu-
sprendžiau pats įsitikinti: yra 
Dievas ar ne. Na o kiti dalykai 
patyrė visokius perversmus ir 
mąstysenos reformas. Ypač 
istorija. Gal ir simboliška, bet 
baigiamąjį TSRS istorijos eg-
zaminą išlaikiau tik trejetui. 

Kokia istorija - toks ir vertini-
mas. Mažai ir mokyklos laikais 
tikėjau savo istorijos mokyto-
ju, kuris manęs labai nemėgo. 
Tą antipatiją jaučiau labai ge-
rai. O istorija ir jos mokymas 
tais metais man buvo nepri-
imtinas. Visko teko mokytis 
iš naujo. Manote, kad tai jau 
viskas? Oi, ne! Istorijos paži-
nimas, įvairūs nauji atradimai 
lydi mane visą gyvenimą. Juk 
istorija - tai viskas, kas praėjo: 
įvykiai, žmonės, situacijos. Is-
torija tapsime ir mes, kai mūsų 
nebebus...

Tikslieji, gamtos mokslai 
mano buvusių mokytojų dėka 
mane iki šiolei skatina domė-
tis ir studijuoti. Juk akademi-
nis studijų smalsumas - tai ne 
nuodėmė ar defektas. Visa tai 
vadinu akademine aistra.  

- Ar galite išskirti kurį nors 
mokytoją, kuris, žinodamas, 
jog esate tikintis, būtų Jums 
padėjęs, kad ir tyliai?

- Tokių mokytojų buvo ke-
letas. Tiesa, galiu nustebinti:  
lietuvių kalbos ir literatūros, 
ateizmo ir visuomenės moks-
lo mokytojas Tautvydas Kaz-
lauskas man visada padėdavo. 
Tai mokytojas, kurio atmini-
mą saugau su didele pagarba, 
nepaisydamas to, kad kai kas 
mokytojo adresu Atgimimo 
laikais ir negražiai yra atsilie-
pę. Ypač kai kurie taip vadina-
mi pamaldieji. Man gėda dėl 
tokių žmonių. 

Yra padėjusi ir mano klasės 
auklėtoja Rimutė Kniežienė. 
Tik tyliai, iš pusės žodžio. Bet 
man to buvo per akis. Žinot, 
dabar manau, kad dauguma 
mano mokytojų man norėjo 
tiktai gero. O norėti gero - tai 
jau viena iš pagalbos formų. 
Dar, tiesa, pamenu, kaip su 
mokytoju T. Kazlausku dažnai 
diskutuodavome po daugelio 
metų pas mane namuose apie 
mokyklos laikais neatsakytus 
klausimus. Prisiminėme ir ra-
šytojo Juozo Baltušio „nura-
šymą“ Anykščių rajone. Gėda 
turėtų būti rajono valdžiai 
ir kultūros visuomenei, kad 
iki šiolei rašytojas neturi net 
menkiausio atminimo ženklo. 
Apie tai irgi su mano moky-
toju diskutuodavome. O gal 
mano žinios paseno? Gal rašy-
tojo atminimas jau prisimintas 
ir paženklintas? 

- Buvote Kauno medici-
nos akademijos dėstytojas, 
dvasinis vadovas. Turbūt 
apie savojo „aš“ paieškas 
teko kalbėtis ir su Anykščių 
rajono mokiniais? Gal daly-
vaujate kokiuose bendruo-
se projektuose, pavyzdžiui 

,,Pasaulio anykštėnų bendri-
jos ,,Anykščių akademijoje“, 
kurioje moksleiviai susitinka 
su garsiais buvusiais anykš-
tėnais? 

- „Savam krašte pranašu ne-
būsi“ - taip sakė Jėzus, sakau 
ir aš. Tikiuosi, kad kada nors 
ir mano gimtasis kraštas pri-
simins mane ir pakvies. O kol 
kas nesu niekur dalyvavęs ir 
niekur nesu kviečiamas. Igno-
ruoti - tai bent jau ne sunai-
kinti (juokauju). Matyt, kad 
yra geresnių  ir naudingesnių. 
Tai sakau be ironijos, bet kartu 
išlaikydamas ir viltį, kad kada 
nors būsiu ir aš reikalingas 
savo rajonui ir gimtinei. O kol 
kas nesu niekur kviečiamas: 
nei į Vaižgantines, nei į kitus 
renginius ar projektus. Tiesa, 
gal koks nors matematikas ar 
istorikas suskaičiuotų, kiek 
buvo praėję metų nuo paskuti-
nio kunigo, kilusio iš Svėdasų, 
iki manęs. Žinoma, jei tai dar 
kažką reiškia...

- Esate ne tik buvęs moki-
nys, bet ir mokytojas. Prieš 
mokslus Italijos teologijos 
universitete mokėte Anykš-
čių A. Baranausko mokyklos 
moksleivius. Kuo būti sun-
kiau - mokytoju ar mokiniu? 

- Mokytojas visada turi būti 
ir mokinys. Mes nė vienas ne-
turime žinojimo pilnatvės ir 
vargu ar turėsime. Tad ir mo-
kytojai, ir docentai, ir profe-
soriai turi visą gyvenimą būti 
mokiniais.

Tiesa, A. Baranausko moky-
klos moksleivius mokiau prieš (Nukelta į 6 psl.)

išvažiuodamas į Italiją, į uni-
versitetinius mokslus. Mokiau 
moksleivius A. Baranausko 
mokykloje tik vienerius metus, 
bet tai buvo nuostabūs metai, 
kurių niekada nepamiršiu. 

- Buvote tikintis vaikas, 
patarnavote bažnyčioje. Ar 
dėl to turėjote problemų 
mokykloje? 

- Buvau ne tik tikintis pa-
tarnautojas bažnyčioje, bet ir 
spaliukas, pionierius ir kom-
jaunuolis. Kai tarnavau ka-
riuomenėje, kalbino stoti ir 
į komunistų partiją bei siūlė 
studijuoti karo akademijoje. 
Komunistu taip ir netapau, nes 
vis atsakydavau, kad partija 
yra tokia didinga ir nepakarto-
jama, kad dar nesu pasiruošęs 
būti jos nariu. Už tokius žo-
džius mane pagirdavo ir vėl 
kantriai laukdavo, kada „tap-
siu pasiruošęs“. Taip ir nesu-
laukė.  

Žinot, buvimas tose minėto-
se organizacijose man buvo lyg 
linksma ideologinė pramoga. 
Žinoma, esu gavęs mokyklo-
je ir „griežtą papeikimą“ kaip 
komjaunuolis, nes patarnavau 
bažnyčioje per mišias. Gaila, 
kad tuomet mano aiškinimai, 
kad geras komjaunuolis gali 
būti ir tikintis, daugeliui kėlė 
baimę. Beje, gyvenime esu 
sutikęs „užkietėjusių“ komu-
nistų, iš kurių sužinojau, kaip 
A. Rubliovas tapė ikonas ar 
kokių dalykų, tinkamų komu-
nizmo šviesiam rytojui, buvo 
galima surasti ir Biblijoje. 

Matote, kaip tai įdomu! 
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Juk negali visą naktį lyti...
(Atkelta iš 5 psl.)

Mokyklos metais, jau nuo 
pirmos klasės iki mokyklos 
baigimo, aktyviai dalyvauda-
vau mokyklos kultūriniame 
gyvenime. Tačiau jokio, net 
menkiausio padėkos rašto iš 
mokyklos vadovybės niekad 
negavau. Matyt, nenusipel-
niau. O gal dėl to, kad patar-
navau mišiose? Na, turiu viltį, 
kad kas nors bent mintyse man 
palinkėjo paties geriausio. 

Dar pamenu, kad kažkas iš 
mokinių mane buvo pradėjęs 
pravardžiuoti „klapčiuku“ ir 
gana garsiai, kad visi girdė-
tų. Matyt, tą mokinuką kaž-
kas pamokė. Bet, vieno mano 
pusbrolio „paauklėtas“, tas 
pravardžiuotojas prisiminė ir 
mano tikrą vardą. 

- Ar niekada nebandėte 
išsisukti sakydamas, kad 
bažnyčią Jus verčia lankyti 
tėvai, seneliai, o pats savo 
noru neitumėte? Kaip svar-
bu jaunam žmogui neišduoti 
savo įsitikinimų?

- Niekada! Ėjau pats, savu 
noru, gal dar daugiau negu 
kiti, kurie ėjo su manimi. Mo-
kyklos metais jau mokėjau ir 
gebėjau išlikti savimi, nors 
dėl to buvo labai sunku. Mane 
į bažnyčią prie altoriaus vedė 
kažkoks sunkiai nupasakoja-
mas jausmas. O gal tas jaus-
mas - tai Jėzaus ranka? Gal. 

- Kaip Jūsų dalyvavimą 
parapijos gyvenime priėmė 
bendraamžiai? Ar kiti Jūsų 
kartos svėdasiškiai taip pat 
lankydavosi bažnyčioje?

- Nors klasėje buvau mažiau-
sias ir kai kada iš kokio nors 
bendraklasio gaudavau „sprig-
tą“ į kaktą, niekas iš jų dėl baž-
nyčios iš manęs nesityčiojo. 
Tiesiog nuostabu! Juk beveik 
visi klasės draugai irgi eidavo 
į pamaldas. Tik slaptai. Visi 
apsimesdavome, kad „nieko 
nematėme ir nieko nežinome“. 
Šauni buvo mūsų klasė. O pa-
tarnauti mišioms eidavome su 
kitais draugais. Tai buvo mano 
kartos ir vaikystės draugai. 

O išsaugoti ir neišduoti savo 
įsitikinimų man padėjo gebė-
jimas pajusti tikrų vertybių 
prasmę ir reikšmę. Tikėjimas 
- tai nuostabi vertybė. 

- Kas atvedė Jus į bažny-
čią? Kieno įtaka buvo di-
džiausia? 

- Kaip jau sakiau, į bažnyčią 
vedė kažkoks sunkiai suvo-
kiamas jausmas. Didelę įtaką 

1994m. Sicilija. Sirakūzai. Ričardas Banys archeologijos prakti-
koje Bažnyčios istorijos studijų metu.

man darė tuometiniai parapi-
jos kunigai, pas kuriuos daž-
nai svečiuodavausi, kadangi 
tais laikais jaunimas ir kuni-
gai, kaip bebūtų keista, drąsiai 
bendraudavo. Esu dėkingas 
Dievui, kad Svėdasų parapija 
turėjo nuostabius kunigus. Tai 
tikros legendos su sutanomis 
- galiu pajuokauti, taip saky-
damas. Dideli autoritetai man 
buvo ir kaimyninių parapijų 
kunigai: kunigas ir kapucinų 
vienuolis Juozas - Kazimieras 
Šumskis - tuometinis Užpa-
lių klebonas - ir monsinjoras 
Albertas Talačka - tuometinis 
Anykščių parapijos klebonas, 
eruditas ir asmenybė, kuri iki 
šiolei mane žavi. Šie du gar-
bingi dvasininkai  buvo mano 
dvasiniai mokytojai, patarėjai 
ir net gynėjai, kai to reikėjo. 

- Ateizmas buvo tarybinės 
mokyklos mokymo progra-
mos dalis. Kaip jausdavotės 
skaitydamas, girdėdamas, 
kad Dievo nėra?

- Tiesiog stebėdavausi, kad 
ateizmo kūrėjai ne į tą pusę 
žiūrėjo. Todėl, nematydami 
Dievo priešingoje pusėje, teik-
davo, kad Jo nėra. O juk reikė-
jo tik galvas ir širdis pasukti... 

- Ar buvote baudžiamas už 
sąžinės dalykus? Ar neteko 
nukentėti už tikėjimą? 

- Kaip minėjau, esu gavęs 
tik „griežtą papeikimą“. Tiesa, 
paskutiniais mokyklos metais 
dar iš Anykščių atvažiuodavo 
toks saugumietis Gintautas. Jis 
mane tardydavo direktoriaus 
kabinete ir visaip gąsdindavo. 
Bet ką tuo metu man konkre-
čiai sakė, tiesiog nekreipdavau 
dėmesio. Man daugiau būdavo 
įdomūs to saugumiečio ūsai: 
jie buvo labai gražūs. O man 
tais metais dar ir barzda ne-
augo. Tad tie ūsai man buvo 
įdomesni nei visokios saugu-
miečio „paskaitos“. 

- Esate sakęs, kad po moky-
klos mokėtės virėjo specialy-
bės ir toje mokykloje buvote 
ne vienintelis besimokantis iš 
būsimų kunigų. Kaip ten atsi-
dūrėte, kodėl? Ką davė ši pa-
tirtis? Kuo tas laikmetis Jūsų 
gyvenime buvo ypatingas?

- Po mokyklos iki privalo-
mosios karinės tarnybos mo-
kiausi Vilniaus prekybos ir 
verslo mokykloje Žirmūnuose. 
Kadangi Svėdasų vidurinėje 
mokykloje man buvo pasaky-
ta, kad dėl bažnyčios lankymo 
ir patarnavimo mišiose „aukš-
tąją mokyklą matysiu kaip 
savo ausis“, tai teko pasukti į 

profesinę mokyklą. Mokslus 
teko nutraukti, nes išvažiavau 
į karinę tarnybą. Grįžęs iš tar-
nybos, tęsiau virėjo specialy-
bės mokslus ir mokyklą bai-
giau „raudonu“ diplomu ir dar 
su pagyrimu, įgijęs aukščiau-
sią kvalifikacijos kategoriją, 
leidžiančią man dirbti pačiuo-
se žinomiausiuose Vilniaus 
restoranuose. Nesusiviliojau. 
Tiesa, tą prekybos ir verslo 
mokyklą baigė ir kunigas Ri-
čardas Doveika. Įdomu - du 
Ričardai ir abu kunigai. O tie 
metai buvo be galo prasmingi. 
Tai juk Sąjūdžio laikai. Vilniu-
je sukūrėme „Aidijos“ klubą, 
kuriame vaidindavome spek-
takliuose su profesionaliais 
aktoriais, rengdavome tautinio 
atminimo vakarus, į kuriuos 
suvažiuodavo žmonės iš vi-
sos Lietuvos. Dalyvaudavo ir 
Sąjūdžio kūrėjai bei pagrindi-
niai nariai. Gaila, kad dabar to 
viso nebėra. Politinės intrigos, 
sąmokslai, ideologiniai tarpu-
savio karai ir susiskaldymas 
sugriovė viską, kas tais metais 
buvo taip sunkiai sukurta. Da-
bar belieka tik apgailestauti. 

- Aktorystė. Ar ji pretenda-
vo pakeisti Jūsų pašaukimą?

- Visą gyvenimą norėjau ir 
tebenoriu būti kino ar teatro 
aktoriumi. Po mokyklos baigi-
mo ši svajonė buvo labai sti-
pri, bet aplinkybės neleido tai 
svajonei tapti realybe. Tačiau 
net ir kunigiškoje tarnystėje 
teatras manęs neapleidžia. Jau 
kelis kartus teko vaidinti mė-
gėjiškuose teatruose Italijoje 
ir Lietuvoje. Italijoje teko re-
žisuoti net šokio teatro spekta-
klius, kuriuos stačiau su vietos 
jaunimu. 

Žinot, aktoriumi tenka būti 
ir per mišias,  tiksliau - per pa-
mokslus. Juk aktoriaus meis-
triškumas labai praverčia, kai 
tu per pamokslą nori parodyti, 
kaip atrodo koks nors šven-
tasis, pagautas antgamtinių 
regėjimų, arba kaip atrodo 
kokio nors pijokėlio veidukas, 
kai tas pijokėlis ateina pas kle-
boną paprašyti pinigų „mamos 
gimtadieniui“, kuris jau  tris-
kart per metus vyko. Viską 
rodai vaidindamas, kad tikin-
tiesiems tai būtų lyg vaizdinė 
priemonė. Tačiau nuoširdžių 
ir tikrų dalykų negalima su-
vaidinti. Aktoriaus meistrišku-
mas baigiasi, kai reikia realiai 
išgyventi savo ar kito žmogaus 
sielos pasaulio dalykus. 

- Kaip manote, ar neida-
mas į kompromisus dažnas 
žmogus gali nugyventi savo 
gyvenimą?

- Mūsų kiekvieno gyveni-
mas - tai eksperimentas. Mes 
visi eksperimentuojame ir 
kompromisų, ir kitų dalykų 
atžvilgsiu. Svarbiausia - ne-
padaryti klaidų, kurių vėliau 
būtų neįmanoma ištaisyti. O 
tikintis žmogus visada turi 
stengtis susitarti su Dievu dėl 
savo gyvenimo kelio. Dievas 
labai mėgsta derybas. Tai aš 
gyvenime esu patyręs ne vieną 
kartą. Patikėkite! 

- Interviu darome Didžią-
ją savaitę prieš artėjančias 
šv.Velykas. Karantino gran-
dinės atskyrė šeimų narius, 
gyvenančius skirtingose sa-
vivaldybėse, vaikai negalės 
aplankyti tėvų, negalės susi-
tikti broliai ir seserys, krikš-
tatėviai ir krikštavaikiai. Kai 
kurie artimųjų šiais metais 
dar nematė. Ne ką lengviau 
ir vaikams – negalėdami lan-
kytis mokyklose, vaikai ne-
susitinka su savo bendraam-
žiais, užmiršta gyvo žodžio 
magiją. Kaip manote, ar ne 
vaikams tenka svarbiausi 
dabarties išbandymai, ar tai 
neatsilieps jų ateities santy-
kiui su pasauliu?

- Šis laikas - tai viena iš karo 
formų. Mes visi dabar kariau-
jame. Kiekviename kare lieka 
mažai vietos bet kokiam kom-
fortui, taip pat ir tarpusavio 
santykiams. Tai metas, kuris 
daug iš mūsų atėmė - ne tik 

gyvą bendravimą, bet ir arti-
mą žmogų. Aš irgi šiame kare 
netekau savo mylimo Tėčio. 

1994 metais režisieriaus 
Alex Proyas sukurtame filme 
„Varnas“ skamba paprasta, bet 
labai prasminga frazė: „Juk 
negali visą naktį lyti“. Mūsų 
dabarties realybėje ši frazė 
irgi duoda vilties, kad kažka-
da viskas baigsis. Baigsis ir 
šis karas. O tada - ar statysime 
atminimo paminklus, kad viso 
to nepamirštume? O gal viską 
norėsime išbraukti iš mūsų at-
minties? Bet ar tai įmanoma? 

Ne tik vaikams dabar sunku. 
Sunku visiems. O mūsų jau-
noji karta galės kažkada di-
džiuotis, kad dalyvavo šiame 
kare ir nepasidavė. 

- Ko palinkėtumėte gimto-
jo krašto žmonėms Prisikėli-
mo proga?

- Palinkėčiau, kad niekada 
nenuleistų rankų šiame kare 
ir nepasiduotų. Palinkėčiau, 
kad kuo greičiau išsivaduotų 
nuo melo, korupcijos, netikrų 
pranašų politikos pasaulyje, 
kad greičiau išsivaduotų nuo 
pagundos viską paversti pini-
gais, išsivaduotų nuo baimės 
būti savimi ir nuo kitų demo-
nų. Tik tada kiekvieno gyve-
nime Kristus užims tinkamą 
vietą. 

- Ačiū už interviu.
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Populiariausių medikų rinkimuose keičiasi lyderiai
Populiariausių gydytojų rinkimuose keičiasi lyderiai. Į priekį su 21 padėka išsiveržė Dalė Kazlauskienė. 
Savaitės pradžioje pirmavęs Valdas Macijauskas turi surinkęs 16 padėkų. 

Ritai Juodiškienei pacientai 
dėkojo 9, Rimondui Bukeliui – 
8, Gabėtai Šinkūnaitei – 7 kar-
tus.

Po 4 padėkas turi Virginija 
Pažėrienė, Rolandas Jurkėnas ir 
Rasa Tervydienė. 3 padėkas turi 
Diana Irician. Aloyzui Pranskū-
nui ir Vitalijai Giriūnienei dėko-
ta po 2 kartus.

Po vieną padėką gavo Loreta 
Prabišienė, Margarita Aukštai-
tienė ir Audronė Lapinskienė. 

Iš slaugytojų daugiausia pa-
dėkų turi Rūta Paciūnienė - 12.

Jolita Abraškevičienė, Asta 
Bartulienė ir Ramunė Strazdie-
nė turi po 9 padėkas. Rita Bur-
neikienė - 8.

Regina Viršylienė ir Laima 
Slapšienė gavo po 7 padėkas. 

Kristina Liutkienė, Rasa Jan-
kienė ir Aušra Valaitienė turi po 
3 padėkas.

B.Pranskūnienei ir G. Janulie-
nei dėkota po 2 kartus. 

Po vieną padėką turi Egidi-
ja Šaltenė, Ligita Jacunskie-
nė, Lijana Ragauskienė, Vida 
Kvasauskienė bei Vita Stan-

kevičienė.
Priminsime, jog populia-

riausių Anykščių medikų rin-
kimus „Anykštos“ redakcija 
rengia kartu su Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros 
centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  
Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ pa-
skelbsime balandžio 27 dieną, 
kai bus minima Medicinos dar-
buotojų 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 padė-
kos 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.

Nuoširdžiai dėkoju chirurgui Rolandui JUKRKĖNUI, me-
dicinos seselei Aušrai VALAITIENEI ir procedūrų kabinete 
dirbančioms švelnioms seselėms už jautrumą, rūpestingu-
mą, patarimus. Ačiū. Jūs visi - nuostabi komanda.

J. PRANCKEVIČIENĖ

Gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai 
PACIŪNIENEI linkime sveikatos, stiprybės kilniame darbe.

RUTKAUSKAI, BIMBAI

Gerb. gydytojui Rimondui BUKELIUI ir slaugytojai Ritai 
BURNEIKIENEI. 

Ačiū Jums už rūpinimąsi mano sveikata, už šiltą bendravi-
mą, už patarimus, gerą žodį. 

Sėkmės Jums, sveikatos ir kantrybės.

Elvyra BlAuzdIENĖ, Alukėnų km.

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI 
už nuoširdumą ir gerą gydymą.

Linkiu sveikatos ir sėkmės atsakingame medikų darbe.

Emilija luKŠIENĖ, N. Elmininkai

Dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už 
nuoširdų gydymą, taip pat seselei Rūtai PACIŪNIENEI.

Linkiu nepavargti šiame sunkiame, bet kilniame darbe.

M. MIŠKINIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Rimondui BUKELIUI ir 
slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už nuoširdų gydymą ir 
malonų bendravimą. Linkime stiprybės ir sveikatos.

Algimantas ir Vanda ŠNIuKŠTAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai gerb. D. KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai R. STRAZDIENEI už nuoširdų bendravimą, dė-
mesingumą, rūpestį, gerą žodį. Linkiu Jums daug saulėtų 
dienų, sveikatos, stiprybės, kantrybės.

danutė JANKAuSKIENĖ

„Mažuose pasaulio kampeliuose maži žmonės darydami 
mažus, gerus darbus pamažu keičia pasaulio veidą”.

Tariame AČIŪ, Anykščių greitosios medicinos pagalbos 
stočiai už atsidavimą savo darbui, už profesionalumą, už 
pagarbų elgesį, už begalinį rūpestį mano močiute Maryte.

Linkime Jums Angelo sargo apsaugos, sveikatos ir gyve-
nimo džiaugsmo.

Pagarbiai daiva PAKAlKIENĖ

Gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
BARTULIENEI nuoširdžiai ačiū už rūpestingą gydymą ir 
darbą Anykščių labui.

Pacientas K. B.

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai gerb. D. KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai R. STRAZDIENEI už begalinį rūpestį, pagalbą 
bei patarimus. Linkiu stiprybės, sveikatos ir kantrybės atsa-
kingame medikų darbe.

Irena SABAlYTĖ

Nuoširdžiai dėkojame Vaikų ligų gydytojai Margaritai 
AUKŠTAITIENEI  bei medicinos seselei Vitai 
STANKEVIČIENEI už rūpestį, nuoširdumą, šiltą bendravi-
mą. Ačiū už Jūsų gerumą.

Pagarbiai
dovilė, Greta ir Ramunė

Reiškiu pačius šilčiausius ir nuoširdžiausius padėkos 
žodžius gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI ir slaugytojai 
Rasai JANKIENEI. Tegul ir toliau gydo Jūsų žmogišku-
mas, kantrybė ir dėmesingumas. Šios savybės kartais 
svarbiau negu vaistai. 

Veronika-Aldona PIlKAuSKIENĖ, N.Elmininkai

Dėkojame Neįgaliųjų draugijos pirmininkei A.ŠERĖNIENEI,  
taip pat darbuotojams už pagalbą, atjautimą. Linkime svei-
katos, stiprybės.

Su Šv. Velykomis.

G. d. RuTKAuSKAI

Stiprios sveikatos ir didelės kantrybės gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir sesytei Ramunei STRAZDIENEI lin-
kime Jūsų atsakingame darbe.

Ačiū, Mielosios. Su Šv. Velykom!

PRATAPŲ šeima

Nuoširdžiai AČIŪ Anykščių ligoninės slaugos skyriaus 
vedėjai-gyd. Virginijai PAžĖRIENEI už profesionalumą ir 
kompetenciją, už rūpestį, dėmesį bei šiltą bendravimą su 
sergančiaisiais. 

Taip pat dėkoju šio skyriaus med. seselėms, slaugytojoms 
ir kt. darbuotojams už kantrybę, jautrumą ir priežiūrą.

AČIŪ ir traumatologui gyd. PRANSKŪNUI, reabilitologei 
gyd. LAPINSKIENEI už konsultacijas, patarimus.

Jums visiems linkiu stiprybės, nepalūžkite tokiame atsa-
kingame ir sunkiame darbe. 

Su pavasariu ir artėjančia medicinos darbuotojų diena!

Su pagarba
Vanda ČEPuKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui chirurgui Rolandui 
JURKĖNUI ir slaugytojai Aušrai VALAITIENEI už rūpestin-
gą, profesionalų gydymą ir nuoširdumą.

Linkime Jums sveikatos, sėkmės, stiprybės.

Pagarbiai
zofija ir Petras KONTRIMAVIČIAI

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai 
Ramunei STRAZDIENEI. Ačiū Jums už nuoširdumą, atjau-
tą, norą padėti.

Stiprybės, ištvermės ir sveikatos sunkiame Jūsų darbe.

B. ir V. MEdŽIuOlIAI

Dėkojame Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir seselei Rūtai PACIŪNIENEI už gerą 
gydymą ir nuoširdų bendravimą.

A. ir K. ČERKAuSKAI

Dėkoju gydytojui Rolandui JURKĖNUI už profesionalų 
gydymą, malonų bendravimą. 

Linkiu Jums sveikatos, kantrybės, stiprybės atsakingame 
darbe. 

Gytis ŠEŠTOKAS

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slau-
gytojai Astai BARTULIENEI už šiltą ir gerą žodį, nepapras-
tą rūpestį, kruopštų ir sąžiningą darbą.

Teneišblėsta šypsena Jūsų veide.

laimutė zdANEVIČIENĖ
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Viešpatį garbinanti procesija Raimondas GUOBIS

Dalyvauti bažnytinėje procesijoje, būti vėliavnešiu ar al-
torėlio bei kaspinų nešėja nuo seno buvo ir yra didelė gar-
bė, kurios nusipelnydavo ne kiekvienas. Nūnai dažnoje ma-
žesnėje parapijoje maršalkos džiaugiasi suradę vos ne vos 
sutinkančių nešti vėliavas vyrų, nors Svėdasų kraštas nuo 
seno garsėjo bažnytinių iškilmių procesijomis. 

Esama minčių europietišku pavyzdžiu įkurti, atgaivinti 
svėdasiškiuose kitados buvusią procesininkų broliją, suda-
rytą iš rimtų vyrų ir moterų, pasirengusių stropiai didžio-
siose iškilmėse dalyvauti.

Senųjų tradicijų aidai

Pasak senolių, dar pačioje XX 
amžiaus pradžioje Svėdasų baž-
nyčia turėjo įspūdingą didžiulę 
Šv. Roko vėliavą, kurią iškėlę 
ant aukštų karčių nešdavo trys 
vyrai, pulkelis moterėlių laiky-
davo jos kaspinus. Kur ta vėlia-
va pasidėjo - suplyšo, sunyko ar 
į kokį bažnytinio meno muziejų 
pateko - nieks nebežino. Nūnai 
svarbiausias ir seniausias pro-
cesijos reliktas yra bene dviejų 
metrų aukštumo baltu sidabru 
tviskantis kryžius, dar Svėdasų 
bažnyčios globėjos grafienės 
Liudvikos Marikonienės 1857 
metais dovanotas: gotikiniais 
lietais ornamentais papuošti 
kryžmos galai, liekna Kančios 
figūrėlė, kaukolė su sukryžiuo-
tais kaulais, o ant bumbulo 
išgraviruota liepsnojanti, per-
verta kalaviju širdis, tarp lauro 
šakelių vainikų ir dovanotoją 
menantis įrašas.

Kun. Kazimieras Girnius 
knygoje „Istorinės nuotru-
pos apie Svėdasų parapiją“ 
rašo, kad tai klebonas Antanas 
Lenkevičius apie 1904 metus 
Ukrainos mieste Žitomire nu-
pirko ir atvežė bene tris dideles 
procesijos vėliavas - „ karū-
nas“: žalią, mėlyną ir raudoną, 
o iš Maskvos - puošnų balda-
kimą. Ilgakotės, klasikinės, su 
viršūnių skardiniuose bum-
buluose besiritinėjančiais ir 
tarškančiais švino rutuliukais 
– „barškančios“ vėliavos galė-
jo būti įsigytos tuo pačiu metu. 

Tarpukariu įsigytos dar dvi 
šiuo metu procesijoje naudo-
jamos istorinės vėliavos - ruda 
Šv. Pranciškaus trečiojo ordino 
- „Tretininkų“ vėliava su klū-
pančio Šv. Pranciškaus atvaiz-
du ir užrašu: „ Šv. Pranciškau, 
melskis už mus“ bei išmonin-
gai išsiuvinėtu žodžiu „Šve-
dasų“ – su raide Š priekyje; 
baltoji – katalikiško jaunimo 
sąjungos „Pavasaris“ Svėdasų 
kuopos vėliava, paženklinta 
išsiuvinėtu šūkiu: „ Melskis ir 
dirbk“. Ta vėliava ypač sunki, 
nes papuošta daugybe spalvoto 
stiklo karoliukų. 

Visų vėliavų nešėjai persi-

juosę tos pačios spalvos juosta 
ant kamžos, o kaspinų nešė-
jos moterys - vėliavos spalvos 
tautiniais drabužiais. „Treti-
ninkės“ visuomet vilkėdavo 
rudomis pranciškonų ordino 
vienuolių abitų spalvos su-
kniomis, susijuosusios balto-
mis virvėmis su trimis mazgais 
ir apsigobusios baltomis skare-
lėmis. Gaila, kad dabar naujos, 
nelabai išmoningos bažnyčios 
ir tų dalykų, apie kuriuos nela-
bai supranta, tvarkytojos tuos 
rudus abitus kažkur nukišo.

Ypač pakilią nuotaiką dar 
labiau pakylėja, kai galingai ir 
džiaugsmingai skamba visi trys 
istoriniai baltojo bokšto varpai: 
mažylis, išlietas Vilniuje, Jono 
Delamarso dirbtuvėse, jam pri-
taria Karaliaučiuje pagamin-
tas didesnis, skambiu bronzos 
aidu dundena didysis – vilniš-
kio meistro Karlo Gotlebo pa-
gamintas - visi iš XII – XVII 
amžiaus. Dievo garbei skelbti, 
Švč. Marijai, Šv. Juozapui, Šv. 
Onai ir Šv. Jonui Krikštytojui 
pagerbti.

Dar pačioje XX amžiaus 

pradžioje Velykų procesijoje 
dalyvaudavo ir keletas rimtų, 
šautuvus turėjusių vyrų. Nors 
caro valdžia ir draudė, bet, 
papirkę vietinius policinin-
kus, šauliai, įsilipę į varpinės 
bokštą, prisikėlusiam Kristui 
pakiliai saliutuodavo šautuvų 
salvėmis pro apvaliuosius lan-
gelius. Dusliai dundėdavo dvie-
jų vyrų - „bubinorių“ - mušami 
du didžiuliai būgnai, skambia 
šuns oda aptraukti, ant kojelių 
stovintys variniai katilai. Se-
nais laikais arčiausiai prie po 
baldakimu žengiančio kunigo 
eidavo garbingiausi parapijos 
vyrai - dvarponiai ir bajorai, 
du iš jų turėjo teisę eisenoje iš 
šonų laikyti už rankų dvasinin-
ką. Praeito amžiaus pradžioje 
bene paskutiniai šia privilegija 
buvo pagerbti dosnūs parapijai 
rėmėjai - Drobčiūnų dvaro po-
nai Machvicos.

Iš XX į XXI amžių įžengus

Dar prieš tris ar keturis de-
šimtmečius  Svėdasų bažnyčia 
turėjo nuolatinius, kiekvienoje 
šventėje įsipareigojusius vėlia-
vas nešti vyrus, kurie, jei patys 

negalėdavo, privalėdavo atsiųs-
ti vietoje savęs kitą vyrą. Kaip 
kad Troškūnuose buvau pratęs, 
panorau panešėti kadais vėliavą 
ir Svėdasuose. Tačiau maršalka 
Antanas Stasiškis tą garbę su-
teikė labai nenoriai: „Žinok, jei 
imsies nešti, tai turėsi nešti per 
visas šventes...“ 

Puošnu, iškilminga ir Dievui 
garbė: apsirengę baltomis kam-
žomis, per petį persijuosę spal-
votas juostas, apsimovę baltas 
pirštines eidavo vyrai. Šalia jų 
tautiniais, vėliavos spalvai de-
rančiais drabužiais pasirėdžiu-
sios žengdavo didžiųjų vėliavų 
kaspinus nešančios moterys. 
Pakaitomis nešdavo ir du alto-
rėlius - sunku, bet didelė garbė 
Dievui. Altorėliai sunkūs, nešė-
joms paskausdavo rankos. Aps-
kriti paveikslų rėmai gausiai iš-
puošti ornamentų pjaustiniais, 
vienas pašvęstas Mergelei Ma-
rijai, o antrasis - Šv. Juozapui. 
Procesininkus taip išpuošusio 
klebono Vlado Rabašausko pa-
stangomis buvo įsigytas pulke-
lio berniukų nešamas didžiulis 
rožančius. Seniai jau niekas jo 
nebematė...

Uolus procesijų dalyvis ir organizatorius Jonas Neniškis. 

Džiugiai procesijai ruošiama „Tretininkų“ vėliava su Šv. Pran-
ciškaus atvaizdu.            autoriaus nuotr. 

(Nukelta į 9 psl.)

Daugelį metų Svėdasų baž-
nyčios maršalka tarnavęs 
antanas Stasiškis  buvo atsa-
kingas už procesijų būrimą. 
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Senieji simboliai iki šiol gyvi karpiniuose ir interjeruose 
Jau šešiolika metų Arklio muziejuje stovinčią etnografinę 

Legų sodybos gryčią puoselėja tradicinių amatų meistrės ser-
tifikatą įgijusi Rita Vasiliauskienė. Čia ji veda duonos kepimo, 
žvakių liejimo, velykinių margučių marginimo ir popieriaus 
karpinių edukacines programas, organizuoja plenerus.  

Sužavėti subtilių karpinių 
trapumo ir juose užkoduotų se-
nųjų simbolių, įpintos minties ir 
prasmės, lankytojai dažnai nori 
parvežti artimiesiems lauktuvių 
kokį nors R. Vasiliauskienės 
popieriaus meno kūrinį. Kuo 
pašnekovę patraukė tradiciniai 
amatai ir kaip juose galima at-
rasti sėkmę, kalbamės su Rita 
Vasiliauskiene. 

- Kas jus paskatino pasukti 
tautodailininkės keliu?
- Polinkis į dailę ir menus 

mane lydėjo nuo mažumės. 
Labai daug visko išmokau iš 
tėvelių. Profesionalumo įgavau 
mokydamasi Stepo Žuko taiko-
mosios dailės technikume. Vi-
sada norėjosi kurti, siekti gero 
estetinio vaizdo. 

Mano, kaip tautodailinin-
kės, kelias prasidėjo nuo darbo 
Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio-Žukausko memoria-
liniame muziejuje. Prieš šešio-
lika metų į Niūronis perkėlus 
autentišką XIX a. pabaigos gry-
čią, reikėjo ją paruošti, pritai-
kyti muziejaus veiklai, sukurti 
to laikotarpio aplinką, interjero 
puošybos detales. Teko imtis 
karpinių – kurti iš popieriaus 
langų užuolaidėles, žibalinių 

lempų gaubtus, puošti karpiniais 
lentynas. Manau, kad siekiant 
džiuginančio rezultato, pirmiau-
sia reikia pradėti pačiam nuo sa-
vęs – gilintis į savo veiklos sritį, 
ieškoti, bandyti, pamilti savo 
darbą. Siekdami perduoti savo 
sukauptas žinias, ėmėme rengti 
edukacines programas, kurios 
sulaukia didelio susidomėjimo.

- Kaip gimsta jūsų karpinių
temos?
- Kai pasidedu popieriaus lapą 

prieš save ir paimu pieštuką į 
rankas, mintis gimsta greit. Pra-
džioje daugiausia rėmiausi se-
naisiais mūsų kultūros motyvais 
– lelijėlėmis, lapeliais, paukšte-
liais, gyvatėlėmis, kryputėmis, 
dantukais. Visu tuo, kuo savo 
buitį puošdavo mūsų senoliai. 
Vėliau norėjosi išbandyti kažką 
naujo – atsirado mano kūriniuo-
se žmonių figūrėlių, angelėlių, 
arkliukų. Šiame darbe taip pat 
daug ekspromto ir improvizaci-
jos. Esama labai daug karpymo 
būdų ir technikų, o norint įgusti 
reikia nemažai kantrybės ir patir-
ties. Taip pat labai svarbu pajusti 
įrankį – tokiam darbui netinka 
bet kokios žirklutės ar peiliukas. 
Reikia atrasti įrankį, tinkantį savo 
rankai. 

- Ar karpiniai, kaip taiko-
mojo meno sritis, nepraranda 
aktualumo šiuolaikiniame pa-
saulyje?

- Lietuva turi daug talentingų 
karpinių meistrų ir gyvas kar-
pinių tradicijas. Manau, kad, 
lyginant su kaimyninėmis šali-
mis, tuo smarkiai išsiskiriame. 
Siekdami šias tradicijas saugoti 
ir dalytis patirtimi, Arklio mu-
ziejuje rengiame plenerus, į ku-
riuos suvažiuoja meistrai iš įvai-
rių Lietuvos miestų ir miestelių. 

Karpiniai randa savo vietą ne 
tik muziejų ar parodų salėse. Šią 
vasarą labai nudžiugino Rūtos 
Stanevičienės ir VšĮ „Atvertos 
langinės“ iniciatyva papuošti 
Svėdasų autobusų stotelės sieną 
ant jos perkeliant mano karpinio 
piešinį. Džiaugiuosi, kad mano 

karpiniais iliustruojamos poe-
zijos knygos, puošiami namų 
interjerai. Arklio muziejuje su-
laukiame nemažai lankytojų, 
norinčių dalyvauti mūsų eduka-
cinėje programoje „Aš iškirpsiu 
tau leliją“ ir patiems išbandyti 
karpinių meną.

Projektą „Aktuali kultūra“ 
įgyvendina lietuvos Respublikos 
kultūros ministerija. Projektas 
finansuojamas europos sociali-
nio fondo finansuojamo veiksmų 
programos 12 prioriteto „Tech-
ninė parama, skirta informuoti 
apie veiksmų programą ir jai 
vertinti“ ir lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto lėšomis. 
Daugiau informacijos: 
www.esinvesticijos.lt ir 
www.lrkm.lt.

Rita Vasiliauskienė įsitikinu-
si, kad karpiniai – mūsų tau-
tos išskirtinumas. Asmeninio 
archyvo nuotr. 

1. Poemos „Anykščių šilelis“ 
autoriaus pavardė. 

2. Lietuvių liaudies muzikos 
instrumentas; švilpukinė indo 
tipo fleita. 

3. Unikalus kūrybinis darbas 
iš popieriaus, sukurtas naudo-
jant žirkles ar rėžtuką. 

PASITIKRINK ŽINIAS 

4. Lietuvių liaudies šokis, šo-
kamas poromis, muzikinis me-
tras 2/4. 

5. Muzikos atlikėjų kolekty-
vas, dažniausiai specialios pa-
skirties ir sudėties ansamblis. 

6. Taikomosios dekoratyvi-
nės dailės šaka; degti gaminiai 
iš molio ar kitų mineralinių 
nemetalinių medžiagų. 

Atsakymai: 1. Baranauskas. 2. Molinukas. 3. 
Karpinys. 4. Suktinis. 5. Kapela. 6. Keramika.  

Viešpatį garbinanti procesija

Nūnai nuolatinių vėliavne-
šių tarsi ir nebelikę, tad tenka 
vyrus prieš pamaldas surinkti, 
o tai maršalkų rūpestis. Daž-
niausiai to imasi du žilagalviai 
Antanai -  Stasiškis ir Ralickas. 
Ne visi sutikdavo pagelbėti. Ir 
dabar dažnas atsisako: skauda 
rankos ar stuburas, kai kas ir po 
vakarykščio nestiprus jaučiasi. 
Sutartinai ir oriai žengti geban-

tys ir baldakimą nešantys vyrai 
beveik visada tie patys, taip 
sakant, nuolatiniai. Procesiją 
papuošti, suriktuoti, kam ko-
kius drabužius apsivilkti, imasi 
kelios moterys, dar dvi ieško 
nedidelių mergaičių gėlytėms 
barstyti, bet joms ne visada pa-
siseka, juk reikia su mamytėmis 
susitarti, tas mergytes iš anksto 
numatyti, kaip žolynėlius berti 
pamokyti. Ne visada daugiau 
būna ir patarnautojų – „ klap-

(Atkelta iš 8 psl.)

Tikriausia egzotika – kaspinų nešėjos su „Tretininkių“ suknio-
mis. iš kairės - Veronika Kavoliūnienė, Bronė apeikienė, vėliav-
nešys Vygandas indrelė, Janina Palskienė, aldona Sirgedienė. 

čiukų“, ritmingai žingsnius 
palydinčių mažų varpelių tilin-
džiavimu.

Tad Velykų švenčių, Devintinių 
ar atlaidų vidurdienio pamaldos 
prasideda džiaugsminga ir spal-
vinga procesija. Kryžių nešdavo 
pats maršalka, greta su barškan-
čia vėliava -  antrasis maršalka, 
šalia - dar vienas vėliavnešys, 
tvarkingai, nesusigrūdę linguoja 
kitos vėliavos - „karūnos“. Pir-
moji „Tretininkų“, po to žalia, 
mėlyna, raudona, o paskiausiai - 
balta, baltutėlė „Pavasarininkų“, 
puošniais drabužiais marguoja  
kaspinų nešėjos, liejasi sutartina 
choro giesmė: „Šventuoju pri-
sikėlimu duok mums kalčių at-
leidimą“ ar  „ Viešpatie, Jėzau“. 
Gausiu būriu žengia didžiu, pra-
sisklaidžiusiu pulku svečiai ir pa-
rapijiečiai, svėdasiškiai bažnyčią 
vis dar lanko gausiai, ir visi su-
vokia, kaip tai gražu, prasminga 
ir reikalinga.

Naujieji „brotstvininkai“

Vis didesnis per šventes susi-
renkančių vyrų stygius, jaudu-
lingas rūpestis suieškoti pakan-
kamai pajėgų vėliavoms nešti, 

kad procesija būtų pilnatve vai-
nikuota. Pirmiausia pasisten-
giama, kad į procesiją nuolatos 
ateitų bent jau penki vyrai, kad 
būtų kam kryžių ir „baldakimą“ 
nešti, nes be šių atributų pro-
cesija negalėtų pajudėti. Nors 
nutikus didžiausiai nelaimei, 
visai bažnyčioje nelikus vyrų, 
pakaktų ir tik kryžių nešančio 
vienintelio žmogaus – kartu su 
juo eitų Švenčiausiąjį nešantis 
kunigas.

Jonas Neniškis ėmėsi nuolati-
nių procesininkų būrelį suburti: 
prikalbino dar tris vyrus, vos ne 
prisaikdino, kad būtinai dalyvautų 
procesijos dieną. Pasak šio tikro 
svėdasiškio, procesija yra didi 
pagarba Viešpačiui, taip pat ir pa-
rapijiečiams, svečiams, kelianti 
pasigėrėjimą  parapijos vėliava. 

Dėl kitų vėliavnešių tenka 
dalyvauti tikroje vyrų mobili-
zacijoje, nes dauguma ateina į 
šventovę vos ne paskutinę mi-
nutę iki pamaldoms praside-
dant. Tuomet jau reikia suktis, 
dažnai net griežtokai kviestis 
pagelbėti. Ir tuomet, kai visos 
vėliavos pro nedideles perei-
namosios zakristijos duris iš-
linguoja į šventorių, kuomet 

vyrų gal net daugiau nei reikia, 
o moteriškių kaspinams nešti 
irgi nestinga, užplūsta palai-
minga ramybė, suvirpa širdy 
džiaugsmas. Spalvingais šilkais 
šlamančiai eisenai išsirikiavus 
priešais didžiąsias duris, iš baž-
nyčios slapties švysteli sidabru 
kryžius, išlinguoja ant keturių 
kartelių nešamas baldakimas, 
susikaupęs žengia kunigas, besi-
raitantį smilkalų dūmą pasiveja 
giesmė, o bokšte suskamba var-
pai - visi trys, vienas kitam at-
sišaukdami. Tuomet jau svarbu 
nesigrūsti į krūvą. Būna - kokia 
nelabai supratinga moteris ima 
raginti, skubinti, nors reikia lai-
kyti kelių žingsnių tarpą, kad 
būtų gražu. Nei skubinti, nei 
pernelyg lėtai eiti. Paprastuose 
atlaiduose tai juokas – vos vie-
ną kartą aplink bažnyčią apei-
na, o per Šv. Velykas tris kartus 
šventovę apjuosia. Tuomet pa-
junti didžiųjų vėliavų – karūnų 
svorį, o jei dar stipresnis vėjas... 
Tuomet vos ne iš kojų verčia - 
sunku nulaikyti, ir baisu, kad 
nepaleistum. Bet smagu, kai 
spindi saulė, nuo Alaušo pūsteli 
drėgnas vėjas, veidus išpuošia 
šypsenos ir džiaugsmingai aidi: 
„Linksma diena mums prašvi-
to, visi laukėm džiaugsmo šito, 
Kristus kėlės, mirtis krito. Ale-
liuja, Aleliuja, Aleliuja...“
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedici-
ja (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Sagų karas.
10:50 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
11:55 Velykų šv. Mišios ir 
Popiežiaus Pranciškaus 
palaiminimas „Urbi et Orbi“ 
iš Vatikano.  
13:40 Išpažinimai.  
13:55 Evanas Visagalis N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Velykinis koncertas 
„Pavasario balsai“.  
17:15 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
17:50 Koncertas „Už pergalę 
gyventi“.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Perplaukus Atlantą  
N-7. 
22:00 Gražuolė ir pabaisa 
N-7. 
01:15 Briusterio milijonai 
N-7. (kart.).

06:30 Monstrai prieš atei-
vius.
06:55 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
07:20 Stebuklų parkas (k).
09:05 Smurfai 2.
11:15 Pelenės istorija.
13:10 Denis - grėsmė visuo-

menei.
15:10 Mano žmona - ragana 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
21:55 Akvamenas N-7. 
00:40 Grėsminga žemė N14. 
02:30 Slaptas kazino (k) 
N14. 

06:10 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 mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žuviukas Nemo  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Žuviukas Nemo  N-7.
14:00 Laukiniai šernai N-7.
16:05 Namo su laikrodžiais 
paslaptis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Namo su laikrodžiais 
paslaptis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Didysis šou burbulas  
N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Didysis šou burbulas  
N-7.
22:30 Žmogžudystė Rytų 
eksprese  N-14.
00:45 Karibų piratai  (kart.) 
N-7.

07:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
07:30 Europos taurė 2020. 
Elektrėnai (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas. 
10:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
10:30 Geriausi šuns draugai.
10:55 Šunys. Būsimieji ve-
dliai.
12:30 41-asis Pasaulinis 
rytojaus cirkas.
14:30 Adamsų šeimynėlė 
N-7. 
16:35 Vagis policininkas N-7. 
18:30 Kas aš esu? N-7. 
21:00 Žmogus su geležine 
kauke N-7. 
23:45 Sachara (k) N-7. 
02:10 Vertikali riba (k) N-7. 

07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 Sveikinimai.  
17:00 Moteris  N-7.  
18:00 Keršto gėlės.
18:55 Meilė Džaipure N-7.  
21:00 Kalifornijos svajos  
N-7.  
23:30 Trise valtimi  N-7.  
01:20 Policijos telefonas 110 
N14.   

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Prisikėlimo liudytojai 

(kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Velykų pamaldos iš 
Vilniaus evangelikų liuteronų 
bažnyčios. 
11:15 Klausimėlis. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Stop juosta. 
13:00 Šventadienio mintys. 
13:30 Gustavas Mahleris. 
„Prisikėlimas“. 
15:10 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
Parodomoji programa. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. „Apie 
Dievą ir žmogų“. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Eduardas Balsys. 
„Kelionė į Tilžę“. 
22:35 Grupė „The Roop“.
23:30 Trys seserys. Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro 
spektaklis (kart.).
01:30 Gražuolė ir pabaisa 
(kart.).

06:00 Kalnų vyrai (kart.) N-7.
06:55 Žvejybos nuotykių 
ieškotojas.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Vandenynai be van-
dens (kart.).
11:40 Naujakuriai  N-7.
12:50 Gyvūnų klanai  N-7.
13:55 Bomba  N-7.

15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinastija  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 Los Andželo „Lakers“– 
Los Andželo „Clippers“.
01:00 Karo dievas  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Greitis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Eko virusas. 
09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Šv. Velykų Mišios iš 
Bernardinų bažnyčios.
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 Koncertuoja Liveta ir 
Petras Kazlauskai.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Radži koncertas.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.

23.00 Koncertas 
„Pasveikinkime prisikėlimą”. 
00.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
01.00 Pėdsakas  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 Abi dešinės.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
12:00 Raktas į namus .
12:30 Išpakuota.
13:00 Rimas ir kunigas.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Sveikai ir laimingai.
15:30 Pokyčio istorija.
16:00 Visos mes Ievos. 
Svečiuose — J. Nainys
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. 
20:45 Mano pramogos 
veidai. Svečiuose — A. 
Užkalnis.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Bilienė.
23:00 Delfi filmas. Gautas 
iškvietimas, 2016.
01.00 Kitokie pasikalbėjimai
03:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
05:00 Kitokie pasikalbėjimai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Serengečio dėsniai 
(kart.).
07:00 Žvilgsnis iš paukščio 
skrydžio (kart.).
08:00 Madagaskaro pingvinai.
09:30 Trolių Mumių slėnis.
10:00 Trys karalaičiai.
11:00 Gulbių paslaptis..
12:05 Įspūdingieji ilgaausiai.
13:00 Gyvūnai žiemą.
13:55 Mažasis Spiru.
15:25 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Šokiai ant 
ledo. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Šventinė muzikinė pro-
grama „Velykų šviesa“. 
20:00 Dviračio žinios. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas. 
22:25 Laukiniai Vakarai prie 
molo N-14. 
23:15 Išpažinimai. 
23:45 Mirga Gražinytė-Tyla ir 
Birmingamo miesto simfoninis 
orkestras (kart.).
01:25 Gulbių paslaptis (kart.).

06:05 Monstrai prieš ateivius.
06:30 Tomo ir Džerio nuoty-
kiai.
06:55 Mažasis riteris Trenkas.
08:25 Rango.
10:30 Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša 2.
12:25 Vėžliukai nindzės N-7. 
14:30 Denis - grėsmė visuo-
menei. 
16:05 Kelionė į Ameriką N-7. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Griaunantys viską N-7. 
21:40 Afera N14. 
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Afera N14. 
23:35 Magiškasis Maikas 
XXL  S. 
01:55 Akvamenas (k) N-7. 

06:10 Transformeriai  N-7.
06:35 Mano mažasis ponis.
08:15 Koko.
10:35 Merė Popins sugrįžta.
12:20 Kenoloto.
12:22 Merė Popins sugrįžta.
13:10 Kūdikis už 30 milijonų  
N-7.
16:00 Narnijos kronikos  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Narnijos kronikos  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Liūtas karalius N-7.
21:55 Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis N-14.
23:30 Skubi pagalba  N-14.
00:25 Einšteinas  N-7.
01:25 Majų baikerių klubas  
N-14.

07:15 41-asis Pasaulinis ryto-
jaus cirkas (k).
09:05 Šunys. Būsimieji vedliai 
(k).
10:45 38-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.
13:15 Adamsų šeimynėlės 
vertybės N-7.  
15:10 Teisė tuoktis N-7.  

17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas.  
19:30 Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis  N-7.  
21:15 Lūžio taškas N-7.  
23:25 Kas aš esu? (k) N-7.  
01:50 Žmogus su geležine 
kauke (k) 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 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7. 
16:50 Meilė Bora Boroje N-7. 
18:50 Stebuklas N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Meilės istorija  N14.  
00:15 Paskolinta meilė.
01:15 Našlaitės  N-7. 
02:55 Kalifornijos svajos (k) 
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Trolių Mumių slėnis 
(kart.).
06:30 Bitė Maja (kart.).
06:45 Apolono vabaliukų isto-
rijos (kart.).
07:00 Smurfai.
07:20 Sagų karas (kart.).
09:10 Evanas Visagalis N-7. 
(kart.).
10:45 Velykinis koncertas 
„Pavasario balsai“. 

12:15 Saulius Petreikis ir se-
noviniai instrumentai.
12:45 Dėdės ir dėdienės. 
Šiaulių dramos teatro spek-
taklis. 
14:50 Odeono aikštės koncer-
tas iš Miuncheno. 
16:20 Monet lelijos. Vandens 
ir šviesos magija.
17:55 Mirga Gražinytė-Tyla ir 
Birmingamo miesto simfoninis 
orkestras. 
19:35 Sapnas gilią Afrikos 
naktį.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Baletų triptikas. .
23:00 Išpažinimai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Velykinis koncertas 
„Pavasario balsai“. 

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
08:50 Autopilotas”. Lietuva, 
2020. 4 sez. 31 s. (kart.)
09:20 Naujakuriai (kart.) N-7.
09:55 Simpsonai (kart.) N-7.
10:55 Simpsonai  N-7.
11:25 Naujakuriai (kart.) N-7.
12:30 Amerikos talentai.
13:30 Farai  N-7.
14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
22:10 Greitojo reagavimo 

būrys N-14.
23:55 1303 butas  S.
01:35 Amerikiečiai  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 Kaimo akademija.  
07.30 Mūsų gyvūnai.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 Pasveikinkime prisikė-
limą.
09.30 Putino rūmai. Didžiausio 
kyšio istorija.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Riešutų duona.
14.00 Koncertas. Arvydas 
Vilčinskas.
15.00 „24/7“. 
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Tūkstantmečio žinios.  
17.00 Laikykitės ten  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Švarūs miestai.  
19.00 Gyvai. Išjunk šviesą.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Koncertas. Laura 
Remeikienė.
21.30 Koncertas. „Balius”.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Laikykitės ten N-7.
00.00 Radži koncertas.
01.00 Putino rūmai. Didžiausio 
kyšio istorija.

05:00 Ugnikalnių takais.

05:30 Ugnikalnių takais.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Ugnikalnių takais.
07:00 Ugnikalnių takais.
08:00 Ugnikalnių takais.
08:30 Išpakuota. Kur dingsta 
globalinis atšilimas kai lauke 
-20°C?
09:00 Sveikai ir laimingai.
09:30 Visos mes Ievos. 
10:00 „Vėjų teatro“ spektaklis 
„Marmiai”.
11:00 100 akimirkų gamtoje. 
“Gandrai sugrįžta”.
11:30 100 akimirkų gamtoje. 
“Šalia skruzdelyno”.
12:00 Antros Šv. Velykų 
dienos mišios iš Vilniaus 
Arkikatedros bazilikos.
13:00 100 akimirkų gamtoje. 
“Lakštingala ant vienos kojos”.
13:30 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
14:00 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija: Kuliai ir 
Plateliai? 
14:30 Ar tu ją matei? 
Neatrasta Žemaitija: Kartena.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
17:00 Orijaus kelionės. 
17:30 Orijaus kelionės. 
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Orijaus kelionės. 
19:00 Orijaus kelionės. 
19:30 Orijaus kelionės. 
20:00 Orijaus kelionės. 
20:30 Orijaus kelionės. 
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Mano pramogos veidai. 
22:30 Ugnikalnių takais .
23:00 Delfi filmas. Gautas 
iškvietimas 3, 2016 m.
00:30 Kitokie pasikalbėjimai. 
02:30 Kitokie pasikalbėjimai. 
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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 pramanas? 
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 Klanas N-14. 
24:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius..
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 Šeškinės 20  N-7.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas. Orai.
22:30 Ieškomiausias žmogus N14. 
00:55 Strėlė  N-7. 
01:50 Prezidento apiplėšimas (k) 
N14. 

06:20 Transformeriai N-7.
06:45 Elena iš Avaloro. 
07:10 Kung fu panda  N-7.
07:40 Prieš srovę  (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 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Operacija Salazaras  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Operacija Salazaras N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Operacija Salazaras 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 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 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 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Matrica. Perkrauta N-7. 
23:45 Matrica (k) N-7. 
02:15 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 Vyriausias tyrėjas Vistingas 
2   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.).
15:00 Šviesuliai (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 LMŽ. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Čia – kinas (kart.).
19:35 Paryžiaus Dievo Motinos 
katedra. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos. 
21:33 Kurtas CobainasN-14.
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Tarptautinis bigbendų 
festivalis.

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

11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
13:30 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 Makgaiveris  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Optibet. Marijampolės 
„Sūduva“ – Kauno „Žalgiris“.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
22:05 Asteriksas olimpinėse 
žaidynėse N-7.
00:30 Gelbėtojai  N-7.
02:15 Amerikiečiai  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.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

05:00 Įvartis.
05:30 Jos vardas MAMA.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Viso mes Ievos. 
07:00 Nuo letenos iki uodegos.
07:30 Alfas live. 
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 Pokyčių istorija.
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų 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. 
21:30 2800 km Dunojumi bai-
dare su Aurimu Valujavičiumi.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Mano pramogos veidai. 
23:45 Delfi pulsas.
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 Vartotojų kontrolė (kart.).
13:00 Daiktų istorijos. 
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.).
00:35 Šventadienio mintys. 
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Prezidento apiplėšimas 
N14. 
00:25 Strėlė  N-7. 
01:25 Afera (k) N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda  N-7.
07:40 Svajonių sodai (kart.).
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 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Naktis patrulinėje mašinoje  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Naktis patrulinėje mašinoje  
N-14.
00:10 Skubi pagalba  N-14.
01:15 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 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
(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 Atsarginis prezidentas  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Matrica N-7. 
23:50 Lūžio taškas (k) N-7. 
01:55 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:15 Daktaras Ozas  N-7. 
07:10 Tėvas Motiejus (k) 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 Vyriausias tyrėjas Vistingas 
1 N14.  
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Po bažnyčios skliautais 

(kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis.
07:25 Apolono vabaliukų istorijos.
07:35 Bitė Maja.
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 Sapnas gilią Afrikos naktį 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Trolių Mumių slėnis.
16:40 Gustavo enciklopedija. .
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
19:35 Šviesuliai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Spec. Žvėrynas N-7. 
23:05 Istorijos detektyvai. 
23:50 Kernavės archeologinė 
vietovė. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos vakaras. 
01:30 Auksinis protas (kart.).

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Gyvūnų manija (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.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
22:05 Jūrų pėstininkas 2  N-14.
23:55 Gelbėtojai  N-7.
01:40 Amerikiečiai N-14.

05.29 Programa.
05.30 „24/7“.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Laikykitės ten  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 Inovacijų DNR.  
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. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Rubrika Europa - tai aš.  
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. 

22.55 Rubrika Europa - tai aš.  
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laisvės TV valanda.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

05:00 Pasaulio lietuvių žinios.
05:30 Viso mes Ievos. 
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Pokyčių istorija.
07:30 Iliustruotos Vilniaus istorijos.
07:30 Alfas live. 
08:30 Išpakuota. Kur dingsta glo-
balinis atšilimas kai lauke-20°C?
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 Nuo letenos iki uodegos .
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:15 Mano pramogos veidai. 
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. 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 interviu.
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. 
22:00 Stiliaus DNR. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Kasdienybės herojai. 
23:45 Dienos reportažas.
00:00 Delfi diena.

antradienis 2021 04 06

trečiadienis 2021 04 07

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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penktadienis 2021 04 09

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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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 Vakaras su Edita (kart.).
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 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – Atėnų 
„Panathinaikos“. 
22:00 Futbolas už grotų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Grančesteris N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:35 Pasivaikščiojimai. 
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:40 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Svetingi namai N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 
01:35 Ieškomiausias žmogus (k) 
N14.

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda  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 Gamtos jėga  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Gamtos jėga  N-14.
00:00 Skubi pagalba  N-14.
01:00 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 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 FTB (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 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Matrica. Revoliucijos N-7. 
23:35 Matrica. Perkrauta (k) N-7. 
02:10 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:15 Daktaras Ozas  N-7. 
07:10 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:10 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. Šventinta duona   
N14.  
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Tarptautinis bigbendų 
festivalis 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 2 Eilė: teatro žmonės. 
Algis Galinis. (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
15:00 Paryžiaus Dievo Motinos 
katedra (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 N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Mokslo sriuba (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Romų muzikos įtaka 
klasikai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Saulėlydis N-14. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Tarptautinis bigbendų 
festivalis.

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 Simpsonai (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Amerikos talentai.
14:30 Vieniši tėvai  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
15:55 Makgaiveris  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Raudonoji aušra  N-14.
23:20 Gelbėtojai  N-7.
01:00 Amerikiečiai  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. 
18.25 Rubrika Europa - tai aš. 
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.
22.55 Rubrika Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  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. 
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Raktas į namus.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją .
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
13:30 Orijaus kelionės.
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. 
21:00 Spausk gazą.
21:30 Automobilis už 0 Eur. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 2800 km Dunojumi baidare 
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. 
13:53 (subtitruota).
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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Vertėja N-14.
01:00 Ateitis N-14. 

06:45 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
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 Hju Glaso legenda N14. 
00:05 Požemių ugnis N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda  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 Ledynmetis N-7.
21:10 Deadpool 2  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Deadpool 2  N-14.
23:40 Bėdos kurorte  N-14.
01:25 Žmogžudystė Rytų eks-
prese  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 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 FTB (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 Skolų išieškotojas N14. 
23:35 Matrica. Revoliucijos (k) 
N-7. 
02:05 Didžiojo sprogimo teorija 
N-7.

06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
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 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas  N14.  
22:55 Byla  N14. 
01:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Tarptautinis bigbendų 
festivalis (kart.).
07:00 Trolių Mumių slėnis (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:45 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. 
Algis Galinis. (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
15:00 Knygų savaitė. „Apie 
Dievą ir žmogų“. (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 N-7. (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 Išganytojo aikštė N-14.
23:20 Sostinės dienos 2020. 
00:30 DW naujienos rusų kalba.
00:45 Dabar pasaulyje. 
01:10 Kurtas Cobainas N-14. 
(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.
12:30 Amerikos talentai.
13:30 Nuogi ir įbauginti  N-7.
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.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Laiko kilpa  N-14.
00:15 Raudonoji aušra 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 isto-
rija 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 isto-
rija 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.

05:00 Šiandien kimba. 
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Vienas toks unikalus.
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Sveikai ir laimingai.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų 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 
apžvalga linksmai. 
21:30 Orijaus kelionės. 
22:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija: Plungė ir Salantai.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Automobilis už 0 Eur .
00:00 Delfi diena.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

„anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patieka-
lų receptų. Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

Receptus siųskite el. paštu: vadyba@anyksta.lt.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Pašėlusios gastrolės  
N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Laukinė gyvūnija.
12:50 Amerika iš paukščio 
skrydžio. 
13:45 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 Dainuok su manim.  
22:40 Ir štai atėjo Poli   N-14. 
00:10 Vertėja N-14. (kart.).

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Bunikula.
07:45 Ogis ir tarakonai..
08:05 Broliai meškinai. 
08:35 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Tomas ir Džeris. 
12:00 Pakratytas.
13:50 Policijos akademija 
N-7. 
15:45 Nuogas ginklas  N-7. 
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Smurfai. 
21:20 Pasiutusios šeimynėlės 
N14. 
23:10 Vaikinams tai patinka! 
N14. 
01:10 Hju Glaso legenda (k) 
N14. 

06:35 Kung fu panda (kart.) 
N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kung fu panda (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 Japonija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Japonija.
13:05 Džiunglių knyga 2 N-7.
14:30 Kelionė į Raganų kalną  
N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  
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 Išgyventi vasarą  N-7.
00:20 Kita nuomonė  N-14.

07:30 Geriausi šuns draugai 
(k).
08:30 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Augintinių talentų šou.
10:30 Neatrasta Indonezija.
11:35 Vanity Fair   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 Muzikinė kaukė. 
22:05 Tikras išbandymas N-7. 
00:20 Sukeisti žudikai N14. 

07:15 Akloji (k).
08:45 Daktaras Ozas  N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12:00 Populiariausi užkan-
džiai.
13:35 Akloji (k).
14:45 Merės meilė virtuvei.
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja.
21:00 Vera. Slaptos gelmės 
N14.  
22:55 Operacija Argo   N14. 
01:15 Byla (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Auksinis protas. 
07:20 Kernavės archeologi-
nė vietovė. (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, kaimy-
ne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Proto džiunglės. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Gražiausios poetų 
dainos. 
16:05 Romų muzikos įtaka 
klasikai (kart.).
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 2 Eilė: teatro žmonės. 
19:00 Vizionieriai. 
19:05 Nuostabios mintys.
19:30 Viltis abipus Atlanto. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Širdies signalai N-7. 
22:20 Koncertas. LRT Opus 
Ore. 
23:20 Saulius Petreikis ir se-
noviniai instrumentai (kart.).
23:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Kalnų vyrai (kart.) 
N-7.
07:00 Žvejo nuotykiai  N-7.

09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gyvūnų klanai  (kart.) 
N-7.
11:40 Naujakuriai  N-7.
12:45 Gyvūnų klanai  N-7.
13:55 Bomba N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Kalnų vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Bearas Gryllsas  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 Peržengta riba  N-14.
01:15 Jūrų pėstininkas 2 
N-14 (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 dienoraš-
tis.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Greitis. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 #NeSpaudai. 

21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Pėdsakas N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija 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.
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. 
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: Plungė 
ir Salantai.
18:30 Orijaus kelionės. 
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kitokie pasikalbėjimai.
22:00 Aš ikona. 
23:00 Delfi premjera.
23:30 Orijaus kelionės. 
00:00 Kitokie pasikalbėjimai.
 02:00 Kitokie pasikalbėjimai.
 04:00 Kitokie pasikalbėjimai. 

Jei kiaušinius planuojate marginti kartu su vaikais, šis 
būdas turėtų jums patikti, nes paprasta, švaru, o spalvingas 
galutinis rezultatas garantuotas.

Lengvas būdas dažyti kiaušinius

INGREDIENTAI:

Virti kiaušiniai, geriausiai 
balti 

Vienkartiniai rankšluosčiai 
Maistiniai arba kiaušinių 

dažai 
Kanceliarinė gumytė ar siū-

las 
Pipetė arba tiesiog mažas 

buteliukas dažams 
Purkštukas su vandeniu.

EIGA:

1.Virtą kiaušinį reikia įvy-
nioti į vienkartinio rankšluos-
čio lapelį.

2. Viršuje kanceliarine gu-
myte ar siūlu gerai sutvirti-
nant - kiaušinis viduje turi 
būti labai gerai apspaustas 
servetėlės. 

3. Tuomet pipete ar tiesiai 
iš buteliuko lašinate skirtingų 

spalvų dažus mažais taške-
liais, kol padengiate visą ser-
vetėlę.

4. Tuomet viską dar lengvai 
padengiate vandeniu – tai ge-
riausia daryti smulkia dulksna 
purškiančiu vandens purkštu-
vėliu.

5. Ir tada belieka šiek tiek 
palaukti, kol dažai įsigers – 
priklausomai nuo to, kokio 
ryškumo ir koncentracijos 
dažus naudosite, gali užtrukti 
nuo 5 minučių iki pusvalan-
džio, nors galima laukti ir kol 
servetėlė visai išdžius.
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įvairūs

 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.

Uab balTiCsoFa, danų
kapitalo minkštų baldų

gamybos įmonė,
plečia savo veiklą ir KVIEČIA 

PRISIJUNGTI prie draugiško 
Anykščių kolektyvo meistrus 

(-es), siuvėjus (-as) 
bei minkštų baldų

specialistus (-es) ar norinčius
išmokti šį darbą: karkasų 

surinkėjus,porolono klijuotojus, 
minkštų baldų apmušėjus ir 

pakuotojus.
BRUTO atlyginimas

736-2500 EUR
Susisiekite: +370 694 74 037,

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos

www.balticsofa.com/lt/karjera/

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, ša-
lina medžius iš vandens telki-
nių.

Tel. (8-617) 00616.

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.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDŲ 
BAUDOMS!

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.

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.

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.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste ir rajone.

Tel. (8-679) 02099.

Įvairūs statybos, remonto 
darbai, skardinimas, dažy-
mas, fasadų restauravimas, 
stogų dengimas  ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Greitai ir kokybiškai kasa, 
valo tvenkinius. Ilgastreliai 
ekskavatoriai - buldozeriai. 

Tel. (8-683) 72277.

„Pasidomėkite savivaldybėje, 
kiek kartų teko perprojektuo-
ti buvusius projektus. Galėsiu 
įvardinti, bet jūs pasidomėkite. 
Galėsiu pasakyti, bet tegu sa-
vivaldybė paaiškina, kiek kartų 
ir kur buvo perprojektuoti stati-
niai. Aš pasakysiu, kada reikės“, 
- žadėjo jis.

Savivaldybė: „Komentuoti 
galime atvirkštinį reiškinį“

Reaguodama į Anykščių ra-
jono tarybos nario K.Tubio pa-
siūlymą, „Anykšta“ jo keliamus 
klausimus pateikė Anykščių ra-
jono savivaldybei. „Informuoja-
me, kad tokio atvejo nežinome, 
todėl komentuoti negalime. Ko-
mentuoti galime atvirkštinį reiš-
kinį, kada keičiami sprendiniai, 
daromi papildomi siūlymai, tei-
kiami ne vienas, o keli variantai 
– ir tai ne visada už tai kompen-
suojama. Daug svaresni pakeiti-
mai daromi už tą patį atlygį, kas 
yra sutartyje. Ir tai nėra visiškai 
sąžininga. Projektavimas yra 

(Atkelta iš 3 psl.) intelektualus veiksmas, neparo-
dysi nupirkęs cemento maišo, 
todėl tenka konstatuoti, kad pro-
jektavimo kainos Lietuvoje (ne 
išimtis ir Anykščiai) yra tikrai 
žemos, kas dažnu atveju atliepia 
projekto kokybei“, - komentavo 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnie-
nė.

„Neapykanta augina 
neapykantą“

Ūkininkas A. Bukauskas 
„Anykštai“ sakė, kad stebėjo 
kovo mėnesio rajono Tarybos 
posėdį, kuriame buvo priima-
mas sprendimas dėl buvusios 
gaisrinės pastato kapitalinio re-
monto.

Pasiteiravus, kaip reagavo į 
posėdyje Anykščių rajono tary-
bos nario, architekto - dizaine-
rio K.Indriūno išsakytas pasta-
bas bei replikas apie buvusios 
gaisrinės projektinius remonto 
darbų pasiūlymus, A. Bukaus-
kas kalbėjo: „Apgyvendinimui 
du kambariai jau yra beveik 

paruošti.Veiks salė, edukaci-
ja. Nežinau, gal tam žmogui ( 
Anykščių rajono tarybos nariui 
K.Indriūnui, - red.pastaba) at-
rodo, kad maitinimo įstaiga yra 
ten, kur tau pila daug „šnapso“ 
ir galima daug priliuobti. Mes 
ruošiame maistą, rengiame ban-
ketus, žmonės pagamintą maistą 
išsiveža. Šiuo metu juk net nega-
lima toje salėje sėdėti. Visi mūsų 
paruošta produkcija patenkinti, 
gaminame natūraliai, turiu Lie-
tuvos tautinio paveldo sertifika-
tą...Aš jau nebežinau, kaip dau-
giau žmogui širdį parodyti. Ta 
neapykanta augina neapykantą, 
o čia reikia geruoju. Tuo labiau, 
kad aš dirbu su mėsa. Jei į mėsą 
„įdėsi“ daug keiksmažodžių, tai 
ji vartotoją tokia ir pasieks. Turi 
būti kaip nuolankus tarnas.“

Ūkininkas A. Bukauskas 
džiaugėsi, kad Anykščių rajono 
taryboje dar yra „sveiko proto“ 
anykštėnų išrinktųjų. „Reikia 
padėkoti tiems žmonėms, kurie 
mąsto blaiviai. O kalbėti kaž-
kokius niekus... Net nežinau, ką 
čia komentuoti“, - tęsė jis.

Per vienus savivaldos rinki-

mus ūkininkas A.Bukauskas 
buvo nušalintojo Anykščių ra-
jono mero K.Tubio rėmėjas. 
„Gal visoje šioje istorijoje slypi 
ir kažkiek politikos?“- klausėme 
ūkininko A. Bukausko.

„Mes kaip draugai su K.Tubiu, 
aš jo žemes dirbu. Mes iš vieno 
krašto, nuo senų laikų pareigū-
nai abu. Man net neteko K.Tubio 
paremti, tik skrajutes padalinau 
per parduotuvę. Valdžios keitė-
si, tačiau noriu atkreipti dėmesį, 
kad esu visų Anykščių rajono 
savivaldybės renginių rėmėjas. 
Aš neskirsčiau, ar „rudieji“, ar 
„raudonieji“, - kalbėjo ūkinin-
kas.

Pasiteiravus, kada buvusios 
gaisrinės pastato kapitalinį re-
montą planuoja pradėti, ūkinin-

kas A.Bukauskas kalbėjo, kad 
„neina klausimas, kaip greičiau 
patvirtinti techninį projektą, o 
kaip „atimti – neatimti“. Ūki-
ninkas  prisipažino, kad pajutęs 
„sąmokslo teoriją“  su juo buvu-
sios gaisrinės pastatų nuomos 
sutartį galimai nutraukti.

Senosios gaisrinės pastatų ka-
pitalinio remonto projektinius 
pasiūlymus parengė architektas 
Rimantas Pauža.„Jis apsiėmė 
šį darbą, nes mato, kad viskas 
yra legalu, tvarkinga. Mato, kad 
žmonės dirba. Jei visi taip dirb-
tų, ir kiti užsidirbtų. Tuo labiau  
kad pas mane ūkyje 30 žmonių 
dirba ir visi gauna normalius at-
lyginimus“, - kalbėjo ūkininkas 
A. Bukauskas.

Rajono Tarybos posėdyje – aistros dėl buvusios 
gaisrinės pastato ateities

Nuoširdžiai dėkojame kaimynams, giminėms, drau-
gams, Anykščių parapijos kunigams ir visiems kitiems, 
skaudžią netekties valandą užjautusiems ir padėju-
siems palydėti į amžiną poilsio vietą brangų vyrą, tėve-
lį, senelį Povilą VILNONĮ.

žmona Felicija su šeima

UAB „Anykščių komunali-
nis ūkis" laikinam darbui ieš-
ko darbuotojo dirbti laidojimo 
namuose. 

Tel. (8-612) 19001. 

Reikalinga šeima be žalin-
gų įpročių prižūrėti sodybą 
Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.
SKUBIAI 

ieškome būsto gyventi. 
Siūlykit įvairius variantus. 

Tarpininkai negąsdina. 
Tel. (8-671) 99251.

SODYBOJE PRIIMSIM 
GYVENTI VYRiŠKĮ aRBa 
DViEJŲ aSMENŲ ŠEiMĄ.

Tel. (8-699) 19219.

UAB „JONROKA“ organizuoja:
a1, a2, a, b, bE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus pagal 

motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę profesi-
nio mokymo programą. 

B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2021 m. balandžio 7-9 d. Į kursus 

prašome registruotis internetu puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą 

arba pažeidusiems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite 
baigti būdami namuose) 

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

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

Atvežimo paslauga. 
UAB „2Vymonta" Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖžYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-94-58.
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penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 3984

Vyr. redaktorė

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

Jei norite ką nors padovanoti, 
toks skelbimas „Anykštoje“ 

Jums nieko nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai, tel. (8-381) 59458, 
el paštu reklama@anyksta.lt.

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/

„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.

VIŠTAITĖS, VIŠTAITĖS !
JŪSŲ UŽSAKYMUS 

PRISTATYSIME Į NAMUS

Priimami užsakymai 4,5 – 5 mėn. 
rudoms, raiboms, juodoms, pilkomis, 
baltoms (Legornos) vištaitėms įsigy-
ti (kaina 6,50 Eur su pristatymu).

PRISTATOME Į NAMUS ARBA 
JUMS PATOGIOJE VIETOJE.

 PRAŠOME PASKAMBINTI . 

Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

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

Tel. (8-600) 22488.

Brangiai miškus - brandžius, 
bręstančius, jaunuolynus, miš-
kus draustiniuose, parkuose ir 
žemę -  apleistą, nederlingą, 
apaugusią krūmais ir medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Automobiliai

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

Tel. (8-696) 65249.

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

Tel. (8-629) 10247.

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.

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.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

Kita

Eglės, pušies rąstus.
Tel. (8-689) 48020.

Perka senovinius pinigus, 
medalius, laikrodžius, nuotrau-
kas, sidabro dirbinius, medžio 
ir porceliano skulptūrėles, ve-
žimo ratus, ąsočius, motoci-
klus ir kt.

Tel. (8-617) 33914.

Nekilnojamasis turtas

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Suremontuotą namą 
Gedimino g. Anykščiuose. 

Tel. (8-678) 75239.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu

Tel. (8-684) 81890.

Įvairias malkas kaladėmis, 
skaldytas, 3 m ilgio. Turi sau-
sesnių. 

Tel. (8-600) 63820.

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.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Įmonė - statybinę medieną. 
Atveža pirkėjui.

Tel. (8-686) 88713.

Miežius, kviečius, žirnius, ku-
kurūzus, miltus, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristato į vietą.

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Barkūną.
Tel. (8-650) 25977.

Galingą, rimtą piemenį. 
Nerūko, negeria, gerai gano! 
Atsiunčia. 

Tel. (8-673) 01122.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijuTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
balandžio 3 d. - pilnatis, 
balandžio 4-9 - delčia.

Izidorius, Algaudas, Eglė, 
Ambraziejus.

Irena, Ričardas, Vytenis.
Rimtautė, Kristijonas.

šiandien

balandžio 4 d.

vardadieniai

oras

0

+5

balandžio 5 d.
Krescencija, Vincentas, 
Rimvydas, Žygintė, Zenonas, 
Irena, Zenius.

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
8 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61(64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28,00

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

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

Amiliutė Velykų rytą ieško, 
su kuo padaužauti margučiais

balandžio 6 d.

balandžio 7 d.

balandžio 8 d.

balandžio 9 d.

Celestinas, Daugirutis, Dagnė, 
Žintautė, Gerardas.

Minvydas, Kantautė, 
Hermanas, Donata.

Valteris, Girtautas, Skirgailė, 
Dionizas, Julija, Alma.

Paladijus, Aurimas, Dalia, 
Kleopas, Gitana, Gitanas.

Mama aiškina savo sūnui:
- Juozai, tu didelis berniu-

kas, tau trisdešimt metų, o tu 
vis dar vykdai savo mamos 
nurodymus. Nors jau turėtum 
būti vedęs ir vykdyti savo 
žmonos  nurodymus.

***
Vakar konjaką „Napoleo-

nas“ užsigėriau konjaku „Ku-
tuzovas“.  Iš ryto suvokiau 
visus 1812 metų karo žiauru-
mus.

***
Skelbimas: „Aukščiausios 

kategorijos chirurgas padės 
blogam šokėjui“.

***
-Vakar lankiausi pas psicho-

terapeutą. Jis man patarė visas 
savo blogas mintis visai nak-
čiai palikti už durų.

-Na, ir pavyko?
-Ne, vyras kategoriškai atsi-

sakė miegoti gatvėje...  

***
Žmogus skundžiasi gydytojui:
-Daktare, esu alergiškas 

odinei avalynei – kai ryte pa-
bundu su batais, labai skauda 
galvą...

Vėl Velykos be kaimynų -
Dievas mato, zlastis ima. 
nepadės išpažintis -
laukia šios valdžios pirtis.

Per kalėdas jau vilku
staugiau - prisimint baisu.
Šiemet vėl... su margučiu
Tykiai paupiu einu. 

Gal po tiltu Baranausko
Dūšią kokią pasigausiu. 
susidaužti kiaušiniu
Trokšta juk daugiau žmonių. 

- Ar koronos nebijai? -
Šaukia paupės žvejai.
Amiliutė nepėsčia -
Atkerta kalba stačia:

- Greit kanapių prisisėsiu -
Dūmuos giltinę regėsiu. 
Duosiu jai užtraukt suktinę
ir pralinksminsim Aušrinę.


