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Lietuvoje stūkso ne tik 
baltų piliakalniai

Vienas žymiausių dabarties Lietuvos archeologų, iš 
Anykščių krašto kilęs Klaipėdos universiteto docentas dak-
taras Gintautas Zabiela pasakoja, kad 2020 – ieji šalies ar-
cheologijoje išsiskyrė kaip Lietuvą ir Lenkiją jungsiančio 
dujotiekio vietos tyrimų metai. Pasak viduramžių ir pilia-
kalnių tyrimo archeologijos specialisto, jau dabar aišku, 
kad geležies amžiuje kraštas buvo apgyvendintas žymiau 
tankiau nei galvota iki šiol.

Archeologas pasakojo, kad dėl nepastatytos pilies ant 
Anykščių Šeimyniškėlių piliakalnio nėra skaudu, tačiau 
bus skaudu, jei piliakalnio kompleksas sunyks.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

– Jei būtų galima apžvelgti 
svarbiausius pasiekimus Lie-
tuvos archeologijoje 2020 – ai-
siais, kuriuos išskirtumėte kaip 
reikšmingiausius? Kokias pa-
slaptis apie mūsų tautos istori-
ją atskleidė praėję metai?

- 2020 m. Lietuvos archeologi-
jos istorijoje visų pirma liks kaip 
milžiniškos archeologinės eks-

pedicijos, tyrinėjusios statomo 
Lietuvos – Lenkijos dujotiekio 
jungties vietą, metai. 

Beveik 165 km ilgio jo trasa 
kerta žymią Pietų Lietuvos dalį 
nuo Širvintų iki Lazdijų rajonų 
per buvusias ne kartą praeityje 
apgyventas teritorijas, tad arche-
ologams čia tikrai yra ką veikti 
(darbai tęsiasi ir 2021 m.).

7 psl.

Archeologo Gintauto Zabielos palikimas Anykščiams – ištirtas 
Šeimyniškėlių piliakalnis. „Šeimyniškėliuose praleista pora de-
šimtmečių (pradėjau 1990 m.), tad tokius tyrimus tikėtis pakarto-
ti kur nors kitur nerealu“, - pasakojo archeologas.

Kraupus gaisras Budriuose – ugnies 
liepsnose žuvo keturi žmonės

Balandžio 14-osios, tre-
čiadienio, naktį Kavarsko 
seniūnijos Budrių kaime, 
gyvenamajame name, ki-
lęs gaisras nusinešė keturių 
žmonių gyvybes.

Gaisre žuvo pernai spa-
lį gimęs kūdikis, du maža-
mečiai vaikai – antrokas ir 
priešmokyklinukas - bei dvi-
dešimtmetė mergina. Trys 
namo gyventojai iš gaisro 
sugebėjo išsigelbėti.

Gyvenamajame name, kuriame kilo tragiškas gaisras, Anykščių rajono savivaldybė buvo įrengusi 
socialinį būstą.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Bus 
remontuojamas 
poeto ir vyskupo 
Antano 
Baranausko 
paminklas

Anykščiuose bus 
atidaryta
 „Pepco“ 
parduotuvė

Rytis KULBOKAS

„...Gąsdinimas – pagrindi-
nis revoliucijos instrumen-
tas.“ 

rievės

Brakonierius. Aplinkos ap-
saugos departamento Utenos gy-
vosios gamtos apsaugos inspek-
cijos pareigūnai Viešintų ežere 
sulaikė asmenį, sugavusį 2 lyde-
kas, 7 karšius ir 80 kg kuojų.  Pa-
žeidėjas žvejojo iš valties drau-
džiamais ne mėgėjų žvejybos 
įrankiais – šešiais statomaisiais 
tinklais. Jam surašytas adminis-
tracinio nusižengimo protokolas, 
paimta plastikinė valtis, tinklai, 
žuvys. Neteisėtos žvejybos metu  
gamtai padaryta 2380 Eur žala. 
Asmeniui teks atlyginti žalą, gre-
sia ir administracinė atsakomybė 
nuo 120 eurų iki 300 eurų.

Vakcinacija. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė šią sa-
vaitę dalyvavo nuotolinėje kon-
ferencijoje „COVID-19 infekcija 
ir vakcinacija: ką galime padaryti 
geriau?“. Paskutiniais duomeni-
mis, Anykščių rajone pirmuoju 
skiepu nuo koronaviruso pa-
skiepyta 4 tūkst.435 gyventojai, 
du skiepus yra gavę 1 tūkst.682 
asmenys.

Laureatė. Troškūnų K. Inčiū-
ros gimnazijos mokytoja Meilė 
Giraitienė tapo pirmojo respu-
blikinio krikščioniško sakrali-
nės muzikos konkurso „Garbė 
Visagaliui“ laureate. Konkurse 
dalyvavo ir Troškūnų gimnazijos 
moksleivė Jogilė Lukoševičiūtė.

Tinklapis.  Anykščių rajono 
savivaldybė už daugiau nei 8 
tūkst. Eur atsinaujins savo inter-
netinį tinklapį. Tokią paslaugą 
savivaldybei teiks UAB „Fresh 
Media“. Interneto svetainėje pla-
nuojama atnaujinti tituliniame 
puslapyje vaizduojamų naujienų 
pateikimą, įdiegti daugiau infor-
macinių skydelių, puslapį pritai-
kyti neįgaliesiems ir kt.. 
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spektras

temidės svarstyklės
Avarija. Balandžio 15 dieną  

apie 17.55 val. Troškūnų seniū-
nijos Vaidlonių kaime, Dariaus 
ir Girėno g., vyras (g. 1977 m.), 
būdamas neblaivus (nustatytas 

2,28 prom. girtumas), vairavo 
automobilį „Honda CRV“, jo 
nesuvaldė ir atsitrenkė į pakelės 
medžius. Automobilio keleivė 
(g. 1973 m.), dėl kūno sumuši-
mo pristatyta į gydymo įstaigą, 
po apžiūros išleista į namus. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
ilgalaikio sulaikymo patalpą. 

 Mirtis. Balandžio 13 dieną 
apie 11.55 val. Anykščiuose, 
Storių g., namuose, rastas mo-
ters (g. 1955 m.) kūnas be iš-

orinių smurto žymių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Muštynės. Balandžio 12 die-
ną apie 17.00 val.Svėdasuose 
nepilnametį (g. 2004 m.) sumu-
šė du vaikinai.Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Priemonės. Sveikatos apsau-
gos ministerija (SAM), reaguo-
dama į informaciją apie galimą 
asmens apsaugos priemonių 
trūkumą kai kuriose sveikatos 
priežiūros įstaigose, primena, 
jog šios priemonių rezervu pir-
miausia privalo pasirūpinti pa-
čios. SAM primena, kad pačios 
savivaldybės turi kaupti bent 
dešimtadalį pavaldžių gydymo 
įstaigų apsaugos priemonių, ku-
rių pakaktų mėnesiui, ir esant 
trūkumui aprūpinti pavaldžias 
įstaigas.

Mišios. Nuo šio sekmadie-
nio pamaldos visų savivaldybių 
bažnyčiose vėl vyks dalyvaujant 
tikintiesiems. Pamaldos bažny-
čiose atnaujinamos „atsižvelgus 
į paskiepytų ir imunitetą virusui 
įgavusių žmonių skaičiaus didė-
jimą bei į sprendimus leisti vėl 
veikti įvairioms įstaigoms“.

Investicija. Viena didžiausių 
Baltijos šalyse gėrimų gaminto-
ja „MV group production“ Šiau-
liuose veikiančiai „Gubernijos“ 
alaus ir giros daryklai šiemet 
investicijoms skirs daugiau kaip 
2 mln. eurų. Šios lėšos leis iki 
metų pabaigos iš esmės atnau-
jinti daryklos įrangą  – naujas 
skardinių pilstymo-valcavimo 
įrenginys užtikrins kokybiškes-
nį pilstymo procesą, sumažins 
produkcijos bei skardinių nuos-
tolius, padidins linijos našumą 
nuo esamų 12,5 tūkst. vienetų 
per valandą iki 20 tūkst.  Be 
to, gėrimai galės būti pilstomi į 
naujo dydžio (0,200-0,330 litro) 
skardines.

Skiepai. Bent vieną skiepo 
nuo COVID-19 dozę jau yra 
gavę beveik penktadalis Lietu-
vos gyventojų – 19,5 proc., rodo 
penktadienio Statistikos departa-
mento duomenys. Pirmąjį skie-
pą yra gavę 546,3 tūkst. žmonių. 
Paskiepyta 58,3 proc. 70-79 
metų gyventojų, 46 proc. žmo-
nių, kuriems yra 80 ir daugiau 
metų, 36,5 proc. žmonių, pri-
klausančių 60-69 metų amžiaus 
grupei. Kitose amžiaus grupėse 
paskiepyta po kelis ar kelioli-
ka procentų gyventojų.Antrąją 
dozę yra gavę 204,5 tūkst. arba 
7,3 proc. gyventojų.

Teismas. Teismui perduota 
byla, kurioje 33-ejų Šilalės rajo-
no gyventojas bus teisiamas dėl 
nacionalinės reikšmės paminklo 
– Vedrių piliakalnio – suniokoji-
mo. Skaičiuojama, kad kultūros 
paveldui padaryta žala siekia 
daugiau nei 93 tūkst. eurų. Iki-
teisminis tyrimas buvo pradėtas 
po to, kai praėjusių metų birželį 
saugomoje piliakalnio papėdės 
gyvenvietės teritorijoje aptikta 
maždaug metro gylio bei 40 ir 
12 metrų ploto iškasta duobė.

-Bns

28 rajono gyventojai mirė nuo koronaviruso
Per tris šių metų mėnesius Anykščių rajone gimė 39 kūdi-

kiai, mirė 189 gyventojai, skelbia Anykščių rajono savival-
dybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius.

Sausio – kovo mėnesiais gimė  
23 berniukai ir 16 mergaičių. 38 
vaikai gimė Lietuvoje , vienas – 
Danijoje.

Šiemet rajone susituokė tik 
trys poros. Palyginimui - pernai 

per tą patį laikotarpį poros tuo-
kėsi 12 kartų.

 Karantinas neturėjo poveikio 
tik norinčioms išsiskirti poroms. 
Tai sausio-kovo mėnesiais pada-
rė 16 porų.

Dažniausia  anykštėnų mirties 
priežastis šį ketvirtį buvo įvai-
rios širdies ir kraujagyslių ligos, 
piktybiniai navikai. Tačiau net 
11 vyrų ir 17 moterų pagrindinė 
mirties priežastis buvo COVID-
19 liga. 3 vyrai iš gyvenimo pa-
sitraukė savo noru.

Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus duomeni-

mis, per tris šių metų mėnesius 
į užsienį išvyko 32 Anykščių 
rajono gyventojai. Populiariau-
sia kryptis – Norvegija, į kurią 
išvyko 9 asmenys.Toliau rikiuo-
jasi Jungtinė Karalystė, į kurią 
išvyko 6 rajono gyventojai. 4 
asmenys išvyko į Airiją, 3 – į 
Daniją.

-AnYkŠTA

Bus remontuojamas poeto ir vyskupo 
Antano Baranausko paminklas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose bus atliekami poeto ir vyskupo Antano Ba-
ranausko paminklo grantinių laiptų tvarkybos darbai. Juos 
atliks pats šios skulptūros autorius, Lietuvos nacionalinės 
premijos laureatas Arūnas Sakalauskas.

Anykščių rajono savival-
dybės administracijos su 
A.Sakalausku pasirašytoje su-
tartyje nurodyta, kad graniti-
nių laiptų sutvarkymas kainuos 
kiek daugiau nei  tūkst. Eur.

Paminklo laiptų remonto 
metu numatyta ardyti atšoku-
sias nuo pagrindo granitines 
plokštes ir ant specialiai pa-
ruošto paviršiaus jas naujai 
suklijuoti.

Pagal susitarimą su pa-
minklo poetui ir vyskupui 
A.Baranauskui autoriumi, gra-
nitiniai laiptai turėtų būti su-
remontuoti ne vėliau kaip iki 
spalio mėnesio.

Paminklas poetui ir vysku-
pui A.Baranauskui Anykščiuo-
se buvo pastatytas 1993 me-
tais. Jo autorius A.Sakalauskas 
paminklą remontuos jau nebe 
pirmą kartą.

Pastebėta, kad poeto ir vyskupo Antano Baranausko paminklo 
granitiniai laiptai atšoko nuo pagrindo, todėl jie bus remontuo-
jami.

Vyno gamintojai jaučiasi diskriminuojami
Lietuvos vyno gamintojai, tarp kurių AB „MV Group“, 

valdanti „Anykščių vyno“ gamyklą, skundžiasi dėl nelygia-
verčių ir jų amatą diskriminuojančių sąlygų, kurios šiuo 
metu susiklosčiusios akcizinių prekių rinkoje. 

Išplatintame pranešime vyn-
dariai atkreipia dėmesį, kad  jų 
produktai, lygiai kaip aludarių, 
nėra priskiriami stipriesiems 
gėrimams, plėtoja tautinį pavel-
dą ir kuria pridėtinę ekonominę 
vertę, tačiau už 1% alkoholio 
yra apmokestinami kone dvigu-
bai didesniu akcizu. Toks akci-
zų disbalansas, pasak vyndarių, 
ne tik jiems, bet ir visai valsty-
bei atneša negatyvių pasekmių. 

„MV Group“ lengvojo alko-
holio kategorijų vadovė Auš-
rinė Naruševičienė teigia, kad 
gastronominį nacionalinį pa-
veldą puoselėjanti vyndarystės 
meistrystė šiandien sparčiai 
vystosi, kuria pridėtinę ekono-
minę vertę bei garsina Lietuvą 
pasaulyje. Pavyzdžiui, „Anykš-
čių vyno“ gaminami vaisių ir 
uogų vynai eksportuojami ne 
tik į Latvijos, Lenkijos, Estijos, 

Anglijos ar Belgijos rinką, bet 
pasiekia ir tokių tolimų valsty-
bių kaip Meksika ar Japonija 
vartotojus. 

Kalbėdama apie ekonominį 
aspektą, „MV Group“ lengvojo 
alkoholio kategorijų vadovė A. 
Naruševičienė minėjo  super-
kamas žaliavas, kuriamas tie-
siogines ir netiesiogines darbo 
vietas, vietinių ūkininkų palai-
kymą.

„Pavyzdžiui, per 2020 me-
tus „Anykščių vyno“ gamykla 
supirko apie 15 milijonų ki-
logramų obuolių iš Lietuvos. 
Ne visi supirkti obuoliai yra 
naudojami vien tik vaisių vyno 
gamybai, tačiau tokiam obuolių 
kiekiui supirkti buvo pasitelkti 
maždaug 65 skirtingi vietiniai 
ūkininkai ir supirkėjai. Gamy-
kloje šiuo metu dirba daugiau 
nei 90 darbuotojų. Prasidėjus 

uogų, vaisių supirkimo sezonui 
komandą plečiame, laikinai pri-
imdami papildomų specialistų“, 
– pasakoja A. Naruševičienė. 

Lietuvos vyndariai skundžiasi 
dėl nelygiaverčių akcizų sąlygų 
su aludariais, pasigenda valsty-
bės jiems rodomo dėmesio.

„Čia pateiksiu paprastą pa-
vyzdį. Pagal galiojančius ak-
cizų įkainius už 7% alkoholio 
stiprumo alaus litrą valstybei 
reikia sumokėti 0,5 Eur akcizą, 
už analogiško stiprumo vyną ar 
vyno gėrimą jau 0,65 eur, tai-

gi – 31,5% daugiau. Arba 9% 
alaus akcizas būtų lygus 0,64 
eur už litrą, o už, pavyzdžiui, 
vieną litrą natūralaus obuolių 
vyno (9%) mokamas akcizas 
šiandien siekia 1,65 eur. Tai 
yra net apie 157% didesnis 
mokestis. O juk tiek alus, tiek 
vynas yra fermentuoti gėri-
mai“, – sąlygų netolygumu 
išplatintame pranešime stebi-
si „Anykščių vyno“ gamyklą 
valdančios bendrovės atstovė 
A. Naruševičienė. 

-AnYkŠTA

Pernai „Anykščių vyno” gamykla iš vietos augintojų  supirko 
apie 15 milijonų kilogramų obuolių.
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Kraupus gaisras Budriuose – ugnies 
liepsnose žuvo keturi žmonės

Gaisrą gesino visą naktį

Pranešimas apie liepsnose 
skendintį dviejų aukštų medinį 
apmūrytą namą Budrių kaime 
Bendrajame pagalbos centre 
skubios pagalbos tarnybų tele-
fono numeriu 112 gautas vėlyvą 
naktį, apie 01.49 val. Pranešta, 
kad namas dega atvira liepsna. 
Gesinti didžiulio gaisro atvyko 
net penkios ugniagesių gaisri-
nės cisternos: keturios Anykščių 
rajono (Kavarsko, Anykščių, 
Traupio, Kurklių) bei gaisrinė 
cisterna iš Ukmergės.

 Pirmieji į nelaimės vietą atvy-
ko Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos Kavarsko ugniagesių 
komanda, tačiau patekti į de-
gantį pastatą ugniagesiai ne-
galėjo, nes su savimi neturėjo 
kvėpavimo aparatų. Anykščių 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos ugniagesių ekipažas į gais-
ravietę atvyko 2.14 val. Pradėję 
gelbėjimo darbus, jie viename 
iš gyvenamojo namo kambarių, 
pagal gautą informaciją, ieš-
kojo žmogaus, bet informacija 
nepasitvirtino, vėliau, atliekant 
perkasimo darbus, kūnas rastas 
visai kitoje namo dalyje.

Gaisrą ugniagesiai malšino 
visą naktį. Pastato sienos vidu-
je buvo iškaltos plastikinėmis 
lentelėmis, todėl ugnis plito žai-
bišku greičiu.Vanduo į gaisrinių 
automobilių vandens rezervua-
rus buvo imamas iš šalia esan-
čios kūdros ir iš Budrių ežero.
Gaisras visiškai buvo lokalizuo-
tas tik 9 valandą ryto.

Apmalšinus liepsnas gaisra-
vietėje ugniagesiai rado trijų 
vaikų ir moters kūnus. Gaisro 
liepsnose žuvo 2020 metais gi-
musi mergaitė, du 2012 ir 2015 
metais gimę berniukai ir 2001 
metais gimusi mergina.

Po gaisro pasklido gandai, kad 
gaisravietėje rastos sudegusios 
merginos rankose buvo matyti 
žuvęs kūdikis. Anykščių prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Saulius Slavinskas 
tokias kalbas paneigė.

„Nėra taip, kad du kūnai buvo 
surasti iš karto vienoje vietoje. 
Pirmą kartą tai girdžiu ir tokios 
informacijos mes neturime“, - 
sakė jis.

Išsigelbėjo trys žmonės

Iki atvykstant gelbėtojams, 
du žmonės jau buvo iššokę pro 
ugnies liepsnų apimto namo an-
trojo aukšto langus, dar vienas į 
lauką spruko iš pirmojo aukšto. 
Išsigelbėjo žuvusių vaikų moti-
na, 16 metų amžiaus sulaukęs 
jos sūnus ir sugyventinis. 

Vaikų motina su sugyventiniu 

ir trimis vaikais buvo antrajame 
pastato aukšte, kiti žmonės – 
pirmajame aukšte. Kad dega na-
mai, jie išgirdo merginos riksmą 
iš pirmojo aukšto.

Sugyventinis dar prieš  iššok-
damas pro langą bandė gelbėti 
vaikus, apdegė rankas, o iššokęs 
į lauką prarado sąmonę.

Dūmų detektorius buvo 
išmontuotas

Kol kas neaišku, dėl kokių 
priežasčių name kilo gaisras. 
Anykščių priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas „Anykštai“ sakė, kad 
gaisras galėjo kilti dėl ilgai kū-
rentos krosnies: „Krosnis buvo 
kūrenama dar 23 valandą. Bus 
ieškoma gaisro židinio, tada į 
visus klausimus dėl gaisro prie-
žasties ir bus galima atsakyti“.

Neaišku ir kuriame dviaukščio 
mūrinuko aukšte galėjo ugnis 
įsiplieksti. Pasak S.Slavinsko, 
panašūs gaisrai kyla dėl įvairių 
priežasčių: „Gali iš degančios 
krosnies iškristi nuodėgulis, 
gaisras gali kilti ir nuo kamino, 
jei jis netvarkingas“. 

Anykščių priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas 
sakė, kad name, kuriame kilo 
gaisras, prieš dvejus metus buvo 
sumontuotas dūmų detektorius: 
„Savivaldybės ugniagesiai jį 
įrengė. O ar buvo dūmų detek-
torius gaisro metu  - nėra aišku, 
lyg ir panašu, kad jo nebuvo, jis 
turbūt buvo išmontuotas“.

Ugniagesiai neturėjo 
kvėpavimo aparatų

Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos Kavarsko ugnia-
gesių komanda pirmoji atvyko 
gesinti Budrių kaime kilusio  
gaisro, tačiau ugniagesiai neturė-
jo kvėpavimo aparatų, todėl ne-
galėjo patekti į degantį pastatą. 

Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos viršininkas Valdas Te-
reškevičius „Anykštai“ sakė, 
kad kvėpavimo aparatams įsigy-
ti tarnyba neturi pinigų, juos turi 
vienintelė Svėdasų ugniagesių 
komanda.

V.Tereškevičius aiškino, kad 

net jei Kavarsko ugniagesių ko-
manda ir būtų turėjusi kvėpavimo 
aparatus, žmonių gyvybių išgel-
bėti ji nebūtų galėjusi:„Į gaisrą 
atvyko du Kavarsko ugniagesių 
komandos ugniagesiai. Du žmo-
nės negali eiti į uždūmintas pa-
talpas, todėl mums reikėjo laukti 
Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos ugniagesių, kad 
jungtumės į vadinamąją grandį.
Be to, pastatas degė atvira lieps-
na - ugniagesiams uždrausta eiti 
į ugnį“.

„Delfi“ iškėlė mintį, kad 
išsigelbėję asmenys  
buvo neblaivūs

Portalas „Delfi“ trečiadienį 
pranešė, kad visi išsigelbėju-
sieji iš gaisro buvo neblaivūs. 
Tačiau Utenos apskrities vyriau-
siasis policijos komisariatas to-
kių faktų patvirtinti  ar paneigti 
„Anykštai“ negalėjo, remdama-
sis tuo, kad pradėtas  ikiteisminis 
tyrimas.

Kavarsko seniūnijos seniūnė 
Šarūnė Kalibatatitė, kalbėdamasi 
su „Anykšta“, atmetė mintį, kad 
gaisras Budrių kaime esančiame 
gyvenamajame name galėjo kilti 
dėl girtavimo. „Tai nebuvo al-
koholio problemų turinti šeima, 
tikrai ne“, – sakė ji.

Gyventojai: 
„Skaudžiausia nelaimė, 
kokia tik gali būti...“

Mūrinis namas Kavarsko se-
niūnijos Budrių kaime, kuriame 
kilo gaisras, yra atokiau nuo 
kaimynų, ties Budrių kaimo san-
kryža. Tai socialinis būstas. Ka-
daise šiame pastate veikė Budrių 
pradžios mokykla, vėliau buvo 
įkurta kolūkio kontora, o antra-
me jo aukšte veikė biblioteka. 

Kai Šovenių kaime pastatė 
naują didžiulį pastatą, ten per-
sikėlė ūkio kontora, pradėjo 
veikti kultūros namai. Tuomet 
šiame Budrių kaimo mūriniame 
dviaukštyje įrengė butus, juose 
apsistodavo kolūkio darbuoto-
jai. Nelikus kolūkių, pastatas 
buvo pritaikytas socialinėms rei-
kmėms.

Medinį apmūrytą namą, kurio vidus buvo išklijuotas  plastikinė-
mis dailylentėmis, ugnis sunaikino beveik visiškai.

Ar Anykščiuose 
reikėtų įrengti 
„šokantį“ 
muzikinį fontaną?

Justas JOKUBAUSKAS:

- Nebent būtų tikrai išskirti-
nis... o su anykštėnų išskirtinumo 
supratimu, tai pamenu, užpernai 
vidury upės pastatė dyšlių, ap-
kabinėjo lempukėm ir pavadino 
tai Kalėdų egle... Tai gal geriau 
nereik ir to fontano. Arba jeigu 
jau darom tokį fontaną, tai gro-
jam tik Black Metal... Butkutę 
fontane ir Utenoje girdėjau, ir dar 
daug kur.

Tomas IVANAUSKAS:

- Man Anykščiai yra miestas, 
kuris stebina netikėtom, naujom 
idėjom...o čia nei netikėta, nei 
nauja, nei tikrai reikalinga.

Kristina JAKUBAUSKAITĖ:

- Man tokia idėja anaiptol nebe 
nauja ir nebe unikali. Jei būtų ras-
tas atsakymas, kuo toks fontanas 
skirtųsi nuo jau seniai esančių ir 
eksploatuojamų Utenoje ir Drus-
kininkuose, Kaune, gal ir kituose 
miestuose - tuomet galbūt. Labai 
Anykščiams trūksta bendro vaiz-
do, kur link judama, o ne atskirų 
objektų ( kaip fontanas ar dar koks 
monas)..

Janina NAVIKIENĖ:

- Upėje, prie bažnyčios, kad 
būtų galima ir pasėdėti. Bet kad 
ir muzika grotų. Kažką panašaus, 
kad būtų  kaip Utenoj.

Tam, kad nebūtų nuobodu

Antanas BAURA, Seimo 
nario patarėjas, apie rinkimų 
sistemos keitimą:

„Daugiausia bėdų pridaroma, 
kai dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių gerai veikiantį mecha-
nizmą norima išbalansuoti“.

Juk ne fantastinio filmo 
scenarijų kuriame!

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie rinkimų sistemos 
keitimą:

„Reikėtų, kad rinkimų sis-
tema būtų orientuota į žmonių 
gyvenimo gerinimą, o ne tai, 
kaip laimėjus rinkimus pasige-
rinti gyvenimą sau“.

Jie patys tai vadina 
„politine branda“

Lukas PAKELTIS, vers-
lininkas, Anykščių rajono 
tarybos narys, apie rinkimų 
sistemos keitimą:

„Kiekvienais metais, aš ma-
nau, tų pačių politikų kokybė 
devalvuojasi“.  

 
Laimintiems ir 
pragare – rojus!

Lukas PAKELTIS, vers-
lininkas, Anykščių rajono 
tarybos narys, apie rinkimų 
sistemos keitimą:

„Kai šimtu procentų nėra ge-
resnio varianto, geriau dabar-
tinis stabilumas, kad siūlomas 
rojus paskui nevirstų pragaru“.

Kai Vyriausybė tvirtino, 
kad problema - ne į šalį at-
vykstančiųjų kontrolė?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių mero pavaduotojas, ra-
jono Ekstremaliųjų situacijų 
komisijos operacijų vadovas, 
apie Anykščių rajone papli-
tusią afrikietišką „koronos“ 
atmainą:

„Natūralu, kad ši viruso 
atmaina į Anykščių rajoną atsi-
vežta“.

Ir tam net piliakalnio 
gręžioti nereikėjo...

Gintautas ZABIELA, ar-
cheologas, docentas, dakta-
ras, apie nepastatytą medinę 
pilį ant Šeimyniškėlių pilia-
kalnio:

„Dėl pačios pilies piliakalny-
je skaudu nėra, nes visai greta 
jo, papilyje, neblogai realizuo-
tas alternatyvus projektas pa-
statant šios pilies maketą“. 
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rievės

Rytis KULBOKAS

Aptikau neįtikėtiną istoriją, 
kuria negalėjau nepatikėti – 
pasak mokslininkų, ieškančių 
egzoplanetų, tokių planetų, 
kuriose galėtų būti tinkamos 
sąlygos atsirasti gyvybei, 
Žemė nėra  ideali vieta gyvy-
bei klestėti.

kodėl? saulė šiek tiek 
neatitinka idealių parametrų, 
pati Žemė turėtų būti keliais 
procentais didesnė, truputį 
„vyresnė“, drėgnesnė ir,  tai, 
beje, labiausiai neįtikima, – 
ji turėtų būti vidutiniškai 5 
laipsniais šiltesnė nei dabar-
tinė mūsų planetos tempera-
tūra. 

kaip? juk viena iš dogmų, 
kurias pažadintas naktį ir 
išverstas iš lovos civilizuotas 
ir gerbiamas pilietis, a priori 
negalintis būti nei „vatnikas“, 
nei „homo sovieticus“, nei 
„plokščiažemis“, supran-
tantis, kad vikingai, radę 
Grenlandiją ir pavadinę ją 
žaliosiomis žemėmis, buvo 
daltonikai ir iš tiesų norėjo 
pavadinti ledo laukais, tik 
islandiją jie rado anksčiau, 
todėl pavadinimas jau buvo 
užimtas, nenumaldomai žino 
– klimatas šyla dėl žmonių 
veiklos ir tai net baisiau nei 
pandemija. 

juk jis, kaip nuo pasenusių 
stereotipų laisvas asmuo, 

kuris, užuot kalbėjęs „Tėve 
mūsų“, kartoja malde-
lę – „klimatas keičiasi“, o 
laipsniu aukštesnė planetos 
temperatūra sukels apoka-
lipsę, nesuklaidinamai žino – 
reikia stabdyti šilimą. laikas 
atsisakyti naftos, plastiko, 
pereiti prie atsinaujinančių 
energijos šaltinių – naudo-
ti medį, bet protestuoti dėl 
kertamų miškų. juk kiekvie-
nas progresyvus asmuo tai 
žino! juk dėl to net ekologijos 
mokesčiai kosminiai įvesti. ne 
dėl niekaip neatsiperkančių, 
bet pavadintų ekologiškomis 
ir todėl brangių technologi-
jų prastūmimo, o dėl Žemės 
temperatūros sumažinimo. 
Šventas tikslas. net autorite-
tais laikomi žmonės svarstė, 
kad reikia į atmosferą pilti 
chemines medžiagas, kad taip 
būtų įmanoma atspindėti dalį 
saulės spindulių ir sukelti 
dirbtinį Žemės atvėsimą. O 
ką čia tie planetų ieškantys 
mokslininkai sako? Planeta 
turi būti 5 laipsniais šiltesnė? 

ir tai tvirtina ne informaci-
nio karo superprofesionalai, 
dezinformacijos skleidėjai? 
Tyrimas net ne rusų (tų, kurie 
24 valandas per parą galvoja, 
kokią dar informacinę ataką 
įvykdyti prieš Vakarus ir taip 
sukelti neramumus, sujaukti 
protus ir pakirsti pasitikė-
jimą teisinga informacija, 
kuri akivaizdi net mokyklos 
nebaigusiai paauglei), ir apie 
tokias tiesas prakalbo jAV 
Vašingtono valstybinio uni-
versiteto mokslininkas Dirkas 
shulze-Makuchas, o lietuvių 
kalba tyrimą pristatė lrt.lt. 
kažkoks nonsensas. kažkas 
čia ne taip.

Žinoma, viską, kas parašyta 
anksčiau, šaržavau. Tie-
siog absurdas, propaganda, 
„prastūminėjimas“ intere-

sų, reikalaujantis net nebe 
tikėti, bet ekobiznio „tiesas“ 
išpažinti kaip naująją religiją,  
veržiasi per visus įmanomus 
kraštus. Jei netiki ir pats to 
aktyviai kovingai neskleisi - 
būsi stigmatizuotas. 

Dar absurdiškiau, kad 
propaganda apie žmonių 
sukeliamus atšilimus ir iš 
jų kylančias grėsmes jau 
net nebereikalauja loginio 
pagrindimo - nebekeliamas 
reikalavimas, apeliuojant į 
protą, įtikinti. Tereikia tikėti. 

jei tokį tikėjimą perkeltume 
pusę amžiaus atgal, skambėtų 
maždaug taip – kas gali neti-
kėti, jog socializmas, tarybinė 
santvarka yra tobula? Tik 
ligonis, kurį reikia gydyti 
psichiatrinėje ligoninėje, arba 
priešų įtakos agentas... Tačiau 
ar pridėjus ranką prie širdies 
( ant Biblijos ar ant konsti-
tucijos) būtų galima tvirtinti, 
jog laikai iš esmės pasikeitė? 
Gerai, nebeuždarinėja į ligo-
nines nesutinkančių, bet kai 
seimo komitetų pirmininkai 
oponentus gali sau leisti vie-
šai įžeidinėti dėl jų įsitikini-
mų, išvadinti „plokščiažemi-
ninkais“, į kritiką atsikirtinėti, 
kad esą jis yra persekiojamas 
dėl savo orientacijos – apie 
ką kalbame?

Pikčiausia, kad visos sis-
temos, kurios nori užčiaupti 
oponentus ir įvykdyti kultūri-
nes revoliucijas, taikosi į vai-
kus ir jaunuolius. nesvarbu, 
kaip pavadina organizacijas 
– hitlerjugendu, komjaunimu, 
chunveibinais ar „penktadie-
ninkais“ – jie apskelbiami 
paskutine viltimi ir jaunosios 
kartos rankomis bandoma 
sugriauti esamas vertybes ir 
įtvirtinti naujas. Tačiau ar 
nors vieni iš jų kūrė vertybes? 
Ar kūrė vertybes penkta-
dieniais į mokyklas nėję ir 

taip „protestavę“ mokiniai? 
Baigėsi pamokos mokyklose, 
baigėsi ir protestai? O ar 
dabar nevykdoma kultūrinė 
revoliucija, kai dėstytojai, 
nesutinkantys studentų laikyti 
daugialytėmis būtybėmis, 
šalinami iš universitetų? 

Kad keliais laipsniais aukš-
tesnė temperatūra Žemėje 
gyvybei tik naudinga – liudija 
planetos gyvybės istorija. 
Vienoje laidoje, kurioje į prie-
šingas puses buvo susodinti 
atšilimo šalininkas (paleonto-
logas, kuris prisipažino, kad 
tik prisiima atšilimo šalininko 
rolę) ir klimatologas, tei-
giantis, jog atšilimas gresia 
katastrofa, paleontologas tie-
siog išsitraukė punktų sąrašą, 
kurį sudarė pagal jau buvusių 
Žemės istorijoje atšilimų ir 
atšalimų duomenis, kurie „į 
vienus vartus“ nuginklavo 
visus priešininko argumentus. 
istorija parodė, jog visada, 
kai žemėje būdavo keliais 
laipsniais aukštesnė tempe-
ratūra nei dabar – gyvybė 
tiesiog suklestėdavo, įvykdavo 
„gyvybės sprogimas“. Visada, 
kai klimatas atšaldavo – rūšys 
masiškai išnykdavo. kokia gy-
vybė gali klestėti, jei susidaro 
neištirpstantis ledynas? kokia 
gyvybė įmanoma, jei nuo 
šalčio sprogsta vamzdžiai? 
Žemė buvo net pavirtusi snie-
go kamuoliu, kai ledo nebuvo 
tik siaurame Pusiaujo ruože. 
nors gal ir ten jis atsirasdavo 
– dėl to mokslininkai neranda 
bendros pozicijos. ir jei ne 
po milijonų metų vėl grįžęs 
atšilimas, nesvarstytume, kas 
geriau - plastikas ar medis.

Vienintelis argumentas, kurį 
realiai sugebėjo kaip kontrar-
gumentą pateikti klimatolo-
gas paleontologui – kylanti 
temperatūra gali atšildyti 
vandenyno dugne susikaupu-

sias metano atsargas ir jos 
gali išsiveržti į atmosferą. 
Taip taip – ne tik karvės žemę 
metanu gali apnuodyti.

Metano argumento vis 
dažniau griebiasi klimato 
atšilimo gąsdinimo šalinin-
kai. Bet vėl – regis, kad šią 
metano teoriją iškėlė Rusi-
jos mokslininkai (o mes juk 
žinome, kad jie 24 valandas 
per parą galvoja, kaip dar 
pakenkti Vakarams). Bent jau 
buvo teigiama, kad pirmą kar-
tą metano teorija nuskambėjo 
kažkokioje televizijos laidoje, 
kai laidos vedėjas prispaudė 
Rusijos mokslų akademijos 
mokslininką klausdamas, ką 
ši institucija iš viso veikia, 
kokia iš jos nauda. Tada, 
pasakojama, ir nuskambėjo 
argumentas, kad akademijos 
mokslininkai vandenyne rado 
metano sluoksnius ir įžvelgė 
grėsmę jiems atšilti. 

kartais tinka net rusų argu-
mentai. Tiesos pasirinktinės. 
kultūrinei ir ekonominei revo-
liucijai viskas tinka. Gąsdini-
mas – pagrindinis revoliucijos 
instrumentas. nenuostabu, 
kad kai kur tas gąsdinimas net 
pereina į terorą.

Pabaigoje norėčiau paci-
tuoti rusų geofiziko, okea-
nologo, akademiko ir bardo 
Aleksandro Gorodnickio 
prieš dešimtmetį sukurtos 
dainos „Globalus atšilimas“ 
žodžius (vertimas): „ne-
sėkminga mano karta,/ jai 
gresia globalus atšilimas,/ 
Mus gąsdina kiaulių gripas 
mirtina zona,/ Grasina ozono 
skyle./<...>/ Mus gąsdina nuo 
ryto iki vakaro,/ O mes kaip 
vaikai vis pasitikintys/<...>/ 
lengvatikiai planetos gyven-
tojai,/ Mums globalus gresia 
apkvailinimas./ Priimam viską 
rimtai, kas tik sumalama,/ O 
gatvėje šaltis ir pūga“.
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„Skaudžiausia nelaimė, kokia 
tik gali būti. Maži vaikai mie-
gojo antrame aukšte. Įkritus lu-
boms, jie sukrito į pirmą aukštą 
žemyn. Labai skaudu. Iš septy-
nių tąnakt nakvojusiųjų liko gyvi 
tik trys, kurie spėjo išsigelbėti 
pro langus. Taip, tai buvo gana 
problemiška šeima, stebima ir 
prižiūrima socialinių darbuotojų, 
bet skausmas didžiulis, ypač dėl 
mažųjų“, – nelaimės vietoje ap-
gailestavo būriavęsi budriečiai 
bei šoveniečiai. 

„Man pačiai buvo baisu, kai 
mūsų kiemas tapo švyturėlių 
apšviestas 2.20 nakties. Išbėgau 
į kiemą savo mašinos atitraukti, 
kad lengviau gaisrinei cisternai 
būtų apsisukti. Juk gaisras mūsų 
- Budrių - kaime buvo kilęs vos 
prieš tris dienas - tąkart sudegė 
pirtelė. Prie mūsų privažiavo 
ir dar dvi gaisrinės cisternos, 
nes nuo mūsų sodybos patogu 
semti ežero vandenį (geras pri-
važiavimas, krantas čia pat). 
Man gaisrininkas pasakė, kuris 
namas dega atvira liepsna, kad 
yra aukų... Supratau, kad padėtis 
labai rimta...

 Mano dukrytė neteko savo 
klasės draugo. Jis atvažiuodavo 
dviratuku ir pabelsdavo į langą 
šypsodamasis – kviesdavo pa-
žaisti. Tajukas mėgo žvejoti...

Vaikus pasiėmėme po pamo-
kų iš mokyklos, jie žino, kad 
Tajus mirė, kad nebeatvažiuos 
ir nebepabels į langą... Kartu 
važiuodavo geltonuoju mokykli-
niu autobusu į mokyklą... Mažas 
pradinuko suolas liko tuščias“, 
- po tragiškos nelaimės kalbėjo 
Budrių kaimo gyventoja.

Antros klasės mokiniai ba-
landžio 15 dieną Kavarsko pa-
grindinėje mokykloje-daugia-
funkciame centre piešė piešinius 
Tajui. „Aš piešiau žvakutę, vir-
šuj kryželį, o šonuose – po vie-
ną angeliuką. Angeliuką buvo 
sunkiausia nupiešti. Tajaus ge-
riausias draugas Danielius piešė 

jo gimtadienį – nupiešė didelę 
dovaną, daug balionų. Mums 
sakė, kad perduos tuos piešinius 
ir surinktą pinigėlių sumą Tajaus 
mamai. Piešinukus turbūt įdės į 
karstelį”, – atviravo savo mamai 
klasės draugė. Jautriomis aki-
mirkomis pasidalijo šios moky-
klos pedagogė.

Mokykla surinktas lėšas per-
ves į specialią sąskaitą, o suda-
ryta komisija spręs, kaip tikslin-
gai panaudoti paaukotus pinigus 
pagal būtiniausius daugiavaikės 
motinos poreikius.

Vaikus prižiūrėjo

Po tragiškai pasibaigusio gais-
ro „Anykšta“ bendravo su trijų 
vaikų netekusios Budrių kaimo 
gyventojos seserimi Ayda.

Ši pasakojo, kad per gaisrą 
nukentėjusi jos  38-erių sesuo 
Snieguolė užaugo daugiavaikė-
je šeimoje, tarp dviejų seserų ir 
keturių brolių. Moteris baigė tik 
8 klases. Budrių kaime ji gyveno 
jau seniai. Pastaruosius 15 metų 
ji gyveno įsikūrusi dabar jau su-
degusiuose namuose. Prieš dve-
jus metus  Snieguolė išsiskyrė su 
savo 46-erių vyru. Jis dirbo atsi-
tiktinius darbus ir, anot  Aydos, 
buvo „darbininkas, ne tinginys“.

Jau dvejus metus Aydos sesuo 
Snieguolė gyvena su 18-mečiu 
savo 16-mečio sūnaus Igno  drau-
gu Eimantu. „Jis yra iš Anykščių, 
niekur nei nesimokina, nei dirba. 
Man nelabai patinka, kad jis už 
seserį daugiau nei perpus jaunes-
nis“, - pasakojo Ayda.

Per gaisrą nukentėjusios  Snie-
guolės sesuo Ayda sakė, kad jos 
sesuo Snieguolė gyveno tvarkin-
gai, vaikus prižiūrėjo. 

„Gyvename viename kaime, 
mus skiria pusės kilometro atstu-
mas. Per karantiną su Snieguole 
bendraujame mažiau, pasikalba-
me tik telefonu”, - sakė ji. 

Ayda pasakojo, kad gaisro 
liepsnose žuvo Tajus, Pijus ir 
Elija.  Jauniausioji Elija jos se-

seriai gimė jau gyvenant su 18-
mečiu draugu.

„Buvo labai „faini“ vaikai. 
Mandaugūs ir labai geri. Pas mus 
atvažiuodavo su dviratukais“, 
-  žuvusius mažylius prisiminė 
pašnekovė.

Girtų nematė

Ayda pasakojo, kad tuoj po 
gaisro ji nuvyko į įvykio vietą: 
„Kai nuvažiavau po gaisro, jie 
buvo neišgėrę. Gal kada ir išge-
ria per balių, tačiau neskaitau, 
kad tai gėrimas“, - tęsė ji.

Moteris pasakojo, kad tą tra-
gišką naktį nemiegojo tik jos se-
sers sūnus Ignas, vėlyvą naktį jis 
„maigė telefoną“.

Galimai buvo nėščia

Ayda sakė, kad nepažino 
gaisro liepsnose žuvusios Igno 
draugės Akvilės, nebuvo jos net 
akyse  mačiusi, tik girdėjo, kad 
ji lyg ir buvo nėščia. „Anykštos“ 
žiniomis, Akvilė Budrių kaime 
apsigyveno atvykusi iš Ukmer-
gės, gimtajame mieste palikusi 
savo 1,5 metų vaiką.

„Anykštos“ žiniomis, Akvilę  
Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnybos specia-
listai yra įkalbinėję sugrįžti pas 
savo mažametį vaiką į Ukmergę, 
tačiau ji tai daryti atsisakinėjo.

Pastogę suteikė motina

Ayda pasakojo, kad dar du jos 
sesers sūnūs gyvena užsienyje. 
Karolis yra jau vedęs ir yra ap-
sistojęs Airijoje, o Ovidijus gy-
vena pas dėdę Vokietijoje. Dar 
viena per gaisrą nukentėjusios 
Snieguolės  dukra Panevėžyje 
lanko vaikų darželį, nes turi spe-
cialiųjų poreikių ir į namus grįž-
ta tik savaitgaliais.

Ši šeima dėl socialinių įgūdžių 
stokos yra įtraukta į Valstybės 
vaiko teisių apsaugos ir įvaikini-
mo tarnybos akiratį, ji naudojasi 

Anykščių socialinių paslaugų 
centro paslaugomis.

Ayda pasakojo, kad šiuo metu 
jos sesuo Snieguolė su sūnumi 
Ignu glaudžiasi pas motiną Ka-
varske. 

Trijų gaisre žuvusių vaikų  
kūneliai buvo pašarvoti Budrių 
kaimo bendruomenės namuose 
penktadienį, jie bus laidojami 
sekmadienį Kavarsko kapinėse.

Užuojautą pareiškė 
prezidentas

Į tragiškai pasibaigusį gaisrą 
netruko sureaguoti  pats Lie-
tuvos Respublikos prezidentas 
Gitanas Nausėda.Užuojautą dėl 
nelaimės Kavarsko seniūnijos 
Budrių kaime pareiškęs prezi-
dentas Gitanas Nausėda įvykį 
pavadino didžiule nelaime.

„Didžiulė nelaimė Anykščių 
rajone. Ypač skaudu, kai už-
gęsta vaikų gyvybės. Reiškiu 
didžiausią užuojautą žuvusiųjų 
artimiesiems“, – feisbuke rašė 
prezidentas.

Renkama parama

„Gaisras tai gaisras, bet kad 
jame žūtų tiek žmonių, net nega-
liu pagalvoti“, - kalbėdamasis  su 
„Anykšta“ sakė Šovenių seniū-
naitijos seniūnaitis Raimondas 
Sunklodas. Jis sakė, kad gyven-
tojai rinks nukentėjusiai šeimai 
pinigus, prie paramos prisidės ir 
Kavarsko parapija.

 Nuo tragiško gaisro nukentė-
jusiai  šeimai galintys padėti ar  
skirti finansinę paramą, ją gali 
pervesti į banko sąskaitą. Para-
mą kuruoja Budrių kaimo ben-
druomenė. Rekvizitai finansinei 
paramai:

Budrių kaimo bendruomenė 
į.k. 302302477 bankas Luminor, 
LT514010043100166994, nuro-
dant paskirtį - parama Snieguo-
lei Milašauskei.

Dėl paramos buičiai reika-
lingais daiktais reikėtų kreiptis 
į Anykščių rajono socialinių 

Kraupus gaisras Budriuose – ugnies 
liepsnose žuvo keturi žmonės

Prie sudegusio namo dega žvakutės. Nukentėjusiai šeimai ren-
kama parama.

paslaugų centro darbuotoją Vai-
dą Garšanovienę tel.nr.: 8 673 
08689.

Budrių kaimo bendruomenės 
pirmininkas Valentinas Gudėnas 
„Anykštai“ sakė, kad nukentėju-
si šeima Budriuose gyveno se-
nokai: ,,Ta šeima dėl girtavimo 
nėra užkliuvusi. Jie gyveno labai 
uždarai, nesilankydavo bendruo-
menės renginiuose. Gyveno tokį 
atskirą gyvenimą, todėl sunku ką 
nors ir papasakoti“. 

Sudarė pagalbos planą 

Trečiadienio rytą Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Moni-
ka Navickienė su Anykščių rajo-
no meru Sigučiu Obelevičiumi, 
Valstybės vaiko teisių apsaugos 
ir įvaikinimo tarnybos, „Mal-
tiečių“, „Raudonojo kryžiaus“, 
„Caritas“, „Maisto banko“ atsto-
vais po įvykusio gaisro Budrių 
kaime nuotoliniame susitikime 
aptarė pagalbos planą šeimai.

Pasak ministrės, nukentėjusiai 
šeimai bus suteikta visa reikiama 
pagalba. 

Pagalbos šeimai koordinavi-
mu  rūpinasi Anykščių rajono 
savivaldybė. Anykščių meras S. 
Obelevičius informavo, kad ne-
trukus šeimai bus suteiktas kitas 
socialinis būstas. „Maisto ban-
kas“, „Maltiečiai“, „Raudonasis 
kryžius“ ir „Caritas“ parems šei-
mą reikalingais daiktais, maistu, 
savanoriai padės įsirengti būstą.

Budrių kaime – antras 
gaisras iš eilės

Per kelias pastarąsias dienas 
Kavarsko seniūnijos Budrių kai-
me kilo du gaisrai. Balandžio 11 
dieną gaisras įsiplieskė Budrių 
kaimo gyventojui Dainiui Diliui 
priklausančioje pirtyje – ji visiš-
kai sudegė.

Tragišką trečiadienio naktį ne-
toliese kilusio gaisro gyvenantis 
budrietis Dainius Dilys, šokęs 
iš miegų, dar skubėjo suteikti 
įmanomą pagalbą – teiravosi, 
kur vaikai. Supratęs, kad atvi-
ra liepsna nebeleidžia ničnieko 
daugiau išgelbėti, pagelbėjo 
gaisrininkams – naktį palydėjo 
juos iki Budrių ežero patogiau-
sios vietos, kad cisternas prisi-
pildytų vandens. 

Anykščių PGT viršininkas 
Saulius Slavinskas sakė, kad 
sudegusiame pastate buvo su-
montas dūmų detektorius, bet 
per gaisrą jo galėjo nebūti.

Budrių kaimo bendruome-
nės pirmininkas Valentinas 
Gudėnas sakė, kad per gais-
rą nukentėjusi šeima gyveno 
uždarą gyvenimą.

Kavarsko seniūnijos se-
niūnė Šarūnė Kalibataitė 
atmetė kalbas, kad gaisrą 
galėjo sukelti girtaujantys 
asmenys.
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Populiariausių medikų rinkimų lyderė nesikeičia
Populiariausių medikų rinkimuose lyderiai išliko nepasi-

keitę. Gydytoja Dalia Kazlauskienė užtikrintai pirmauja

D.Kazlauskienė šiuo metu turi 
34, o antroje vietoje esantis Val-
das Macijauskas - 21 padėką.

Ritai Juodiškienei pacientai 
dėkojo - 18, Gabėtai Šinkūnai-
tei - 12, Rimondui Bukeliui – 9 
kartus.

Rolandas Jurkėnas gavo 5 pa-
dėkas. 

Po 4 padėkas turi Virginija Pa-
žėrienė ir Rasa Tervydienė. Po 3 
padėkas gavo Diana Irician ir Vi-
talija Giriūnienė. Aloyzui Prans-
kūnui dėkota 2 kartus. Po vieną 
padėką skaitytojai skyrė Loretai 
Prabišienei, Margaritai Aukštai-
tienei, Audronei Lapinskienei, 
Zitai Neniškienei, Arūnui Tarvy-
dui bei Eimučiui Brazaičiui.

Iš slaugytojų daugiausia pa-
dėkų, net po 18, sulaukė Asta 
Bartulienė ir Ramunė Strazdie-
nė. Rūta Paciūnienė atsilieka vos 

pora padėkų - 16.
Jolita Abraškevičienė sulaukė 

14 padėkų, Regina Viršylienė - 
12, Rita Burneikienė - 9, Laima 
Slapšienė gavo 7 padėkas. Rasa 
Jankienė ir Aušra Valaitienė turi 
po 4 padėkas, o Kristina Liutkie-
nė - 3.

B.Pranskūnienei. G. Janulienei 
ir L. Ragauskienei dėkota po 2 
kartus. Po vieną padėką turi Egi-
dija Šaltenė, Ligita Jacunskienė, 
Vida Kvasauskienė bei Vita Stan-
kevičienė ir R. Bagočiūnienė.

Taip pat viena skaitytoja dėko-
jo Anykščių greitosios medicinos 
pagalbos kolektyvui.

Priminsime, jog populiariau-
sių Anykščių medikų rinkimus 
„Anykštos“ redakcija rengia kar-
tu su Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centru. 

Jūsų išrinktus populiariausius  

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui chirurgui Rolandui 
JURKĖNUI ir slaugytojai Aušrai VALAITIENEI už ilgametį 
nuoširdų bendravimą, rūpestį, gerą žodį.

Linkiu Jums stiprybės ir sveikatos.

Elena DANIŪNIENĖ

Dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir seselei Astai 
BARTULIENEI už nuoširdų ir rūpestingą gydymą.

Linkiu geros nuotaikos, stiprybės ir kantrybės kilniame 
mediko darbe.

Eug. TIJŪNAITIS

Sveikinu gydytoją Vitaliją GIRIŪNIENĘ, slaugytoją Rasą 
JANKIENĘ su artėjančia garbinga Medicinos darbuotojų 
švente.

Ačiū Jums už nuoširdų, rūpestingą gydymą.

Antanas MASEVIČIUS, Anykščiai

Gerb. gydytojai Zitai NENIŠKIENEI ir seselei Loretai 
STANIŪNIENEI už ypatingą rūpinimąsi savo pacientais, 
gerą žodį ir nuoširdų gydymą - labai ačiū.

Julija ir Rimvydas BALIUKAI

Dėkoju gydytojui Rimondui BUKELIUI ir slaugytojai Ritai 
BURNEIKIENEI už sąžiningą, kruopštų ir labai reikalin-
gą Jūsų darbą, už Jūsų rūpestingumą ir dėmesingumą. 
Stiprios sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos Jums ir Jūsų 
artimiesiems.

 
Genovaitė PANKEVIČIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slau-
gytojai Astai BARTULIENEI už nuoširdumą ir gerą gydy-
mą.

Linkiu Jums geros sveikatos, kantrybės, ištvermės. 

Monika PAJUODIENĖ

Noriu padėkoti savo šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už 
rūpestį, nuoširdumą, gerą gydymą.

Geros sveikatos ir sėkmės darbuose.

Bronė SOKOLOVIENĖ

Norime padėkoti mūsų šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už 
nuoširdų gydymą ir rūpinimąsi mūsų sveikata.

Julė ir Juozas VAŠKŪNAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir 
slaugytojai Astai BARTULIENEI už šiltą, švelnų žodį, ne-
paprastą rūpestį, kruopštų ir sąžiningą darbą. Ačiū Jums! 
Geros sveikatos, sėkmės darbuose

.
A. ir R. STAIKŪNAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slau-
gytojai Astai BARTULIENEI už nuoširdumą ir rūpestingą 
gydymą.

O. PIPYNIENĖ

Dėkojame gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai 
Reginai VIRŠYLIENEI už gerą ir nuoširdų gydymą, malonų 
bendravimą.

Linkime sveikatos ir stiprybės.

Arūnas ir Danė BARYZAI

Viešintų ambulatorijos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, 
slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI.

Ačiū Jums už ilgametį rūpinimąsi mano šeimos sveikata, 
gerą gydymą ir nuoširdų bendravimą. Linkiu sėkmės, svei-
katos ir stiprybės.

Vita GOGELIENĖ

Nuoširdžiai dėkojome šeimos gydytojai gerb. Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir seselei Ramunei STRAZDIENEI už rū-
pestį, švelnų paguodžiantį žodį ir gerą gydymą.

Linkime sveikatos ir nepavargti šiame sunkiame darbe.

Marija, Daiva ir Arvydas STAŠKEVIČIAI

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir seselei 
Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdų gydymą, gerą žodį.

Linkime sveikatos ir stiprybės.

Petras ir Alma MEŠKAUSKAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdumą ir 
rūpestingą gydymą. 

Linkiu sveikatos ir kantrybės atsakingame medikų darbe.

Nijolė ZAIKAUSKIENĖ

Anykščių medikus - gydytojus 
ir slaugytojas - „Anykštoje“ pa-
skelbsime balandžio 27 dieną, 
kai bus minima Medicinos dar-
buotojų diena.

Padėti savo mėgstamiems gy-
dytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdin-
dami mokamas padėkas (vienos 
padėkos - iki 35 žodžių - kaina 
10 eurų), rašydami redakcijai 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-
dikai pasirūpino, bei balsuoda-
mi internete anyksta.lt. 75 proc. 
balsų sudarys padėkos ir laiškai 
„Anykštoje“, 25 proc. – balsavi-
mas internete.

Padėkų medikams ir laiškų 
laukiame jau dabar.  Padėkas ga-
lima užsakyti reklama@anyksta.
lt, arba atvykus į redakciją (Vil-
niaus g. 29, Anykščiai). Telefo-
nai pasiteirauti: 8-381-59458; 
8-686-33036.

Daug metų „Anykšta“ kvietė 

Nuoširdžiai dėkoju Kavarsko ambulatorijos vado-
vui ir gydytojui Arūnui TARVYDUI ir slaugytojai Rimai 
BAGOČIŪNIENEI už ilgametį gydymą, rūpestingumą, ati-
dumą, pagalbą. Gerbiu Jus už Jūsų kilnų darbą. Ačiū, kad 
Jūsų dėka sulaukiau ilgo amžiaus – 93 metų.

Pagarbiai
Eleonora ŽEMAITAITIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir 
slaugytojai Astai BARTULIENEI už dėmesį, rūpestį ir nuo-
širdų gydymą.

D. ir I. BIELIAUSKAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slau-
gytojai Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą, malonų 
aptarnavimą.

Linkiu stiprios sveikatos ir sėkmės nelengvame medikų 
darbe.

Pagarbiai,
Vida KANAPECKIENĖ

rinkti populiariausią rajono me-
diką. Rinkimai labai populiarūs, 
į redakciją padėkoti medikams 
užsuka daug dėkingų pacientų.  

Skaitytojų išrinktam populia-
riausiam gydytojui „Anykštos“ 
redakcija pacientų vardu įteiks 

sertifikatą bei atminimo dovaną.
Nuo šiandien portale anyksta.

lt skelbiame balsavimą renkant 
populiariausią slaugytoją, savo 
balsus galėsite atiduoti iki  tre-
čiadienio, kuomet paskelbsime 
apklausą gydytojų rinkimuose.

Gydytoja Dalia Kazlauskienė užtikrintai pirmauja populiariau-
sių medikų rinkimuose.
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Lietuvoje stūkso ne tik baltų piliakalniai

(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos archeologijoje nau-
ja buvo ištisinis viso dujotie-
kio ruožo, kuriame tausojant 
dirvožemį vamzdžio užkasimo 
vietoje prieš darbus jis nuima-
mas, žvalgymai. Natūroje tai 
mažiausiai 8 m pločio juosta, 
kertanti laukus, miškus, pievas, 
pelkes. 

Joje jau iki tyrimų projekta-
vimo stadijoje buvo identifi-
kuotos 7 senovės gyvenvietės iš 
akmens – geležies amžių, kurias 
reikėjo ištirti, o žvalgymų metu 
jų surasta mažiausiai dvigubai 
daugiau – 14, įskaičiuojant ir 
Vilūnų XV–XVII a. senkapį. 
Dar mažiausiai tokiame pat kie-
kyje vietų archeologai tyrinėjo 
įvairių laikotarpių gyvenvie-
čių ir gamybos vietų likučius 
– įžemyje likusias duobes bei 
kitokias struktūras. 5 institucijų 
jungtinė ekspedicija, vadovau-
jama Vilniaus universiteto pro-
fesoriaus Albino Kuncevičiaus, 
čia ištisai dirbo ilgiau nei metus 
(žvalgymai Užnemunėje tęsiasi 
ir dabar (2021 m. balandis)) ir 
jos metu surinkta tikrai visiškai 
nauja informacija apie Lietu-
vos apgyvendinimo tendencijas 
praeityje. 

Jos apibendrinimas ateity-
je dar laukia, tačiau kai ką jau 
galima pasakyti ir dabar – pvz., 
krašto apgyvendinimas geležies 

amžiuje (I tūkstantmetis) buvęs 
žymiai tankesnis nei įsivaizda-
vome iki šiol.

– Kokius asmeninius pa-
siekimus išskirtumėte kaip 
reikšmingiausius per per-
nykščius metus? Teko skaity-
ti, kad tyrinėjote Padievaičio 
piliakalnį ir akmeninį sostą, 
kuriame galėjo sėdėti kuni-
gaikštis Gediminas?

- Pernykščiai mano pasieki-
mai, bent man taip atrodo, buvo 
padaryti ne laukuose, nors ir 
praleidau dujotiekio tyrimuose 
didesnę metų dalį, tačiau sėdint 
prie anksčiau tyrinėtų piliakal-
nių medžiagos. Archeologas 
vieną vietą gali kasti tik vieną 
kartą, po to ten jau nieko nelie-
ka arba po nesėkmingų tyrimų 
lieka labai mažai. 

Tad visos mūsų žinios apie 
praeitį yra jau iš tyrinėtų objek-
tų, duomenys apie kuriuos daž-
niausiai lieka archyvuose ir mu-
ziejuose. Pats esu tyręs ne vieną 
piliakalnį, jau seniai galvojau 
apie jų medžiagos skelbimą ir 
štai pernai metais žemaičių, o 
konkrečiai - Šilalės rajono pa-
veldosaugininkės Jurgitos Vir-
šilienės dėka, pavyko išleisti 
pirmąjį „Lietuvos piliakalnių 
tyrimų medžiagos“ tomą, skir-
tą Bilionių piliakalniui, o šįmet 
– ir antrą, skirtą Medvėgaliui 
(abu Šilalės rajone). Metus be-

sitęsiantys suvaržymai neleido 
šių knygų pristatyti plačiau, ta-
čiau manau, kad jos vis vien ras 
kelią pas skaitytoją ir vartotoją.

Be dujotiekio, dar teko ty-
rinėti ir Padievaičio piliakalnį 
Šilalės rajone, siejamą su Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino pilimi. Tyrimai buvo 
nulemti jo tvarkymo darbų, tad 
paties piliakalnio pažinimas 
buvo ribotas. Visgi pavyko su-
rinkti įdomios medžiagos iš I 
tūkstantmečio pirmųjų amžių 
ir Viduramžių (XIV a.). O žy-
miausias Lietuvos šventviečių 
specialistas Vykintas Vaitkevi-
čius tyrinėjo minimą akmeninį 
sostą ir surado įdomių dalykų, 
tačiau apie tai jau reikėtų klaus-
ti jo paties.

– Kokių mokslinių planų 
jau turite šiems metams?

- Turiu pandemijos sukom-
plikuotą skolą – baigti Klai-
pėdos universitete leidžiamos 
„Lietuvos archeologijos“ pro-
jektą – išleisti du paskutinius 
jos tomus (V ir VI), iš kurių 
penktasis skirtas valstybės lai-
kų archeologijai (tokio iki šiol 
Lietuvoje nėra buvę), o šeštasis 
yra Lietuvos archeologija anglų 
kalba. Tad darbo apsčiai, o bi-
bliotekos, archyvai ir muziejai 
vis dar užsidarę.

– Daugybę sezonų tyrinėjo-
te Anykščių Šeimyniškėlių pi-
liakalnį. Ar tikitės panašų dė-
mesį skirti dar kokiam nors 
istoriniam objektui?

- Šeimyniškėliuose praleis-
ta pora dešimtmečių (pradėjau 
1990 m.), tad tokius tyrimus ti-
kėtis pakartoti kur nors kitur ne-
realu. Per tą laiką labai daug kas 
pasikeitė ir pačiuose piliakalnių 
tyrimuose. O štai sugrįžti prie 
Šeimyniškėlių medžiagos ir ją 
paskelbti solidžiu „Lietuvos 

piliakalnių tyrimų medžiagos“ 
tomu yra labai realu ir norėtųsi, 
tik čia reikia atitinkamo rajono 
prisidėjimo, nes tokie dalykai 
už dyka nei parengiami, nei iš-
spausdinami.

– Medinės pilies statybos 
ant Šeimyniškėlių piliakalnio, 
panašu, sustojo nebeatnauji-
namai. Ar dėl to Jums, kaip 
archeologui, nėra skaudu? 
Juk viena – tyrinėti pilies lie-
kanas piliakalnyje, o visai kas 
kita – pamatyti pilies vaizdą 
ant piliakalnio...

- Viskam savas laikas, kaip ir 
su upe, – į tą patį tekantį van-
denį du kartus neįbrisi. Istorija 
žino daug nerealizuotų projek-
tų, kurie būtų gal net mūsų gy-
venimą pakeitę, tačiau viskas 
yra taip, kaip yra. Dėl pačios 
pilies piliakalnyje skaudu nėra, 
nes visai greta jo, papilyje, ne-
blogai realizuotas alternatyvus 
projektas - pastatytas šios pilies 
maketas. 

Skaudu bus, jeigu jam neskir-
sime deramo dėmesio ir jeigu 
neprižiūrėsime paties Šeimy-
niškėlių piliakalnio komplekso, 
anykštėnų rankomis išvaduoto 
iš brūzgynų. Čia miesto pradžia 
nuo karaliaus Mindaugo laikų, 
ir gerai, kad Anykščiai ją turi.

– Kokius istorinius objektus 
Anykščių rajone išskirtumėte 
kaip įdomiausius, bet nebūti-
nai žinomiausius?

- žinomiausius žino dauguma 
besilankančių rajone: Puntukas, 
Voruta, Lajų takas, Rubikių 
ežeras... Manau, kad kažkiek 
pamiršta Anykščių dvarvietė 
– juk nuo jos Anykščiai gavo 
savo vardą, beveik niekam ne-
žinomos Svėdasų ir Pienionių 
dvarvietės, kažkur, pačiame 
rajono pakraštyje, užsimetusi 
žymaus Lietuvos piliakalnių 

tyrinėtojo Petro Tarasenkos 
(1892–1962) sodybos vieta, 
vienuolyno Skiemonyse vieta... 
Tai vis žemėje slypinčios pa-
slaptys, o kiek dar tik siauram 
žmonių ratui žinomų įstabių 
gamtos vietų ir statinių!

– Ar Jūsų tyrimams, kaip 
ir archeologijai apskritai, di-
delių problemų pridarė CO-
VID–19 pandemija ir karan-
tinai?

- Pandemija, kaip ir bet kokia 
kita liga, aišku, turi atitinka-
mą poveikį tiek kiekvienam iš 
mūsų, tiek ir visoms gyvenimo 
sritims, tačiau prie to geriau ar 
blogiau prisitaikoma – pvz., 
renginiai ir konferencijos persi-
kėlė į internetą. Tai ne tas pats, 
kas gyvas bendravimas, tačiau 
tai bent dalinė išeitis kuriam 
laikui. Didesnis neigiamas po-
veikis, kuris kartais gali būti 
ir negrįžtamas, susijęs su už-
sitęsusiu karantinu. Uždarytos 
ištisos sritys, suvaržytas judėji-
mas ten, kur to nereikėjo daryti 
– ką, pvz., gali užkrėsti skaity-
kloje dirbantis vienas žmogus, 
kuris imasi reikiamų atsargumo 
priemonių, arba archeologijos 
paveldo paiešką rajonuose vyk-
dantys pavieniai tyrėjai, vaikš-
čiojantys po laukinę gamtą. 

Tačiau tai padarė ne liga, pa-
darė žmogus, tik motyvuoda-
mas liga, kuri jau atėjo į mūsų 
gyvenimą, ir su ja reikės gyven-
ti su amžinu karantinu ar be jo 
(tikiuosi).

– Paleontologai pasakoja, 
kad iš vieno kaulelio galima 
rekonstruoti priešistorinius 
gyvūnus. O kaip archeologi-
joj -, ar iš vieno radinėlio ga-
lima atkurti istorinę realybę? 
Kiek tokios rekonstrukcijos 
gali būti tikslios?Kasinėdamas archeologas Gintautas Zabiela kartais pasitelkia 

ir jaunuosius pagalbininkus. Šioje nuotraukoje užfiksuoti 2019 
metų tyrimų aikštelė ant Medvėgalio. 

Vienas iš darbų, kuriuos archeologas Gintautas Zabiela atliko pernai – Padievaičio piliakalnio (Ši-
lalės rajonas), siejamo su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pilimi, tyrimai. 

(Nukelta į 8 psl.)

Padievaičio piliakalnį Gintautas Zabiela tyrė tiek, kiek reikėjo, 
kad būtų galima tvarkyti piliakalnį ir jį pritaikyti lankytojams. 



2021 m. balandžio 17 d.

(Atkelta iš 7 psl.)

(NE) PLOKŠČIA žEMė

- Praeitis su visomis savo 
spalvomis yra prarasta negrįž-
tamai. Tai romantiški prisimi-
nimai, kurie mus visada trauks, 
nes taip jau sutvertas žmogus. 

Toks pat amžinas siekis, tegu 
ir ne visų, yra stengtis pažinti 
tą prarastą epochą. Čia, jeigu 
nėra kitokių galimybių, svarbus 
darosi ir kiekvienas kaulelis. 
Tačiau rekonstruota praeitis net 
ir labai gausių šaltinių pagrindu 
vis viena yra mūsų (rekonstruk-
cijos atlikimo) laikų rekons-
trukcija. Realybė buvo kitokia 
ir rekonstrukcijomis mes tik 
stengiamės prie jos priartėti, ta-
čiau ar kada nors būsime bent 
greta – nežinia.

– Archeologijos ir istorijos 
moksle, kaip ir kiekviename 
moksle, egzistuoja mokslinės 
paradigmos, pripažintos tie-
sos, kurias itin sunku kves-
tionuoti. Ar daug tokių tiesų 
pasikeitė per Jūsų darbo ar-
cheologijoje metus?

Lietuvoje stūkso ne tik baltų piliakalniai

- Sunyko pagrindinė, kurią 
radau atėjęs į šį pasaulį ir ku-
rios buvau mokomas – mark-
sizmas – leninizmas su visais jo 
teiginiais ir neiginiais. Sunyko 
kartu su visa socialine formaci-
ja – socializmu. Archeologijoje 
tai atvėrė vartus į pasaulinius 
mokslo pasiekimus, o patiems 
archeologams  – kelią į pasaulį. 

Laisvė humanitariniuose 
moksluose, tarp jų ir archeolo-
gijoje, yra labai didelė verty-
bė ir, nors mes ja džiaugiamės 
skirtingai, būtent požiūrių ir 
veiksmų įvairovė padėjo Lie-
tuvos archeologijai išlikti ir, 
sakyčiau, – net sustiprėti. Čia 
aš jau nekalbu apie tai, kad 
skaitmeninės revoliucijos metu 
labai pasikeitė daugelis archeo-
logijoje taikomų metodų.

– Su kokiais didžiausiais 
mitais archeologijoje Jums 
teko susidurti? Ar turime 
savų, nacionalinių istorijos 
ir archeologijos mitų, kurie 

būtų giliai įsišakniję?
- Tai priklauso nuo to, ką 

laikysime mitu. Jeigu tai teigi-
nys, kuris kažkada buvo laiko-
mas teisingu, ir tik vėliau buvo 
įrodyta, kad taip nėra, tai nėra 
mitas. Tai tik pasenusios žinios, 
kurių taikymas priklauso nuo 
paties taikytojo, parodo, kiek 
jis pats yra savo srities žinovas. 

Mitu laikyčiau niekuo arba 
tais pačiais mitais paremtus 
teiginius, kuriais žongliruoja-
ma  viešojoje erdvėje, nesivar-
ginant jų pagrįsti – pasakiau, ir 
tiek. Tokių archeologijoje dabar 
nepastebiu, o praeityje jų yra 
buvę, ypač šio mokslo anksty-
vojoje istorijoje, XIX a., kuo-
met daug kas buvo neaišku. XX 
a. gajausi mitai, kažkiek susiję 
su archeologija, buvo bandymai 
ieškoti baltų praeities ten, kur 
jos ieškoti beprasmiška. Tačiau 
čia jau juntamos tam tikros są-
sajos su istorija, kur tokių mitų 
daug, ypač iš XX a., tačiau tai 
atskira tema.

– Piliakalniai stūkso ne tik 
Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, 
Latvijoje. Ar labai skiriasi 
kitose šalyse esantys piliakal-

Archeologas, docentas, 
daktaras Gintautas Zabiela 
mano, kad praeities rekons-
trukcija vis vien bus kitokia 
nei buvusi realybė.

niai nuo mūsiškių? Kuriose 
šalyse, be Lietuvos, jų dau-
giausia?

- Piliakalniai apskritai yra 
bendraeuropinis reiškinys, jei-
gu ne dar platesnis, tik po šiuo 
pavadinimu slepiasi labai įvai-
rūs dariniai, o juos visus vie-
nija akivaizdus jų gynybinis 
pobūdis. Dėl to jie skirtinguo-
se kraštuose gana skirtingi ir 
tas skirtingumas priklauso nuo 
praeityje juos palikusių tautų. 

Šiuolaikinių valstybių sienos 
dažnai nesutampa su kažkada 
istorijoje buvusiomis etninių 
darinių ribomis, tad mechaniš-
kai lyginti vienos valstybės pi-
liakalnius su kitos neišeina. 

Net ir Lietuvoje, be baltų pa-
likimo, dar turime neskaitlingus 
Ordino (žemutinės Panemunės 
motai) ir, regis,  slavų (Mažu-
lonys) piliakalnius, gal anksty-
vesniais laikais keli piliakalniai 
priklausė ir skandinavams (žie-
diniai akmenų įtvirtinimai Va-
karų Lietuvoje). Nemažą dalį 
šių spėjimų dar reikia patvirtin-
ti, tačiau dabartiniai duomenys 
liudytų būtent tai. 

O daugiausia piliakalnių vals-

Simboliška, kad ant Bilionių piliakalnio, kuris galėjo būti legen-
dinių per apsiaustį susideginusių Pilėnų vieta, esančioje lauža-
vietėje po pirmojo karantino buvo galima rasti ir veido kaukę. 
Gintautas Zabiela pastebėjo, kad užsitęsusio karantino ribojimai 
padarė didelę žalą archeologijos tyrinėjimams.

Vienas iš įsimintiniausių 
objektų prie Padievaičio pi-
liakalnio – akmeninis „sos-
tas“, kuriame galbūt sėdėjo 
kunigaikštis Gediminas. 

tybėse, kur gyventa baltų: di-
džioji Baltarusijos dalis, Latvi-
jos, Rusijos, Lenkijos dalys. Tai 
faktas. Pagal jų tankumą baltų 
piliakalniams prilygsta gal tik 
Vakarų Europos germaniškose 
žemėse aptinkami motai – Vi-
duramžių (XI–XIV a.) didikų 
medinių ir pusiau mūrinių pi-
laičių vietos.

– Kuris piliakalnis Lietuvo-
je Jums labiausiai patinka?

- Tas, ant kurio tuo metu sto-
viu. Į šį klausimą neįmanoma 
objektyviai atsakyti, nes kie-
kvienas iš maždaug 900 žinomų 
išlikusių Lietuvos piliakalnių 
yra savitas ir nepakartojimas 
tiek savo išvaizda, tiek ir vieta 
kraštovaizdyje, ką jau kalbėti 
apie žemėje slypinčią jo isto-
riją.

– Jūsų parašyta monogra-
fija „Lietuvos medinės pilys“ 
(1995 m.) iki šiol lieka vienu 
solidžiausių veikalų apie Lie-
tuvos piliakalnius ir ant jų 
stovėjusias pilis. Jei analogiš-
ką monografiją rašytumėte 
dabar, ar ji labai skirtųsi nuo 
prieš ketvirtį amžiaus para-
šyto veikalo?

- Sunku pasakyti, ar labai, bet 
skirtųsi. Skirtųsi naujų duome-
nų panaudojimu, nes per praė-
jusį ketvirtį amžiaus nemažai 
sričių piliakalnių pažinime 
smarkiai pasipildė. 

Maniškė knyga yra dar II 
tūkstantmečio pabaigos (dabar 
mes gyvename III tūkstantme-
čio pradžioje, kartais pajuokau-
ju, jei kas nežino) žinių apie 
Lietuvos Viduramžių piliakal-
nius ir ant jų stovėjusias medi-
nes pilis sintezė, paremta iki tol 
buvusiu jų pažinimo lygiu. 

Ketvirtis amžiaus po to - tai 
visa naujų tyrinėtojų karta tiek 
pas mus, tiek ir kaimyninėse 
šalyse. 

Padaryta gal ir ne tiek, kiek 
norėjosi, bet padaryta. Ne kartą 
galvojau apie naują šios knygos 
versiją (dabar vien poligrafija 
kur nužengusi), tačiau einamie-
ji darbai vis neleidžia prie jos 
prisėsti.

Bilionių piliakalnis. Prie jo tyrimų taip pat prisidėjo Gintautas Zabiela.

Lietuvoje būta ir kryžiuočių pilių. Jurbarko rajone ant Nemuno 
kranto stūksanti Veliuonos piliavietė, vadinama Pilaitėmis, buvo 
XIV amžiaus kryžiuočių Bajerburgo pilies vieta. Pilį lietuviai 
sugriovė. 
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Anykščių raj., Debeikių mstl., Sindrių g. 8
El. paštas: jutare@gmail.com

Anykščiuose bus atidaryta 
„Pepco“ parduotuvė

Anykščiuose šį pavasarį duris planuoja  atverti  Lenkijos drabužių ir namų apyvokos 
prekių parduotuvė „Pepco“.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Miela mama, močiute, prosenele, 
nuslinko į praeitį visi didieji jubiliejai. Pernai, kai minėjome 

šimto metų sukaktį, atrodo, išsakėme jau visus gražius žo-
džius, parodėme savo jausmus. Dabar vėl skaičiuojame me-
tus, tartum iš pradžių, kaip vaikui, kuomet kiekvieni prisidėję 
metai yra tiek pat reikšmingi, kaip ir jubiliejai. 

Mama, tu visada buvai ir esi mūsų dorovės sergėtoja, troš-
kai, kad mes būtume sveiki ir gyventume garbingai, kad mūsų 
giminės medis, ar tiksliau būtų sakyti, upė, nešanti mus visus 
į amžinybės jūrą, išliktų nesuteršta krauju ir visokiais neapy-
kantos karais, kad paliktume po savęs taiką ir ramybę žemėje, 
kuri vadinasi Lietuva.

Oną VaranaVičienę, kuriai balandžio 15 dieną sukako 
101- eri metai, sveikina dukra Palmira Baškienė ir sūnūs algimantas 
bei rimantas Varanavičiai

Prekybos tinklo tinklapyje 
jau nuo vasario mėnesio skel-
biama, kad Anykščiuose ieš-
koma darbuotojų - parduotu-

vės vadovo bei pardavėjų.
„Pepco“ parduotuvė įsikurs 

prekybos centro „Norfa“ pa-
talpose žiburio gatvėje. Ji 

veiks prekybos salėje, kurioje 
anksčiau buvo buitinės tech-
nikos prekių parduotuvė „TE-
CHasas“.

Xxc: „Lidli ir depo dar truksta ir butu cool miestelis“

Saule:„Iesko darbuotoju,o siunciau kelis cv ir net nepaskambino....“

Galės: „dabar anykštėnai ištisom dienom keliaut po krautuves ir ieškot, kur pigesnis sūris, kur deš-
ra ar sviestas, kur apatinės kelnės ar darbinės pirštinės pigesnės. Kuo daugiau krautuvių, tuo geriau. 
Naivių pirkėjų, ieškančių pigesnių, nors niekam tikusių prekių, pilna.“

Anykštėnas: „Parduotuvės ant parduotuvių,jūs geriau paklauskit ar visi žmonės turi pajamas,o jei 
ir gauna apie 200 eurų,vos maisto gali nusipirkt.“

Pencinykas:„Bus niekis iš to prekybos centro, kaipo ir kitų. Kainos bus užkeltos, prekės nekoky-
biškos, visokios kinietiškos ir pan. Kur jūs matėt gerą, kokybišką daiktą už pigią kainą. O Ramybės 
Norfoj galėjo ir toliau Techasas veikti. Dabar tokia reikalinga rimta firma išsikėlė į kažkokią lūšną 
prie Vyninės. Nors būtų pasirinkę erdvesnes, geresnes patalpas, ko Anykščiuos pilna.“

Senjorė: „Pasaka, nesidžiaukit, kad kainos bus mažos. Kai Lietuvoje statė Lidl irgi sakė net krepši-
nio dievukas Sabonis, kad kainos bus mažos, o dabar tokios pat kaip Maksimoj ir Norfoj“

Liuks: „Pagaliau nebrangios prekės, ypač vaikučiams, pasirinkimas“
Liuda: „gerai, kainos bus kaip Lenkijoj, daug važiuodavo apsipirkt ten, dabar vietoj bus galima,  

atvažiuos iš kaimyninių rajonų, kai sužinos .“

Xxxxxx: „taigi neikit, argi visiem liepta eit, o man gerai - buvau pepco ir džiaugiuosi, o kada kas 
pencininkam įtiko - jie nori už dyka, tai už centus ant pievukės.“

(red.pastaba - komentarų kalba netaisyta)

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
pavojaus vietos verslui dėl 
tinklinių parduotuvių atida-
rymo Anykščiuose nemato.

balsai internete (anyksta.lt):

Anykščių rajono savival-
dybės mero pavaduotojas 
Dainius žiogelis „Anykštai“ 
prisipažino, kad Lenkijos pre-
kybos tinklo atėjimui į Anykš-
čius savivaldybė jokios įtakos 
neturėjo.

„Aš pats, kaip mažo vaiko 
tėtis, labai dažnai lankausi 
„Pepco“ parduotuvėje Ukmer-
gėje“, - prisipažino jis.

Pasiteiravus, ar tinklinės 
parduotuvės atidarymas nebus 
smūgis vietos verslininkams, 
kuriems kainų atžvilgiu bus 
sunku konkuruoti su „Pepco“, 
D.žiogelis sakė: „Dabar yra 
smūgis gyventojams, kurie 
panašias prekes pirkdavo tur-
guje ar važiuodavo jų įsigyti 
į Lenkiją. Dabar bus normali 
mokestinė politika. Aš džiau-
giuosi, kad toks tinklas ateina  

į Anykščius. Kainos bus pa-
trauklios gyventojams.“

Portalui anyksta.lt pranešus 
apie planuojamą „Pepco“ par-
duotuvės atidarymą Anykš-
čiuose, į diskusijas šia tema 
įsitraukė ir žinomi anykštė-
nai.

„Man būtų maloniau išgirsti, 
kad atsidaro vietinių žmonių 
privati parduotuvė, nes dabar 
tik gigantus maitinam... Su-
prantu, kad kainos ne pasku-
tinėje vietoje, bet taip ir vieti-
nius prekeivius sumenkinsim 
- man tikrai norisi ne tik apie 
savo piniginę galvoti, bet ir 
apie greta esančius. Beje, o 
vaikų rūbeliais galima dalintis 
- juk nesunešioja, greit išauga, 
o ir vartojimas tokiu būdu ma-
žėja. Sovietiniais laikais labai 
jų trūko, tad kai ką pačios siu-
vom/mezgėm, batukais, striu-
kėmis bei kitais reikiamais  
su draugėmis, pažįstamomis 
dalydavomės“, - komentavo 
menotyrininkė dr. Jolanta Za-
bulytė.

Aktyvi „Pepco“ parduotuvių 
plėtra Lietuvoje prasidėjo per-
nai, jos atidarinėjamos ne tik 
Lietuvos didmiesčiuose, bet ir 
mažesniuose miestuose.

„Pepco“ parduotuvė įsikurs prekybos centro „Norfa“ patalpose Žiburio gatvėje. 
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pirmadienis 2021 04 19

sekmadienis 2021 04 18

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 Brolių Grimų pasakos. 
Šešetas traukia per pasaulį.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija N-7. 
22:15 Elžbieta N-7.
00:15 Verksnys N-14. (kart.).
01:40 Tėčio armija N-7. 
(kart.).

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Bunikula.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Broliai meškinai. 
08:35 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
09:00 Meškiukas 
Padingtonas.
10:50 Mis Slaptoji agentė 
2. N-7. 

13:05 Prezidento duktė.
15:15 Prieš pakratant kojas 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
21:55 Kultūristai N14. 
00:30 Taisyklės negalioja 
N14. 
02:50 Striksės (k) N-7. 

06:10 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda  (kart.) 
N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žiurkių lenktynės N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Žiurkių lenktynės N-7.
14:35 Kodas: L.O. B. I. A. I.  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kodas: L.O. B. I. A. I. 
N-7.
17:25 Tai – mes  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 Rembo. Paskutinis krau-
jas  N-14.
00:20 Roboto vaikas  N-14 
(kart.).
02:30 Kafarnaumas N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
07:30 STIHL Savickas Classic 
2020 (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Galiūnų pasaulio taurė 
2020. 
10:00 Augintinių talentų šou.
10:30 Neatrasta Rusija.
11:35 Vanity Fair N-7. 
12:30 Šnipų karai.
13:30 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
16:00 Pavojingi kaimynai  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Gyvi numirėliai  N14. 
00:40 10 000 metų prieš Kristų 
(k) N-7.

06:20 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
06:50 Praeities kartų liudytojai.  
07:20 Akloji  (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7.  
09:45 Tėvas Motiejus  N-7.  
11:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Moteris  N-7.  .
17:45 Šeimyninės melodramos  
(k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja..
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė  N14.  
23:05 Gamtos jėgos N-7.  
01:15 Viskas, ką turėjome (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 TV daktaras.
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Elektrėnų 
Švč. Mergelės Marijos, 
Kankinių Karalienės bažnyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Klausimėlis.
14:20 Dizaino dokumentika 
(kart.).
14:35 Baltoji Žvaigždė (kart.).
16:00 Tarptautinis menų festi-
valis „Gražiausiu taku 2015“. 
17:05 Skonio pasaka (kart.).
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Knygų savaitė. „Moterų 
galia keisti pasaulį“. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gaetano Donizetti. 
Opera „Ana Bolena“. 
00:20 Henrikas Ibsenas. 
Junas Gabrielis Borkmanas. 
Valstybinio Jaunimo teatro 
spektaklis. (kart.).
02:40 Elžbieta N-7. (kart.).

06:10 Kalnų vyrai (kart.) N-7.
07:00 Žvejo nuotykiai  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Gyvūnų klanai (kart.) 

N-7.
11:40 Iš Los Andželo į Vegasą  
N-7.
12:40 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 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Antinų dinastija  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 Bruklino “Nets” – 
Majamio “Heat”.
01:00 Karalius Artūras  N-7 
(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 Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Gyvenimas.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laisvės TV valanda. 

N-7.
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.  
00.00 Pėdsakas N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
07:30 Įvartis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Čepas veža.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Raktas į namus.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:00 Rimas ir kunigas.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Sveikai ir laimingai.
15:30 Pokyčio istorija.
16:00 Visos mes Ievos.
16:30 Spausk gazą.
17:00 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 vei-
dai.
21:30 Jos vardas MAMA
22:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Bilienė.
23:00 Verslo Švyturys.
00.00 Kitokie pasikalbėjimai.
02:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
04:00 Kitokie pasikalbėjimai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo  
N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 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 Nuo...Iki.. 
21:00 Rimti reikalai 3 N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 Sąskaitininkas N14. 
01:00 Strėlė  N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda. 
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 Karštai su tv3.lt  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Paskutinis raganų medžio-
tojas N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Paskutinis raganų medžio-
tojas  N-14.
00:05 Skubi pagalba  N-14.
01:05 Kobra 11  N-7.

06:25 Akloji zona (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia.
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 

10:35 Iškvietimas N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Akloji zona  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Apalūza N14. 
23:20 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:20 Legendų biuras (k) N14. 
01:25 Gyvi numirėliai (k) N14. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:15 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji..
11:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke  
N-7. 
12:25 Seklė Agata  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šeiminin-
kės  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 Chaoso teorija N14.  
22:55 Paskolinta meilė.
00:50 Našlaitės  N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).

07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:45 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:45 Krikščionio žodis (kart.).
13:05 Kultūros diena (kart.).
14:00 Ką veikti?! 
14:30 Tarptautinis menų festivalis 
„Gražiausiu taku 2015“ (kart.).
15:35 Muzikinis intarpas.
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gamina vaikai. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Françoise Sagan. Gyvenimo 
elegancija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gintaras Grajauskas. 
Pašaliniams draudžiama - spek-
taklis.
00:10 DW naujienos rusų kalba.
00:25 Dabar pasaulyje.

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos  (kart.) 
N-7.
08:50 Autopilotas  (kart.).
09:20 Iš Los Andželo į Vegasą  
N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
11:25 Iš Los Andželo į Vegasą 
(kart.) N-7.
12:20 Amerikos talentai. 

14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 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 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Megė N-14.
23:00 P2  N-14.
01:00 Atšiaurioji Aliaska.

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 Inovacijų DNR.  
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
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 Laisvės TV valanda  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Pasaulio lietuvių žinios.
07:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
08:00 Orijaus kelionės. 
08:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
13:30 Jūs rimtai? Savaitės apžval-
ga linksmai. 
14:00 Išpakuota.
14:30 Raktas į namus.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Sveikai ir laimingai.
20:30 Viso mes Ievos.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Mano pramogos veidai.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Orijaus kelionės. 
23:30 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
00:30 Delfi diena.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Klanas N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:35 Langas į valdžią (kart.).
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:25 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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 Devyni jardai N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 
01:30 Piktas vairuotojas (k) 
N14. 

06:20 Transformeriai N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda.  
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 Pirmas nužudymas  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Pirmas nužudymas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Pirmas nužudymas  N-14.
00:05 Skubi pagalba  N-14.
01:05 Kobra 11 N-7.

06:25 Akloji zona (k) N-7. 

07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Betsafe–LKL čempiona-
tas. 
21:00 Kita miesto pusė N14. 
22:45 Griaustinio dienos (k) N14. 
00:55 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7.

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7.  
07:20 Šeimyninės melodramos.
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:25 Seklė Agata  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 Rebeka Martinson. 
Pamatai  N14.  
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
07:00 Lesė (kart.).

07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Klausimėlis. 
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 isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 LMŽ. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Černobylis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos. 
21:33 Ronnie Woodas. 
22:50 Dizaino dokumentika. 
23:00 Veranda (kart.).
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 2019. 

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

09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:20 Amerikos talentai.
14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 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 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Dievo šarvai  N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Atšiaurioji Aliaska.

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 Čepas veža.
05:30 Jos vardas MAMA.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Viso mes Ievos.
07:00 Stiliaus DNR. 
07:30 Alfas live. 
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 Pokyčių istorija.
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 in-
terviu.
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 in-
terviu.
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 baida-
re 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 (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
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. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Slėpynės N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Piktas vairuotojas N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 
01:30 Sąskaitininkas (k) N14.  

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Elena iš Avaloro.
07:10 Kung fu panda. 
07:40 Karštai su tv3.lt (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 Prieš srovę  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Komando  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Komando  N-14.
23:50 Skubi pagalba  N-14.
00:50 Kobra 11 N-7.
01:50 X mutantai  N-14.

06:25 Akloji zona (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).

08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Akloji zona  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Griaustinio dienos N14. 
23:10 Apalūza (k) N14. 
01:25 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras OzasN-7. 
07:15 Tėvas Motiejus (k) N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:25 Seklė Agata  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 Rebeka Martinson. Elnių 
jėga N14.  
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
07:00 Lesė (kart.).

07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:45 Skonio pasaka (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Klausimėlis. 
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 Françoise Sagan. 
Gyvenimo elegancija (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Dainuoja Abdonas 
Lietuvninkas.
19:05 Muzikos svetainė. 
19:35 Šviesuliai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mulai  N-14. 
23:00 Istorijos detektyvai.  
23:45 Klausimėlis  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Vilnius Jazz 2019. 

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.
12:20 Amerikos talentai. 
14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 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 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Jūrų pėstininkas 4. N-14.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Atšiaurioji Aliaska.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Laisvės TV valanda  N-7.
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 Europa - tai aš.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
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 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.

05:30 Viso mes Ievos.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Pokyčių istorija.
07:00 Čepas veža.
07:30 Alfas vienas namuose. 
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
10:30 Stiliaus DNR.
11:00 Alfas live.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 in-
terviu.
16:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos in-
terviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 Vienas toks unikalus. 
20:30 Jos vardas MAMA. 
21:00 Aš ikona. 
22:00 Stiliaus DNR. 
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Kasdienybės herojai. 
23:45 Delfi pulsas.
00:00 Delfi diena.

antradienis 2021 04 20

trečiadienis 2021 04 21

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 04 22

penktadienis 2021 04 23

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. balandžio 17 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita (kart.).
13:00 1000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Širdyje lietuvis. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Grančesteris N-14. 
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:35 Pasivaikščiojimai (kart.).
01:05 Klauskite daktaro (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:25 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Žudikų kodas N14. 
00:25 Strėlė  N-7. 
01:20 Devyni jardai (k) N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos N-7.
07:10 Kung fu panda. 
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 Nesunaikinami 2 N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nesunaikinami 2  N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Kobra 11  N-7.
01:50 X mutantai  N-14.

06:25 Vanity Fair (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 

(k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas  (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 Akloji zona  N-7. 
19:30 FTB  N-7. 
20:30 Kvailiai šėlsta  N-7. 
21:00 Naktinė komanda N14. 
22:55 Kita miesto pusė (k) N14. 
00:40 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7.  
07:20 Šeimyninės melodramos.
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas Niujorke  
N-7.  
12:25 Seklė Agata  N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7.  
14:30 Rozenheimo policija  N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Kasandra  N14. 
23:00 Paskolinta meilė.
23:55 Juodvarnis  N-7.  
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).

07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 LMŽ (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:45 Viltis abipus Atlanto (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
14:55 Černobylis (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos .
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Susigrąžinti miegą.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Egzaminas N-14. 
23:10 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Vilnius Jazz 2019. 

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

N-7.
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:20 Amerikos talentai. 
14:25 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 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 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Nudegęs  N-14.
23:15 Gelbėtojai  N-7.
00:50 Atšiaurioji Aliaska.

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 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 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 naujienų 
apžvalga.
10:30 Raktas į namus.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
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 
su A. Valujavičiumi.
00:00 Delfi diena.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pra-
manas? 
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 Šimtas kelių iki grabo 
lentos N-14. 
00:50 Kvadratas N-14.

06:20 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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 penktadienis. N-7. 
21:00 Paguoda N14. 
23:05 Specialistas N-7. 

01:15 Atpildas N14.

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
07:10 Kung fu panda. 
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.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ledynmetis N-7.
21:15 Bėgantis labirintu  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Bėgantis labirintu  
N-14.
23:40 Gailestis  N-7.
01:25 Rembo. Paskutinis 
kraujas.

06:25 Akloji zona (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas N-7. 
11:35 Mentalistas (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 Akloji zona N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
N-7. 
21:30 Baudėjas  N14. 
00:00 Naktinė komanda (k) 
N14. 
01:50 Didžiojo sprogimo teorija 
N-7. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
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 Seklė Agata  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šei-
mininkės  N-7. 
14:30 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7. 
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Stebuklas  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas II. N14. 
22:55 Byla  N14. 
00:00 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (kart.).

07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Knygų savaitė (kart.).
08:45 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kal-
ba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu (kart.).
14:00 Indivizijos (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Susigrąžinti miegą 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų is-
torijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. 
(kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Venecija N-7.
23:30 „Biplan“ ir Karina Krysko. 
00:55 DW naujienos rusų 
kalba.
01:10 Dabar pasaulyje.

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. 

14:30 Vieniši tėvai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Vilniaus „Riteriai“ - Vilniaus 
„Žalgiris“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Armagedonas N-7.
01:00 Nudegęs  (kart.).

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

01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

05:00 Šiandien kimba.
06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Vienas toks unikalus. 
07:00 2800 km Dunojumi baida-
re su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
10:30 Sveikai ir laimingai.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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 in-
terviu.
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 in-
terviu.
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.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Automobilis už 0 Eur.
00:00 Delfi diena.
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šeštadienis 2021 04 24

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

gaminame su „Anykšta“

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

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

INGREDIENTAI:
1 litras sultinio (arba
pagal norimą tirštumą),
300 gramų pievagrybių,
150 gramų lydyto sūrelio,
3 vienetai bulvių,
1  morka,
1  svogūnas,
šiek tiek poro
šiek tiek žalumynų (krapų/
petražolių),
šiek tiek druskos,
šiek tiek pipirų,
šiek tiek sviesto (kepimui),
šiek tiek aliejaus (kepimui).

GAMINIMAS:
1. Keptuvėje su sviestu ir šiek 

tiek aliejaus pakepinkite smul-
kintą svogūną, kai jis šiek tiek 
suminkštės, sudėkite tarkuotas 
morkas ir, pamaišydami pake-
pinkite kelias minutes, kol mor-

Greitai pagaminama pievagrybių 
sriuba su tepamuoju sūreliu

Kai nusiperki pievagrybių ir 3 dienas neateina įkvėpimas 
ką iš jų pagaminti - puikios, greitai paruošiamos pievagry-
bių sriubos idėja!

kos „susileis“.
2. Į verdantį sultinį sudėki-

te smulkiai pjaustytas bulves, 
porą, smulkiai pjaustytus pie-
vagrybius. Sudėkite keptus 
svogūnus su morkomis, pries-
konius.

3. Pavirkite apie 10 minučių 
ir  pabaigoje sudėkite lydytą 
sūrelį. Pagardinti krapais ar pe-
tražolėmis.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:20 K-9 N-7. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Laukinė gyvūnija.
12:45 Amerika iš paukščio 
skrydžio. 
13:35 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 Paukšteli, spruk N-14. 
00:30 Šimtas kelių iki grabo 
lentos   N-14. (kart.).

06:40 Stivenas Visata.
06:55 Nuotykių metas.
07:20 Bunikula.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Broliai meškinai. 
08:35 Tomas ir Džeris.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas.  
10:30 Titanų žygis į Holivudą.
12:05 Turtuolis Ričis.
13:55 Policijos akademija 
3  N-7. 
15:35 Džekas ir Džilė  N-7.  
17:25 Žalia šviesa.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Katės ir Šunys 3. 
21:15 Pikseliai  N14. 
23:25 Pagirių žaidynės  S. 
01:05 Paguoda (k) N14. 

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.).
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 Hortonas.
14:50 Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė.
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 Žaidimas 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 Lenktynininkė ir gangs-
teris  N-14.
01:15 Nesunaikinami 2  N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
07:30 Augintinių talentų šou 
(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 Rusija.
11:35 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu N-7. 
12:35 Vanity Fair N-7. 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
16:00 Pavojingi kaimynai 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 Gangsterių medžiotojai 
N14. 
00:20 Absoliutus blogis N14. 

06:30 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:00 Praeities kartų liudy-
tojai.  
07:30 Akloji  (k).
09:00 Daktaras Ozas  N-7. 
09:55 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12:00 Merės meilė virtuvei.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja.
21:00 Vera  N14. 
22:55 Plačiai užmerktos 
akys N14.  
02:00 Byla (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Aistra varžytis.
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 „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:45 Muzikinis intarpas.
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
18:30 Indivizijos. 
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 Oro uostas 1975 N-14. 
22:45 Grupės „Garbanotas 
Bosistas“ koncertas. 
23:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Kvadratas N-14. 
(kart.).

06:00 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 Iš Los Andželo į 
Vegasą N-7.
12:40 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 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Antinų dinastija  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Kingsman. Slaptoji 
tarnyba N-14.
01:45 Armagedonas N-7 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys N-7.
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dienoraštis.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Pėdsakas  N-7.
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.

05:00 Pasaulio lietuvių žinios.
05:30 Delfi premjera.
06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
07:00 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė.
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 Stiliaus DNR. 
12.00 Vienas toks unikalus. 
12:30 Čepas veža.
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.
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. 

Eidami nuo skaičiaus prie skaičiaus, 
išbraukite duotus skaičius.

Atsakymas — iš likusių neišbrauktų skaičių. 
(Atsakymas spausdinamas 15-ame “Anykštos” puslapyje). 
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parduoda

įvairūs

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/

siūlo darbą

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/

 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.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDŲ 
BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

UAB „BALTANOSĖ“
Gyvūnų : ženklinimas 
                vakcinacija   

            gydymas
Katinų kastravimas

Sėklinimas - veislininkystė

Tel.: 867082293, 869849328
uabbaltanose@gmail.com

Priimtų gyventi vienišą žmo-
gų nešališką technikai, sta-
tyboms. Sąlygos: aprūpina 
gyvenamu plotu ir daugiau pri-
valumų.

Tel. (8-600) 40863.

Ieško medinio namo nusi-
griauti. 

Tel. (8-646) 14278.

nuoma

Išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemę Viešintų, 
Andrioniškio, Troškūnų seniū-
nijose. 

Tel. (8-624) 77507. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Pagal Jūsų verslo specifika-
ciją ir individualius poreikius 
atliekame buhalterinę apskaitą 
nuo pirminių dokumentų apdo-
rojimo iki ataskaitų rengimo ir 
pateikimo.

Tel.: (8-675) 08303, (8-670) 82293.

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.

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.

Informuojame žemės sklypų:
1.(kad. Nr. 3434/0001:101), esančio Moliakalnio k.,  Anykščių r. sav., savininką V. R., kad 2021-04-27 

11:00 vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 653-5);
2. (kad. Nr. 3434/0001:329, kad. Nr. 3434/0001:333), esančio Kurklių mst.,  Anykščių r. sav., S. S. pavel-

dėtojus , kad 2021-04-27 12:00 vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 653-7)
esančių Kurklių mst. ir Moliakalnio k., Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus. 
UAB „Lukieva“ matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570)      
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, el. 

paštu uab.lukieva@gmail.com arba tel. (8-600) 05575.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste ir rajone.

Tel. (8-679) 02099.

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, šali-
na medžius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.

Freza smulkina kelmus, krū-
mus, medžius, brūzgynus. 
Tvarko apleistus žemės skly-
pus. 

Tel. (8-607) 03460.

Stato akyto betono namus. 
Dengia, renovuoja stogus. 
Vidaus ir išorės apdailos dar-
bai. Šiltina fasadus.

Tel. (8-608) 87858.

Įvairūs statybos, remonto 
darbai, skardinimas, dažymas, 
fasadų restauravimas, stogų 
dengimas  ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

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.

Įvairūs žemės kasimo dar-
bai mini (3 t) ekskavatoriu-
mi. Valymo nuotekų įrenginių 
montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

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.

UAB „Vaidlonė“ - buhalterei 
(-iui) nepilnai darbo dienai.

Tel. (8-675) 47720.

darBaS meChanizaTOriui
Didžiausias ir seniausias ruloninės vejos ūkis Lietuvoje, 

Anykščių rajone savo komandos pastiprinimui 
ieŠKO mechanizatoriaus

mes siūlome:

* Puikias darbo sąlygas vakarietiška žemės ūkio technika;
* Galimybę tobulėti;
* Atlyginimo priedus nuo pasiektų rezultatų.

mes tikimės:

* Darbo patirties panašiose pareigose;
* Technikos aptarnavimo žinių;
* TR1, TR2 kategorijos (C,CE privalumas);
* Atsakingumo, punktualumo, sugebėjimo dirbti komandoje ir 

nebijoti naujų iššukių.

atlyginimas: nuo 800 iki 1500 eur į rankas.
Susidomėjai? Tel. (8-670) 44444.

Kita

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

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

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

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

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

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

Tel. (8-687) 11893.

dovanoja

Šiltnamio vamzdžius. 7 vnt., balti.
Tel. (8-600) 07359. 

Vykdoma programa
„PAGALBA MAISTO PRODUKTAIS“

Informuojame, kad Anykščių rajono neįgaliųjų draugija koordinuoja programą „Pagalba 
maisto produktais ir higienos prekėmis“.Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyvento-

jams maisto paketai bus išduodami
š. m. balandžio mėn. 27- 28- 29- 30 d. adresu: V. Kudirkos g.14, 

Anykščiai. (Iš gatvės pusės, buvusiose Raudonojo kryžiaus patalpose.)
Prašome dėvėti apsaugos priemones!

Informacija teikiama Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos telefonais: 8 381 5 14 63; 
8 616 16 144
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 18 d. (sekmadienį) prekiausi-

me „Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, juodomis, 
baltomis dėsliosiomis vištaitėmis bei kiauši-
nius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
4.50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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

SKUBIAI 
ieškome nusipirkti būstą. 

Siūlykit įvairius variantus. 

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

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 - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Namą Anykščių rajone, gy-
venvietėje. Be tarpininkų.

Tel. (8-606) 22406.

Sodybą Anykščių rajone, gali 
būti vienkiemis. 

Tel. (8-607) 49133.

Sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

1-2 kambarių butą Anykščiuose. 
Tel. (8-675) 29575.

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

Tel. (8-600) 22488.

automobiliai

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

Tel. (8-696) 65249.

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

Tel. (8-629) 10247.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža pa-
tys. Atsiskaito vietoje. Utilizuoja 
automobilius. Išrašo sunaikini-
mo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame KarVeS, 
BuLiuS ir TeLyčiaS 

„KreKenaVOS 
aGrOFirmOS“ 

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

Brangiai superkame 
miŠKuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TieSiOGiai PerKa 

miŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

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.

Brangiai mišką su žeme arba 
išsikirtimui, apvalią medieną. 

Tel. (8-603) 98955.

PERKA BUTUS, 
BENDRABUČIUS, NAMUS, 

SODUS, SKLYPUS, 
SODYBAS, ŽEMĖS SKLYPUS. 

aTSiSKaiTO iŠ KarTO. 
APMOKA NOTARINES 

IŠLAIDAS. 
Tel. Nr.(8-667) 19797.

nekilnojamasis turtas

2 ha žemės paskirties žemę. 
Apaugusi mišku, Troškūnų sen.

Tel. (8-620) 80915.

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

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

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.

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

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

Veršingą telyčią.
Tel. (8-620) 80915.

PIRKITE VIŠTAITES! ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI
AB ,,VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKAI
BALANDŽIO 21 d., trečiadienį, prekiau-

sime  jaunomis 5 mėn.rudomis, juodomis, 
raibomis, pilkomis, baltomis dedeklėmis 
vištaitėmis, pašarais. Priimami užsakymai 
mėsiniams ančiukams ir žąsiukams, AB 
,,Vilniaus paukštynas“ mėsiniams broileri-
niams vienadieniams ir paaugintiems 2 – 4 
sav. viščiukams įsigyti. 

Tel. užsakymams (8-612) 17831:
Žemuosiuose Svirnuose – 10.15 val.

Kavarske – 10.30 val., Janušavoje – 10.40 val., 
Traupyje – 11.00 val., Levaniškyje – 11.20 val., 
Troškūnuose – 11.45 val., Surdegyje – 12.10 
val., Viešintose – 12.30 val., Andrioniškyje 
– 13.30 val., Ažuožeriuose – 13.45 val., 
Anykščiuose – 14.00 val., Naujuosiuose 
Elmininkuose – 14.20 val., Elmininkuose 
– 14.30 val., Debeikiuose – 14.40 val., 
Rubikiuose – 15.00 val., Burbiškyje – 15.15 
val., Keblonyse – 15.30 val., Katlėriuose 
– 15.50 val., Pašiliuose – 16.00 val., 
Skiemonyse – 16.15 val., Kurkliuose – 16.35 
val., Staškūniškyje -16.45 val.

Kita

Bites su aviliais.
Tel. (8-674) 44070.

Medsukį ir bites.
Tel. (8-609) 43180.

Naujus avilius.
Tel. (8-619) 41085.

D. Lingienės ūkyje Anykščių 
rajone - braškių ir žemuogių 
daigus. 

Tel. (8-687) 45219.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
balandžio 17-18 d. - jaunatis, 
balandžio 19 - priešpilnis.

Apolonijus, Eitvilas, 
Girmantė.

Anicetas, Dravenis, Skaidra, 
Robertas.

šiandien

balandžio 18 d.

vardadieniai

oras

+7

+15

balandžio 19 d.
Leonas, Leontina, Eirimas, 
Aistė, Simonas, Laisvūnas, 
Laisvūnė.

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 ruošiasi drauge su savo kate 
įsigyti skiepų pasą

Pakeliui į namus vyriškis pa-
mato merginą įspūdinga krūtine.

- Tai, kad maniškė šitokią tu-
rėtų,- palydi ją pavydžiu žvilgs-
niu. Parke pamato ant suolelio 
sėdinčią gražuolę trumpu sijonu 
ir ilgomis kaip stygos kojomis.

- Och, maniškei šitokias ko-
jas! – sušnibžda pats sau. Parė-
jusį namo, žmona klausia:

- Tai kur buvai?
- Kur, brangioji, aš bebūčiau, 

vis apie tave galvojau...

***
žmogeliui įkando šuo. Po ap-

žiūros gydytojas jam sako:
- Turiu jus nuliūdinti. Jums – 

pasiutligė.
žmogelis ima lapą popieriaus 

ir  kažką greitai rašo. Gydytojas 
tęsia:

- Bet testamento neskubėkite 
rašyti, mes jus išgydysime.

- Kas jums pasakė, kad rašau 
testamentą? Aš tik sudarau są-
rašą tų, kuriems turėsiu įkąsti!

***
Suskamba durų skambutis. 

Prieangyje - netikėti svečiai.
- Nors būtumėt perspėję, kad 

atvyksit...,-priekaištauja šeimi-
ninkai.

- Kad norėjosi jus namuose 
rasti...

***
Prieš Naujuosius metus vai-

ruotoją sustabdo kelių polici-
ninkai.

- Papūskite.
Vairuotojas papučia.
- Betgi jūs visai negėrėte!
- Na, taip...
- Be reikalo, pas mus nauja-

metinės nuolaidos...

jei esi nevakcinuotas,
Virusu nekarūnuotas,
eit vidun bus nevalia -
Tau skirta žolė žalia.

skiepų paso nežinai?
jį  turės net katinai!
sučipuoti, numeruoti,
Tinkamai suvakcinuoti
 
Prie kavinių Anykščių
lauks turistų trupinių. 
Amiliutė kramto lūpą.
Problema per viršų kupa. 

Pažadėjo mergina 
Su taškuota suknele:
Tam, kas bijosi skiepų,
eit į kavines– šiukštu!

net kariūnai pasiruošę
Mums įkrėst skiepinės košės.
Tempti gumą negražu
laukiant geresnių dienų. 


