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PAMINKLAI, SKALDA, 
VISI KAPINIŲ DARBAI

Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

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

JURZDIKAS. Geriausia nau-
jiena Anykščių gyventojams ir 
draugams! Kadangi gyvenimas 
Mūsų nuostabiame gamtos kam-
pelyje vietoje nestovi, esame la-
bai mylimi ir lankomi – snausti 
negalime. „Vildor Group” Jums 
pristato 2021 metų investicinį 
rekreacinį projektą – „Jurzdiko 
Slėnis”. Tai geriausia, kas galėjo 
nutikti – kurkime istoriją kartu! 
Linkėjimai nuo Viliaus Siliūno.

Pamaldos. Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje gegužės 2 dieną, se-
kmadienį, šv.Mišios už gyvas ir 
mirusias motinas, močiutes  bus 
aukojamos 9, 11 ir 19 val.

Įrenginiai. Balandžio 26 dieną 
Anykščių mieste pradėti įrengti 
automatiniai išoriniai defibriliato-
riai. Jie bus įrengti Anykščių kul-
tūros centre, Anykščių Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje ir Anykščių baseine 
„Bangenis“. Šie įrenginiai yra 
naudojami staiga sutrikusiai šir-
dies veiklai atkurti.

Sutartis. UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis už beveik pustre-
čio tūkstančio eurų atliks žydų 
genocido vietos sutvarkymą 
Anykščiuose. Pagal su Anykščių 
rajono savivaldybe pasirašytą 
sutartį, numatyta restauruoti pa-
minklinį akmenį, padaryti lauko 
akmenų grindinį, sutvarkyti me-
talinius aptvėrimus ir vartus bei 
kitus darbus.

Dovana. Paštų skyriuose už-
siprenumeruoti visos savaitės 
„Anykštą” mėnesiui kainuoja 7 
Eur. Padovanokite savo tėvams 
laikraščio prenumeratą!

Informacija. Antradienį, ge-
gužės 4 dieną, skelbimų skyrius 
dirbs iki 15 valandos.

Tragišką gaisrą išgyvenusi šeima bus 
apgyvendinta Troškūnuose Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Dėl kokių priežasčių balandžio 14-osios naktį Kavarsko seniūnijos Budrių kaime kilo tri-
jų mažamečių vaikų ir jaunos merginos gyvybes nusinešęs gaisras, kol kas oficialių išvadų 
nėra. Po skaudžios tragedijos nelaimę patyrusiai šeimai žmonės vis dar aukoja pinigus bei 
daiktus, jai jau surastas ir naujas socialinis būstas Troškūnuose.

Sudegusį namą  Kavarsko seniūnijos Budrių kaime, kuriame per gaisrą žuvo keturi žmonės, ruo-
šiamasi visiškai nugriauti.

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė 
Jolanta Pleškienė sakė, kad 
per gaisrą nukentėjusi šeima 
bus apgyvendinta socialinia-
me būste Troškūnuose.

Dėl koronaviruso 
masiškai buvo 
tiriami 
pradinukai

Anykščiai dar 
kartą bandys 
patraukti 
UNESCO 
dėmesį

Prieš stačiatikių 
Velykas - Girelės 
cerkvės remonto 
darbai
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spektras

temidės svarstyklės

Mirtis. Balandžio 28 dieną  
apie 13.33 val. Svėdasuose, 
Kranto g., rastas vyro (g. 1968 
m.) kūnas be akivaizdžių išo-
rinių smurto žymių. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas. 
Netektis. Balandžio 26 die-

ną apie 9.00 val. Anykščiuose, 
J. Biliūno g. bute, rastas mo-
ters (g. 1958 m.) kūnas. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti. Ugniage-

siai pranešė, kad moters kūnas 
buvo rastas vonios kambaryje. 

Avarija. Balandžio 28 die-
ną, po vidurdienio, Anykščių 
rajone, magistraliniame kely-
je Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 
automobilis „Opel Astra“, vai-

ruojamas 20 metų merginos, 
tiesioje nuokalnėje atsitrenkė 
į priekyje važiavusį „Ford Fo-
cus C-Max“, kuris nuo smū-
gio atsitrenkė į kelio atitvarus. 
Nukentėjo šio automobilio 33 
metų vairuotoja.

Sveikatos apsaugos ministerija atėmė Anykščių 
rajonui skirtas vakcinas

Po vakcinų nuo koronavi-
ruso perskirstymo Vilniaus 
miestui, šią savaitę Anykščių 
rajonas neteko 356 „Pfizer“ 
gamintojo skiepų. Jais rajo-
ne buvo planuojama užbaig-
ti senjorų ir mokytojų skiepi-
jimą. 

Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius tokią si-
tuaciją įvertino „kaip nesusi-
pratimą“.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Sveikatos apsaugos minis-
terija pirmadienį pranešė, kad 
dėl sudėtingos epidemiologi-
nės situacijos Vilniaus mieste 
nuspręsta perskirstyti vakcinų 
siuntas ir skirti sostinės vakci-
nacijos centrams 44 proc. visų 
gautų vakcinų, t. y. 46 tūkst. 
512 dozių. Dalis šio kiekio – 
19,8 tūkst. dozių – anksčiau 
buvo numatytos skirti kitoms 
savivaldybėms. Vilniaus mieste 
sergamumas 100 tūkst. gyven-
tojų per pastarąsias 14 dienų 
siekia 982 atvejus.

„Dalis žmonių, kuriems buvo 
paskirta vakcinavimo diena, 
trečiadienį atvyko į vakcinavi-
mo centrą Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centre. Jie 
buvo labai pasipiktinę, kai su-
žinojo, kad tą dieną nebebus 
skiepijami“, - sakė meras.

S.Obelevičiaus  teigimu, 
Sveikatos apsaugos ministerija, 
perskirstydama vakcinas, galė-
jo pasielgti kitaip.

„Jeigu būtų pasakę, kad Vil-
niui reikia vakcinų, tai šią sa-
vaitę jūs palaukit, tai tikrai mes 

visi būtume supratę ir palaukę. 
Žinome, kad Vilniuje yra bloga 
situacija, bet dabar jau buvo 
žmonės užsiregistravę, tai gaila 
žmonių“, - naujienų agentūrai 
BNS sakė meras.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
Sonata Steniulienė „Anykštai“ 
sakė, kad apie Anykščių rajo-
nui numatytas, bet atšaukiamas 
vakcinas nuo koronaviruso 
sužinojo pirmadienį maždaug 
apie 15 valandą.

„Suprasdami, kad žmonės at-
vyksta iš tolimų kaimų, slaugy-
tojos skubiai puolė  žmonėms 
skambinti ir aiškinti, kad jų 
skiepijimas nuo koronaviruso 
atšaukiamas. Iššūkis buvo di-
džiulis, be to, buvo ir tokių žmo-
nių, kurie telefonu neatsiliepė“, 
- kalbėjo S.Steniulienė.

Ji sakė, kad dalis žmonių ne-
suprato, kad vakcinavimas stab-
domas dėl Sveikatos apsaugos 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad dėl atšauktų vakcinų tarp į vakcina-
vimo centrą atvykusių anykštėnų kilo pasipik-
tinimas.

ministerijos, o ne Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
tro kaltės.

„Slaugytojams telefonu teko 
išklausyti žmonių nepasitenki-
nimą“, - sakė S.Steniulienė.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė 
S.Steniulienė „Anykštai“ sakė, 
kad žinia apie atšauktas vakcinas 
įstaigai  sukėlė „šoką“. Ji sakė, 
kad kitų gamintojų vakcinos 
Anykščių rajoną turėtų pasiekti 
laiku, kaip ir yra suplanuota.

Statistikos departamento 
duomenimis, Anykščių rajonas 
patenka tarp „juodųjų“ savival-
dybių, kur sergamumas CO-
VID-19 yra didžiausias, čia taip 
pat aptikta nauja koronaviruso 
atmaina. 100 tūkst. gyventojų 
per pastarąsias 14 dienų Anykš-
čių rajone tenka 566 užsikrėtimo 
koronavirusu atvejai. Paskuti-
niais Anykščių rajono savival-
dybės skelbiamais duomenimis, 

Dėl koronaviruso masiškai buvo tiriami 
pradinukai

Balandžio 29 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajone su-
rengtas masinis pradinių klasių moksleivių tyrimas dėl ko-
ronaviruso. 

Ketvirtadienį vykusiame 
Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje Anykščių rajono mero 
pavaduotojas, Ekstremaliųjų 
situacijų komisijos operacijų 
vadovas Dainius Žiogelis in-
formavo, kad masiniu testavi-
mu siekiama pradinukus nuo 
gegužės 3 dienos sugrąžinti į 
mokyklas.

„Mes pabandysime ištestuoti 

visus pradinukus, tam tikrą dalį 
mokytojų, paimti kaupinių tes-
tus, kad visi pirmadienį sugrįžtų 
į mokyklas“, - sakė D.Žiogelis.

D.Žiogelis sakė, kad Sveika-
tos apsaugos ministerija  siekį  
ištirti pradinių klasių mokslei-
vius per vieną dieną pavadino 
„Lietuvoje neįsivaizduojamu 
dalyku.“

Anykščių rajono savival-

dybės visuomenės sveikatos 
biuro direktorė Lina Pagalienė 
„Anykštai“ sakė, kad moks-
leiviai tyrimams vėl buvo  su-
kviesti į mokyklas.

„Jei tėvai pareiškė norą, kad 
jų vaikai nuo pirmadienio nori 
pradėti kontaktinį ugdymą, ty-
rimus reikia atlikti anksčiau“, 
- aiškino  ji.

L.Pagalienė sakė, kad dėl ko-
ronaviruso buvo testuojami ne 
tik pradinukai, bet ir to pagei-
daujantys mokyklų darbuotojai.

Skaičiuojama, kad  ketvir-

tadienį buvo paimta  maždaug 
pusketvirto šimto kaupinių. 

Tiriant šiuo metodu, į vieną 
kaupinį, paprastai  mėgintuvė-
lį, surenkama daugiausia iki 5 
žmonių ėminių. Ėminiai šiuo 
atveju imami ne iš nosiaryklės, 
o iš nosies gleivinės, taigi tyri-
mas yra neskausmingas, mažiau 
nemalonus nei įprastas PGR 
testas. Jei kaupinio atsakymas 
teigiamas, yra susisiekiama su 
tais asmenimis, kurių ėminiai 
buvo kaupinyje, ir jie pakartoti-
nai tiriami jau PGR testu.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

koronaviruso protrūkiai nustaty-
ti Anykščių ligoninėje, Svėdasų 
senelių globos namuose, taip 
pat UAB „Baldjoda“, „Lyksna“, 
„Granulita“, „Gildera“.

Šią savaitę bent keletą dienų iš 
eilės Anykščių rajone nustatyta 
beveik po  20 užsikrėtimų koro-
navirusu. Statistinių sergančiųjų 
yra 149.

Paskutiniais duomenimis, 
Anykščių rajone dviem vak-
cinomis nuo koronaviruso yra 
vakcinuoti 2 tūkst.156 asmenys, 
vieną skiepą yra gavę 5 tūkst.615 
asmenų.

Kitą savaitę Anykščius turėtų 
pasiekti net 1  tūkst. 800 vak-
cinų nuo Covid-19. Anykščių 
rajono vicemeras, Ekstrema-
liųjų situacijų valdymo komisi-
jos Operacijų vadovas Dainius 
Žiogelis „Anykštai“ sakė, jog 
žadama mūsų rajonui skirti 600 
„Pfizer“ ir 1 tūkst. 200 „Vax-
zevria“ vakcinų.

Anykščių PSPC direktorė Sonata Steniulienė 
prisipažino, kad buvo didelis iššūkis skubiai 
gyventojus informuoti, jog jie paskirtą dieną 
skiepytis nuo koronaviruso  nebeatvyktų.

Motociklai. Seimas ketvir-
tadienį priėmė Saugaus eismo 
automobilių keliais įstatymo 
pataisas, kuriomis su papildo-
momis išlygomis išplėstos ga-
limybės vairuoti lengvuosius 
motociklus. Nuo rugpjūčio 1 
dienos teisę vairuoti lengvuo-
sius motociklus (A1 kategorijos 
transporto priemones) turės B 
kategorijos pažymėjimą turin-
tys vairuotojai. Teisę vairuoti 
lengvuosius motociklus turės ne 
jaunesni kaip 24 metų asmenys, 
turintys ne mažesnį kaip dvejų 
metų B kategorijos transporto 
priemonių vairavimo stažą ir 
baigę A1 kategorijos transporto 
priemonių praktinio vairavimo 
mokymą. Mokymų tvarką turės 
nustatyti Susisiekimo ministe-
rija arba jos įgaliota institucija. 
A1 kategorijai priklauso moto-
ciklai, kurių variklio darbinis 
tūris didesnis kaip 50 cm3, bet 
ne didesnis kaip 125 cm3, galia 
neviršija 11 kW, o galios ir svo-
rio santykis ne didesnis kaip 0,1 
kW/kg, taip pat triračiai, kurių 
galia ne didesnė kaip 15 kW.

Apyvarta. „McDonald’s“ 
užkandinių tinklą Baltijos ša-
lyse frančizės principu valdanti 
bendrovė „Premier Restaur-
ants“ pranešė praėjusiais me-
tais trijose valstybės pasiekusi 
45,127 mln. eurų apyvartą – 2 
proc. solidesnę nei 2019-aisiais. 
Apyvarta Latvijoje siekė 27,518 
mln. eurų, Lietuvoje – 10,156 
mln. eurų, Estijoje – 7,453 mln. 
eurų. Pelno pernai uždirbta 5,1 
proc. mažiau negu užpernai – 
2,232 mln. eurų. Vienintelė ben-
drovė savininkė – Nyderlanduo-
se registruota „Premier Capital 
B.V.“, o tikrieji savininkai yra 
du Maltos fiziniai asmenys.

Narė. Lietuva tapo asocijuo-
ta Europos kosmoso agentūros 
(EKA) nare - ekonomikos ir 
inovacijų ministrė Aušrinė Ar-
monaitė pasirašė narystės su-
tartį. Asocijuota narystė EKA 
sustiprins šalies mokslo ir vers-
lo konkurencingumą bei duos 
tiesioginės naudos šalies eko-
nomikai – skaičiuojama, kad 
kosmoso programų dalyvių tie-
siogiai investuotas 1 euras su-
kuria ne mažiau kaip 3,5 euro 
vertės, pranešė ministerija. Lie-
tuvos ir EKA sutartis iki rugsėjo 
27 dienos turės būti ratifikuota 
Seime, iki tol Lietuva išlaikys 
bendradarbiaujančios su agen-
tūra valstybės statusą. Tapusi 
asocijuota nare, Lietuva galės 
įsteigti EKA verslo inkubavimo 
centrą – jis teiktų ekspertinę 
ir finansinę pagalbą kosmoso 
srities startuoliams. Skaičiuoja-
ma, kad pernai pasaulio kosmo-
so sektoriaus vertė sudarė 317 
mlrd. eurų, o kasmetinis augi-
mas siekia 6,7 procento.

-Bns
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Ar Anykščiuose, 
Šventosios upėje, 
reikėtų laivybos 
pramogų?

Romualdas INČIRAUSKAS:

- Upė - didžiausia Dievo do-
vana Anykščiams, ją išnaudoti 
būtina. Tai būtų didžiausia nauda 
verslui ir visiems, kalbant apie tu-
rizmą - juo labiau. Gražios Jums 
vasaros!

Kastytis ŽUKAUSKAS:

- Labai faina būtų tokios per-
matomos valtys, kuriomis galima 
plaukti ir matyti dugną. Atrodo 
jau yra lietuvis, kuris tokias kuria. 
Ypač smagu būtų plaukti naktį 
su apšvietimu į dugną. O Anykš-
čiai tikrai, galima sakyti, jau yra 
kurortas, tai bet kokios tokios 
pramogos, manau, bus įvertintos 
žmonių!

Gintaras SENULIS:

- Kreiseris „Aurora“ galėtų iš-
gebėti Anykščių turizmą!

Eglė EGLUTĖ:

- Būtų nuostabi idėja, tačiau šis 
reikalas senai jau sprendžiamas, 
dar prieš keletą metų norėjo paleis-
ti plukdantį laivą, bet teko išvesti 
į Kupiškio marias, teko plaukti, 
būtų Anykščiuose nuostabi idėja 
ir miesto puošmena Šventąja.

Savivaldybėje vėl dirba „žaliasis patrulis“
Balandžio 19 dieną Anykščių rajono savivaldybės Ben-

drojo ir ūkio skyriaus vyriausiąja specialiste pradėjo dirbti 
konkursą laimėjusi Regina Tauginienė. Ji atlieka „žaliojo 
patrulio“ funkcijas - yra atsakinga už viešąją tvarką.

47-erių R.Tauginienė yra vil-
nietė, pagal išsilavinimą ji yra  
ikimokyklinio ugdymo peda-
gogė. Moteris kurį laiką dirbo 
Vilniaus miesto vaikų lopšelio-
darželio auklėtoja. 

Daugiau nei 10 metų 
R.Tauginienė  dirbo Vilniaus 
rajono savivaldybėje Viešosios 
tvarkos skyriuje ir kuravo vie-
šojo transporto sritį.

„Anykščiuose būsiu atsakin-
ga už daugiau viešosios tvarkos 
sričių, todėl man labai įdomu 
save išbandyti platesniuose 

vandenyse“, - sakė ji.
R.Tauginienė sakė, kad su-

siradusi naują darbą apsistojo 
Anykščiuose - gyvena nuomo-
jamame bute.

„Žaliojo patrulio“ pareigybė 
Anykščių rajono savivaldybė-
je atsirado maždaug prieš aš-
tuonerius metus. Pirmasis juo 
buvo dabar Andrioniškio seniū-
nijos seniūnu dirbantis Rolan-
das Lančickas.

Nuo 2016 metų savivaldybė-
je „žaliuoju patruliu“ dirbo bu-
vęs policijos pareigūnas Linas 

„Žaliojo patrulio“ funkcijas 
atliekanti Regina Tauginie-
nė yra dirbusi ir vaikų lopše-
lio-darželio auklėtoja.

Ir kol mirtis mus išskirs...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
savivaldybės tapimą Alantos 
technologijos ir verslo moky-
klos dalininke, į jos balansą 
perduodant vairavimo moky-
mo aikštelę:

„Aš nelabai suprantu, kam tą 
aikštelę atsiiminėti, jei mes at-
einame kaip dalininkai“.

Lygiai kaip politikai

Antanas VINGRYS, žuvi-
ninkystės bendrovės savinin-
kas, apie upėtakių maitini-
mą:

„Upėtakiai yra plėšrūnai. Jie 
neatsisakytų ir gyvo menkaver-
čių žuvų mailiaus“.

Kažkas ir pliusą įžvelgė?

Aurėlija DEVEIKIENĖ, 
Troškūnų seniūnaitijos seniū-
nė, apie vėjo elektrines:

„Kiek girdžiu iš žmonių, tai 
dėl vėjo jėgainių statybos dau-
giau jie mato minusų nei pliu-
sų“.

  Sosnovskio barščiai taip pat 
gražūs.

Gintautas BARŠAUSKAS, 
Smėlynės seniūnaitijos seniū-
nas, apie vėjo elektrines:

„Teko girdėti sakančiųjų, kad 
vėjo jėgainės jiems net gražiai 
atrodo...“

O kaip buvo pasipiktinę, 
kai sužinojo, jog jų vakcinas 
atidavė Vilniui?

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
atvykusius skiepytis žmones, 
nors vakcinas ministerija ati-
davė vilniečiams:

„Jie buvo labai pasipiktinę, 
kai sužinojo, kad tą dieną nebe-
bus skiepijami“.

Ačiū Dievui, kad tik 
išklausyti!

Sonata STENIULIENĖ, 
Anykščių PSPC direktorė, 
apie ministerijos atšauktas 
vakcinas:

„Slaugytojams telefonu teko 
išklausyti žmonių nepasitenki-
nimą.“

Jums kalbas Vyriausybei 
rašyti!

Audronė PAJARSKIENĖ, 
Anykščių savivaldybės Kul-
tūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja, apie 
paraišką UNESCO:

„Mūsų apsibrėžta sritis yra 
unikali, mes jau dabar pozi-
cionuojame miestą kaip ug-
dančiąją erdvę kitiems tinklo 
nariams“.

Anykščiai dar kartą bandys 
patraukti UNESCO dėmesį

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Po ketverių metų pertraukos Anykščių rajono savivaldybė 
antrą kartą teiks paraišką Lietuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos sekretoriatui ir sieks tapti pasaulinio literatūros 
miestų tinklo nare. 

Tokiam žingsniui pritarė balandžio 29 dieną, ketvirtadie-
nį, posėdžiavusi Anykščių rajono taryba.

Anykščių rajono savivaldybės 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja Audronė 
Pajarskienė, šiemet save įvardi-
janti kaip pagrindinę paraiškos 
koncepcijos autorę, „Anykštai“ 
sakė tikinti, kad šiemet Anykš-
čiams pasiseks tapti literatūros 
miestų tinklo nariu.

„Aš tuo visada tikėjau. Pa-
teikus paraišką nutinka poky-
čių - tokių lemtingų, kryptingų, 
gražių. Matau daug stiprių ini-
ciatyvų. Čia ne „medalis“.Tie-
siog procesas, impulsas dirbti 
toliau. Mūsų apsibrėžta sritis 
yra unikali, mes jau dabar po-
zicionuojame miestą kaip ug-
dančiąją erdvę kitiems tinklo 
nariams. Matome krypčių ir as-
pektų, kur mes turime  išskirti-
numą, esame stiprūs, tuo dabar 
ir remiamės rengdami paraiš-

ką“, - sakė ji.
A.Pajarskienė sakė, kad Lie-

tuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos sekretoriatui bus tei-
kiama naujai parengta paraiška. 
Paraiškos rengimui ir vertimui 
lėšos numatytos 2021 metų 
Anykščių rajono savivaldybės 
biudžete. Greičiausiai šiai pa-
slaugai atlikti bus skelbiamas 
viešasis pirkimas, po kurio ir 
paaiškės, kiek ji kainuos. Pri-
minsime, kad 2017 metų pa-
raišką Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos sekreto-
riatui rengė UAB „Bugiris“. 
Tuomet šis eksperimentas sa-
vivaldybės biudžetui kainavo 3 
tūks. Eur.

„Tais metais paraiškoje su-
planuotos ir numatytos galimos 
Anykščių plėtros kryptys tapo 
stipriu impulsu naujų literatū-

ros krypties projektų bei infras-
truktūros objektų atsiradimui 
mieste – restauruotame kultū-
ros paveldo objekte - Okuličiū-
tės dvarelyje - veiklą  pradėjo 
literatūros edukacijų erdvė vi-
sai šeimai - Istorijų dvarelis, 
ketverius metus Anykščiuose 
veiklą sėkmingai plėtoja vaikų 
ir jaunimo literatūros festiva-
lis „Nuotykiai tęsiasi“, vyk-
doma plati užsienio rašytojų 
rezidencijų programa, kultūros 
(literatūros) ir kūrybiškumo pa-
grindu rengiami įvairių fondų 
finansuojami Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos 
partnerysčių projektai“, - rašo-
ma Anykščių rajono tarybai pa-
teiktame sprendimo projekte.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius Anykščių rajono 
tarybos posėdyje kalbėjo, kad 
per laikotarpį nuo to karto, kai 
paraiška Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos sekretoria-
tui buvo pateikta pirmąjį kartą, 
„atlikta nemažai namų darbų“.

„Užmegzti ryšiai su užsienio 
miestais, kurie jau turi literatū-
ros miesto tinklo statusą - Kro-
kuva, Tartu, Lvovu, Odesa, tai 
manau, kad ši paraiška turi šį 
kartą daug šansų laimėti“, - kal-
bėjo jis.

Pasak mero, „bet koks žino-
mumas ir pasaulinio vardo tu-
rėjimas miestui“ duos didelės 
naudos, pavyzdžiui, pritrau-
kiant investicijas.

UNESCO kūrybinių miestų 
literatūros srities tinklas jungia 
38 miestus iš 33 pasaulio vals-
tybių.

Plačiau apie šios savaitės 
Anykščių rajono tarybos posė-
dį skaitykite kituose laikraščio 
„Anykšta“ numeriuose.

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja Audronė Pajarskienė sakė, kad ji šiemet yra 
pagrindinė rengiamos paraiškos koncepcijos autorė.

Šulskus, tačiau šį pavasarį jis 
pareigas paliko.

-AnykštA
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rievės

Gražina šMiGelskienĖ

Vaikas būdama Mamos die-
nos proga Mamai dažniausiai 
pirkdavau lūpdažį.  Bobutei 
jie pirkdavo skarelę. Rūpintis 
dovana vyriausiai giminės 
Motinai buvo ne vaikų reika-
lai. ir Mama ir Bobutė - abi 
buvo motinos, tačiau tarp 
jų žiojėjo praraja. Bobutė 
buvo tarsi mūsų visų motina, 
kurią privalu gerbti. O Mama 
ir Dėdienės tarsi tik šiaip... 
vaikų susilaukusios moterys, 
kurias pirmąjį gegužės sekma-
dienį sveikina vyrai ir vaikai.

tradicija per Motinos dieną 
susirinkti pietauti senelių 
namuose mano šeimoje buvo 

gyva per visą sovietmetį. 
Regis, net uodžiu (akivaiz-

džiai man dar ne korona) 
naminio pjaustyto kumpio, ta 
proga nuimto ,,nuo pirkios“, 
kvapą, matau bliūdą raugintų 
kopūstų, bet niekuomet sti-
kliuko. nes vaikai, kad ir kiek 
savo vaikų jie beturėtų, negali 
gerti drauge su tėvais, nebent 
tai būtų koks balius, kuriame 
dalyvauja svetimi. toks yra 
teisingos ir tvarkingos šeimos 
gyvenimo dėsnis, aksioma, 
konstanta. Už tai esu giliai 
dėkinga seneliui – negėru-
siam, nerūkiusiam, nesikeiku-
siam vyrui. 

konstantų ir aksiomų, kaip 
žinia, nereikia įrodyti. jų bū-
tina tvirtai laikytis, nes kitaip 
sugrius pasaulio tvarka. Visi 
trys mano mamos broliai ne-
buvo blaivininkai. O muzikan-
tas, malūninkas, taip pat ir 
nagingas stalius dėdė jurgis, 
už aruodo ar  stalernioj ant 
,,pelavinų“  su žmogum iš-
tuštinęs puslitrį, namo dažnai 
grįždavo garsiai dainuoda-
mas. kad visi kaimynai žinotų 
- ,,ne už savus geriu“. tačiau 
su sūnum niekada nesėdo 
išgerti butelio. nes geri tėvai 

su vaikais negeria. O tie, kur 
geria, matyt, ,,ušejuonys“ ar 
Dievo nebijantys. 

Dieve, kaip paparasta buvo 
gyventi tais kadais numi-
rusiais pavasariais. kaip 
nevieniša ir net smagu tvar-
kyti prosenelių kapus (mirtis 
tada dar neatrodė siaubas ar 
grėsmė neišvengiama), rinkti 
kankorėžius ir spyglius, šlavi-
nėti ką tik pabarstytą geltoną 
smėlį bei sodinti mėlynas ir 
baltas iš Utenos turgaus tetos 
julės atvežtas našlaites. Man 
vis atrodydavo, kad našlaitės 
kažin ko graudžiai šypsosi be-
dantėmis bobučių šypsenomis. 
Gal jos net verkia mirusių 
mažų vaikelių, galvodavau, 
bet  neišdrįsau pasidalyti šia 
giliamintiška įžvalga.

Priminti patirtą gilų 
skausmą mano šeimoj buvo 
didelis netaktas. O kapinėse 
buvo mažas kapelis. sene-
lių pirmagimio kazimiero, 
vaikelio, mirusio vos vienerių 
metų amžiaus. tik prie ma-
žojo kapelio Bobutė, tuomet 
jau palaidojusi kitą savo  ką 
tik kristaus amžiaus sulau-
kusį sūnų Praną, nosinyte 
nubraukdavo gilioj raukšlėj 

beveik nematomą ašarą – ji 
neslėpė, kad jaučia kaltę, jog 
per greitai išprausė nekotėlėj, 
užkeltoj ant pečiaus, prakai-
tuotą vaikelį, ką tik persirgusį 
plaučių uždegimu. naktį 
pakilo temperatūra... sudegė 
kazimieras.

kodėl pasakoju Motinos 
dienos išvakarėse šias senas 
šeimos istorijas? Gal bijau, 
kad laikas užpustys mano 
mylimųjų  pėdsakus, ištrins 
vardus. O ką tik vaikščioti 
pradėjusio kazimiero aps-
kritai be manęs jau nebėra 
kam daugiau minėti. taip pat 
ir atjausti mano Bobutės, jo 
motinos, palaidojusios pir-
magimį, kančios. net vaikelio 
kazimiero kapą sulyginom, 
pertvarkydami šeimos kapa-
vietę. net „Cementy“ - su-
skaitmenintoje palaidojimų 
sistemoje - jo vardas vargu 
ar bus. 

kita vertus, o kada gali būti 
geresnis laikas prisiminti savo 
šaknis, jeigu ne per Motinos 
dieną? 

Mano šeima, kaip ir bet 
kurio iš jūsų šeima, ir yra 
tuo išskirtinė  ir svarbi, kad 
ji - mūsų pradžių pradžia. 

kaip šaltinio srovelė, veržliai 
ištryškusi kažkur giliai iš po 
žemių ir nubėganti pievom. 

Praėjo trisdešimt metų 
nuo tų naminio kumpio ir 
raugintų kopūstų vaišių už 
grubaus, obliumi daryto 
stalo. Per tą laiką perskaičiau 
lentynas protingų ir nelabai 
knygų, pažinau pakankamai 
prašmatnių žmonių, taip pat 
mačiau pakankamai prašma-
tnių balių. tačiau šios įtakos 
nebuvo tokios stiprios mano 
laikysenai ir pažiūroms, kaip 
iš šeimos išsineštos paprastos 
kaip dukart du tiesos, nors 
niekas pasisodinęs moralų 
neskaitė, stengiausi elgtis 
taip, kad šeimai nebūtų dėl 
manęs gėda. nes dėl to būtų 
man gėda.

Gal tai skamba ir kiek 
archajiškai, tačiau vargu ar 
mane kas įtikins, kad vaikų 
auklėjimui didžiausią įtaką 
daro mokykla ar draugai, 
kompanijos. neneigsiu, jog 
didelė laimė turėti gerą mo-
kytoją ir papulti tarp šviesių 
žmonių. tačiau jeigu pagrin-
das tvirtas, vargu ar gaivalas 
gali padaryti žmogui didesnį 
poveikį.  

www.blinkeviciute.eu

Vilija Blinkevičiūtė: „Joks karantinas negali 
drausti mylėti artimą žmogų“ Rimantas KAzlAusKAs

Kokie svarbūs sprendimai priimti ar artimiausiu lai-
ku bus priimti Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje? 
Kaip juos vertina socialdemokratė Vilija BLINKEVIČIŪ-
TĖ, Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto vicepirmininkė?

Vilija Blinkevičiūtė: „Kai kurios ka-
rantino priemonės buvo perteklinės.“

- Gerbiama Vilija, kokį eu-
ropinį sprendimą išskirtumė-
te? Kuo jis svarbus Lietuvos 
žmonėms?

- Pagaliau, vykdydama Euro-
pos Parlamento sprendimą, Eu-
ropos Komisija pateikė siūlymą 
dėl Vaiko garantijų. Buvau vie-
na iš šios iniciatyvos autorių.

Ji numato konkrečias 
(taip pat ir finansines) 
priemones visiems vai-
kams užtikrinti kokybiš-
kas gyvenimo sąlygas, 
nepriklausomai nuo 
turtinės padėties, visuo-
meninio tėvų ar globėjų 
statuso.

Pandemija, karantinai 
tik dar labiau padidino 
šios iniciatyvos svarbą. 
Kas jau kas, bet per visas 
krizes labiausiai kenčia 
mažiausieji ir silpniau-
sieji. Sustabdyti ar ban-
krutavę verslai, prarastos 
darbo vietos ar pajamos 
galų galiausiai (kartais – 
ir pirmiausiai) skaudžiai 

kerta vaikams, jų gyveni-
mui.

ES valstybėms narėms bus su-
teikta teisė pačioms spręsti, kaip 
įgyvendinti Vaiko garantijų siste-
mą. 

- Kaip Vaiko garantijų siste-
ma galėtų atrodyti Lietuvoje? 
Juk tai ne vien tik Vaiko pini-
gai?

- Taip, tai būtų kur kas platesnė 
pagalba ir parama. Štai keli pa-
vyzdžiai. 

Valstybė taiko mažesnius mo-
kesčius, auginantiems vaikus. 
Lietuvos Respublikos Seimo so-
cialdemokratai jau iškėlė tokį siū-
lymą įteisinti įstatymu.

Šeimoms valstybė kompen-
suoja dalį būsto įsigijimo išlaidų, 
apmoka dalį nuomos mokesčių. 
Pradedama įgyvendinti prieinamo 
būsto programa – didinama soci-
alinio būsto pasiūla, gerinamos 
sąlygos gyventi tokiuose būstuose 
šeimoms su vaikais.

Sudaromos lygios sąlygos vi-
siems vaikams mokytis ir lavinti 
savo gebėjimus. Mokyklos ne-
skirstomos į geras ir blogas, į tur-
tingųjų ir neturtingųjų. Kiekvie-
nam vaikui nuo pirmos klasės 
ar net nuo darželio suteikiamas 
individualus mokymosi planas – 
pagal vaiko sugebėjimus.

Vaiko pinigai nuolat indeksuoja-
mi, kad jų pakaktų ne tik užtikrinti 
pilnavertį vaikų maitinimą, bet ir 
garantuotų finansines galimybes 
lavintis po pamokų, o vasarą bent 
savaitę ar dvi ilsėtis stovyklose. 
Arba šias išlaidas pilnai kompen-
suoja pati valstybė.

- Bet juk tam reikia milžiniš-
kų lėšų?

- Taip. Ir jų bus – ES biudžete, 

taip pat lėšas turės skirti ir Lietu-
va. Europos socialiniame  fonde 
šiai programai numatyti beveik 6 
mlrd. eurų. Dalį lėšų bus galima 
panaudoti iš Europos regioninės 
plėtros fondo  perspektyviomis 
investicijomis į socialinę infras-
truktūrą, įrangą ir galimybę gauti 
kokybiškas  paslaugas. 

Taip pat prie vaikų garantijos 
įgyvendinimo turėtų prisidėti ir 
2,2 milijardo eurų dotacija, kurią 
ES Lietuvai skiria ekonomikos 
gaivinimui ir atsparumo didini-
mui. Deja, Vyriausybė iki šiol 
slėpė nuo visuomenės, kaip šiuos 
pinigus ketinama išleisti.

Esu įsitikinusi, kad šios lėšos 
turi būti tiesiogiai investuojamos 
į mūsų žmones, ne į betoną. Kad 
planas būtų ne tik ekonominio, 
bet ir socialinio atsigavimo – tai 
svarbu samdomą darbą bei sava-
rankiškai dirbantiems, smulkie-
siems verslininkams, šeimoms, 
auginančioms vaikus.

- Kaip apskritai vertinate Vy-
riausybės veiksmus?

- Kritikavau dėl skiepijimo. 
Nesuvokiama, kuomet atsiranda 
dešimtys prioritetinių grupių. Tai 
privilegijų dalijimas. Kas „prilin-
do“ prie valdžios, tas ir skiepija-
mas, nors ir šiandien nemaža dalis 
vyresnių žmonių ir sergančiųjų 
lėtinėmis ligomis nepaskiepyta. 

Taip neturėjo būti.
Apskritai kai kurios karantino 

priemonės buvo perteklinės. 

- Ir dėlto kreipėtės į sveika-
tos apsaugos ministrą...

- Kreipiausi dėl sunkių ligonių 
lankymo gydymo, slaugos įstai-
gose. Neleisti net atsisveikinti su 
mirštančiuoju – per daug žiauru. 
Didžiulė, skaudi problema, su 
kuria susidūrė tūkstančiai arti-
mųjų, sergančiųjų ir kuri buvo 
valdžios užmiršta.

Galima pasiguosti bent tuo, 
kad dabar situacija pasikeitė. 
Reikėjo tuos nežmoniškus ri-
bojimus naikinti anksčiau. Jo-
kia krizė, joks karantinas negali 
reikšti nužmoginimo, negali 
atimti vilties ir uždrausti mylėti 
artimąjį.

Šį sekmadienį minėsime Mo-
tinos dieną. Man tai viena gra-
žiausių švenčių.

Sveikinu visas mamas, taip pat 
ir būsimas mamytes, su šia nuos-
tabia meilės ir pavasario švente. 

Būkite mylimos. Būkite pa-
sveikintos.

Užsak. nr. 437
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Vilniuje atidengiama Atminimo lenta 
Signatarui Steponui Kairiui
Pažymint Lietuvos Socialdemokratų Partijos (LSDP) 125-metį Vilniuje ant Totorių g-vės Nr. 3 namo sienos 2021 m. 

gegužės 1-ją atidengiama atminimo lenta ilgamečiam LSDP lyderiui, Lietuvos socialdemokratijos ideologui, Lietuvos 
nepriklausomybės Vasario 16 Akto Signatarui ir Akto formulės pagrindiniam autoriui, Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto (VLIK‘o) pirmajam Pirmininkui, inž.Profesoriui Steponui Kairiui.

Šiame Vilniaus senamiesčio 
Totorių gatvės name Steponas 
Kairys 1917-18 m., per Pir-
mojo pasaulinio karo vokiečių 
okupaciją gyveno, aktyviai 
reiškėsi Lietuvos Tarybos vei-
kloje, redagavo laikraštį „Dar-
bo Balsas”, su bendraminčiais 
kūrė bei redagavo Vasario 16 
Akto formulę. O už 200 metrų, 
šiandieninio Centrinio pašto, 

Gedimino prosp. Nr.7 ir Šv. 
Jurgio g-vės kampiniame sena-
me name prieš 125 metus, 1896 
m. Gegužės 1-ąją, gydytojo An-
driaus Domaševičiaus bute įvy-
ko Pirmasis LSDP (Lietuviškos 
Socialdemokratiškos Partijos) 
suvažiavimas, kuris priėmė ir 
paskelbė šios pirmosios lietu-
viškos partijos minimum sie-
kį – „Savystovi Demokraiška 
Respublika“…Taip formuluo-
tas Lietuvos  socialdemokratų 
siekis gana nenoriai priimamas 
dešiniųjų Lietuvos Valstybės 
Tarybos narių, svajojančių net 
apie monarchiją, buvo įgyven-
dintas Lietuvos Steigiamajam 
Seimui priėmus nuolatinę Lie-
tuvos Konstituciją 1922 m. rug-
pjūčio 1 d.

Vilniaus Totorių gatvės Nr. 3 
namas istoriškai pažymėtinas ir 
tuo, kad čia, kaip prisiminimuo-
se rašo Stp. Kairio ilgametis bi-
čiulis Kipras Bielinis, 1918 m. 
lapkričio 10 d. „Darbo Balso” 
redakcijos patalpose prasidėjo 
LSDP konferencija (vėliau dėl 
konferencijos istorinės svarbos  
pervadinta LSDP VIII-ju suva-
žiavimu). Kitą dieną į konfe-
rencijos kambarį netikėtai įėjo 

Dobilas kiRVelis

4 uniformuoti vokiečių kariš-
kiai: 2 iš jų karininkai, Mažo-
sios Lietuvos lietuviai Dovas 
Zaunius ir Jurgis Aukštuolaitis, 
kiti 2 – kareivių milinėmis, vie-
nas jų - Kuršaitis. Karininkai, 
pasirėmę ant kardų, susirinku-
siems pranešė, kad Vokietijoje 
prasidėjo revoliucija, griuvo 
Kaizerio valdžia, jis iš Vokie-
tijos  išbėgo – karas pasibaigė. 
Vokiečių armija grįžta namo. 
Kol kas Vilniuje tvarką prižiūri 
jų armijos Soldatenratas, kuris 
klausia, kam perduoti Vilniaus 
valdymą.  

Konferencijos dalyviams 
tampa aišku – karalius Urachas 
nebereikalingas, visa jėga turi 
veikt Vasario 16 Aktas – reikia 
kuo skubiau suburti Vyriausy-
bę, organizuot Savivaldybes, 
kurios savo ruožtu turės or-
ganizuot Steigiamojo Seimo 
rinkimus. Kadangi Lietuvos 
Valstybės Taryba jau pradėjo 
formuoti Vyriausybę, tai LSDP 
ėmėsi organizuot Savivaldybes. 
Taip socialdemokratai organi-
zavo Šiaulių, Utenos ir Rokiš-
kio apskričių savivaldas. Kitur 
savivaldos funkcijas atliko baž-
nytiniai parapiniai komitetai.

Iš šių Totorių gatvės namų 
1918 m. lapkričio mėn., sureda-
gavęs paskutini (58-tą ) „Darbo 
Balso” numerį, Stp. Kairys iš-
vyko į savo gimtąjį  Utenos re-
gioną organizuoti pradėjusios 
kurtis naujos Lietuvos Valsty-
bės demokratiškumo pamatų – 
savivaldybių.   Gruodžio mėn. 
suformavus Utenos Tarybą, Stp. 
Kairys buvo išrinktas Valdybos 
Pirmininku. Bet prasidėjus Ru-
sijos bolševikų karinei invazijai 
nuo Daugpilio pusės, buvo pri-
verstas bėgti į Kauną, kur buvo 
paskirtas iš Vilniaus bolševikų  
išvytos M. Sleževičiaus vyriau-

Taip atrodo atminimo lenta iš Užunevėžių (Kuklių seniūnija) ki-
lusiam signatarui Steponui Kairiui.

Šiame name gyveno Steponas Kairys, kartu su bendraminčiais 
redagavo Vasario 16 Akto formulę.

Už 200 metrų nuo namo, ant 
kurio bus atidengiama Atmi-
nimo lenta Steponui Kairiui, 
šiandieninio Centrinio paš-
to, Gedimino prosp. Nr.7 ir 
Šv. Jurgio g-vės kampiniame 
sename name, 1896 m. buvo 
įkurta Lietuviškoji socialde-
mokratų partija.

sybės kabineto nariu.
Utena Stp. Kairio nuopelnus 

pagerbė prieš 3 metus, 2008 m. 
vasario 15 d. atidengė atmini-
mo lentą ant senųjų, buvusių 
Utenos savivaldos namų, šian-
dien muziejaus, sienos. 

http://dobilas.kirvelis.lt/files/
Stp_KAIRIO_LIETUVOS_
VIZIJA.pdf

Taigi šiame Vilniaus Totorių 
gatvės name Lietuvos Soci-
aldemokratų Partijos aktyvas 
1918 m. lapkričio pradžioje 
pradėjo konkrečius žingsnius 
kuriant visiškai naujo, XX am-
žiaus tipo valstybę – Lietuvos 
Demokratinę Respubliką. Ly-
giai taip pat, tuo pačiu metu 
socialdemokratinei ideologijai 
sugriovus Vokietijos ir Austri-
jos-Vengrijos Imperijas, pra-
dėjo kurtis Austrijos, Čekijos, 
Slovakijos, Vokietijos Veimaro 
bei kitų Rytų Europos Demo-
kratinės Respublikos.

Tu niekados, - 
o tūkstančiai žydės žiedų, 
Tu niekados, - 
ir šitas liūdnas balsas
Pravirkdo žemę, 
žiedus ir žvaigždes.  

(B.Braždžionis)

Skaudžią liūdesio valandą, 
dėl sūnaus Kęstučio netek-
ties užjaučiame Motiną 
D.KARALKEVIČIENĘ, 
brolius Liną ir Mariuką bei 
artimuosius.

Kaimynai

užjaučia

šiupinys

Inventorius. Anykščių rajono 
savivaldybė įsigys naujų lauko 
suoliukų ir lauko šiukšliadėžių. 
Už beveik 12 tūkst. Eur bus per-
kami septyni lauko suoliukai bei 
keturios lauko šiukšliadėžės. 
Šiuos gaminius Anykščių rajono 
savivaldybė pirks iš UAB „Nau-
jieji ženklai“. 

Paukščiai. Valstybinė mais-
to ir veterinarijos tarnyba Lie-
tuvoje  fiksuoja atvejus, kai iš 
nelegalių pardavėjų gyventojų 
savo reikmėms įsigyti naminiai 
paukščiai buvo sergantys ir, 
kaip vėliau paaiškėjo, užsikrėtę 
pavojinga paukščių gripo viruso 
atmaina. Paukščių laikytojams 
primenama vengti tiesioginių 
kontaktų tarp žmonių, dirban-
čių paukščių laikymo vietose,  
ir ūkių viduje, ir išorėje, imtis 
papildomų saugumo priemonių, 
griežtai laikytis visų biosaugos 
reikalavimų, neleisti paukščių 
laikymo vietose lankytis paša-
liniams asmenims. Pastebėję, 
kad laikomi paukščiai nebelesa, 
darosi apatiški ar staiga gaišta, 
paukščių augintojai raginami 
nedelsti ir kuo skubiau pranešti 
Valstybinei maisto ir veterinari-
jos tarnybai.

Kalba. Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazija pernai susi-
dūrė su problemomis, nes dalis 
gimnazistų visiškai nemokėjo 
lietuvių kalbos, rašoma praėju-
sių metų gimnazijos direktorės 
Aušros Sapkauskienės vei-
klos ataskaitoje. „2020 metais 
gimnazijoje mokėsi 25 romų 
tautybės mokiniai. 4 mokiniai 
atvyko iš užsienio. Jie visiš-
kai nemokėjo lietuvių kalbos. 
Jiems buvo sudaryti individu-
alūs planai, mokytojams buvo 
skirtos papildomos valandos 
lietuvių kalbai mokyti, tačiau 
dėl kalbinio barjero tai kėlė tam 
tikrų sunkumų“,- ataskaitoje 
rašo direktorė.

Pareigos. Anykščių švietimo 
pagalbos tarnybos direktorės 
konkursą laimėjo buvusi Vie-
šintų pagrindinės mokyklos 
– daugiafunkcio centro direk-
torė, vėliau Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnazijos Viešintų 
daugiafunkciame centre mo-
kytoja dirbusi Vita Abraške-
vičienė. V.Abraškevičienė yra 
rusų kalbos ir pradinių klasių 
mokytoja. Bent keletą kartų 
V.Abraškevičienė yra kandida-
tavusi į Anykščių rajono tarybą 
Tėvynės Sąjungos - Lietuvos 
krikščionių demokratų sąraše.

Lėšos. Vilniaus rajone regis-
truota viešoji įstaiga „Ne imti, 
bet duoti“ Anykščių rajone kurs 
jaunimo savanorišką tarnybą. 
Šiam projektui iš Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 
skirti 3 tūkst. Eur.
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Mūsų Mama Danguolė linGienĖ

Tėtės liga

Mamos tėvai gyveno Bajorų 
kaime, Anykščių rajone, neto-
li Svėdasų miestelio. Šeimoje 
augo net septyni vaikai: bū-
simoji mano mama Pranutė,  
Onutė, Julė, Elena ir du broliu-
kai Vladas ir Alfonsas. 

Vos vaikams suaugus, mirė jų 
motina, o tėvas nieko nelaukęs 
parsivedė kitą moterį su savais 
vaikais, todėl  tie, iš ankstesnės 
santuokos, tapo nepageidauja-
mi. Jie neliko nuskriausti: tėvas 
visiems skyrė po dalį, kad ga-
lėtų iš karto įsikabinti į gyveni-
mą. Dvi seserys ir brolis išvyko 
į Ameriką, trys seserys ir kitas 
brolis sukūrė savo ūkius Lie-
tuvoje. Pranutė, mano mama, 
ištekėjo už garsiųjų dvarininkų 
Juodviršių malūno darbininko 

ir jie, nusipirkę šalia žemės, lai-
kinai apsigyveno sukiužusioje 
trobelėje, bet ėmėsi statyti namą 
gražioje vietoje netoli upelio. 

Pagal namo dydį, aukštį, lan-
gų ir sienų tvirtumą aišku, kad 
statyboms vadovavo Mama. Tai 
buvo pats gražiausias ir šiuolai-
kiškiausias namas.

Prasidėjo ūkio kūrimas. Nors 
jau buvo gimę du broliukai ir 
Mamai darbų netrūko, ji ne-
nurimo. Yra namas - reikia ir 
sodo, ne kelių vaiskrūmių, bet 
didelio sodo. Sekmadieniais, po 
mišių išėjusi iš bažnyčios, ji ne-
kalbindavo kitų ar, kaip dauge-
lis, nesiskųsdavo savo vyru, bet 
klausydavosi, ar kas iš pažan-
gesnių ūkininkų užveisė naują 
sodą ir kur galima gauti gryna-
veislių sodinukų. O tada reikė-
jo tik sudėlioti darbus taip, kad 

liktų viena kita valanda laisvo 
laiko: kumelaitę kinkydavo į 
vežimaitį ir -  į vaismedžių me-
džioklę! Taip radosi sodo kon-
tūrai: žemės sklypo smailėje, 
palei upę, jau augo antaniniai, 
alyviniai, pekinai, aukso zenitai 
ir kitų rūšių obuoliai, o aplink 
juos - vyšnios ir trešnės.

Šeima didėjo, vargų daugėjo. 
Atšventus įkurtuves naujajame 
name, Mama pagimdė dukrytę 
Danguolę, o po dvejų metų vėl 
dukrytę - Vidutę. Kai mažylei 
buvo vos šeši mėnesiai, į na-
mus atėjo nelaimė - paryčiais 
vyrai parnešė į namus Tėtį, per 
ilgai gulėjusį ant šaltos žemės. 
Jį kamavo baisūs skausmai, 
negalėjo ištiesti nei kojų, nei 
stuburo. Mūsų Mama per var-
gus ir apsukrumą suorganizavo 
ligonio gabenimą į Kauno ligo-
ninę. Ilgai nelaikė. Apmalšino 
skausmus ir paleido namo kaip 
nepagydomą. Namuose Tėtis 
metus gulėjo lovoje nejudėda-
mas kaip rąstas: reikėjo valyti, 
vartyti, valgydinti.

Nepriteklių metai

Ėjo 1943- 1944 metai. Ne-
buvo elektros, šulinyje vanduo 
- giliai giliai. Tvarte gyvuliai, 
o namuose sunkus ligonis ir iš 
paskos šliaužiantys vaikai. Ne-
buvo kur įsigyti ne tik elemen-
tarių higienos priemonių, bet ir 
gabalo audinio. Muilą virdavo 
pati mama, ne visada pavyk-
davo išvirti gerą. Kokį išvirda-
vo, tokį viskam ir naudojome: 
prausimuisi, daugybės skalbi-
nių skalbimui... Neprisimenu, 
kad mūsų mama dejuotų: „Oi, 
kaip ilgai dirbau, oi, kaip pa-
vargau“. Laisvos nebuvo nė 
minutės. Tik neapsižiūrėdavo, 
o iš paskos sekdavo zirzdami 
vaikai: „Mam, noriu valgyt!“

„Valgyt - ne kakot, galit pa-
laukt“,-  atšaudavo, tačiau, žiū-
rėk, jau traukia iš pečiaus puodą 
kopūstienės, kruopienės ar bul-
vienės. Paglosčiusi baltapūkių 
galvas, mūsų Mama prikrečia 
kaupiną didelį dubenį, padeda 
vidury stalo ir duoda visiems 
po šaukštą. Tai bent skanumė-
lis. Pasisotinę traukiame savais 
keliais. Mama maitina Tėtį viš-
tienos sriuba. Tokio skanėsto 
mums netekdavo! Geriausiu 
atveju abiem su sese duodavo 
nugraužti paukščio kojas arba 
nučiulpti sparnelių galus. Mūsų 
Mama turėjo savo taisyklių: 
Tėčiui viskas, kas geriausia, 
nes jis ligonis. Ši taisyklė taip 
įaugo, kad buvo taikoma net 
tada, kai Tėtis jau gana gerai 
vaikščiojo. 

Bet tai buvo vėliau. Dabar, 
pavalgydinusi ir apiplovusi li-
gonį, Mama su berniukais šiaip 
ne taip įsiverčia Tėtį į savadar-

bius ratelius ir išsiveža į lauką. 
Ten Mama jam daro įvairius 
judėjimo pratimus ir kuriam 
laikui palieka pakvėpuoti grynu 
oru, o pati skubiai puola verp-
ti, megzti, kartais net siuvinėti. 
Visus rankų darbus dirbdavo la-
bai kruopščiai ir tvarkingai - to 
mokė ir mudvi su sese.

Pirmieji kolektyvizacijos 
metai

Prasidėjo negailestingas nu-
savinimas žmonių turto. Atėmė 
didžiulį klojimą ir, kad liktų nors 
dalis tvarto, mūsų Mama ėmėsi 
prižiūrėti kolūkio paršavedes, 
dėl to mums paliko penktadalį 
tvarto savo gyvuliams.

Vargšė Mama įklimpo į bai-
sią bėdą: nors kiaulėms pašarų 
lyg ir pakako, tačiau kraiko - nė 
saujos. 

Motinos dienos proga spausdiname ūkininkės, poezijos 
vaikams knygų autorės Danguolės Lingienės atsiminimus 
apie savo mamą, gyvenusią Svėdasų seniūnijos Bajorų kai-
me. 

Paskutinė mamos nuotrauka.

Mama su dukromis Danguole ir Vida.

Anykščių rajono savivaldybė skelbia apie butų pirkimą
Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą. Pirkimas vykdomas vado-

vaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigiji-
mo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Socialinių būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir 
Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, 
tel. (8 381) 42372, faks. (8 381) 58088, el. pašto adresas natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: vieno arba dviejų kambarių butai su patogumais Anykščių mieste ir Anykščių, 
Troškūnų, Kavarsko bei Svėdasų seniūnijose.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pa-
teikti iki 2021 m. gegužės 21 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, 
aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2021-04-28).
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Mūsų Mama

Gyvuliai braidė mėšluose  
iki pilvo, nebuvo sausesnės 
vietos  atsigulti. Mama pasi-
kinkė kumelaitę į ratus, pasiė-
mė abu sūnelius ir parsivežė iš 
miško minkštų eglės šakų, jas 
susmulkino. Tada susisodino 
visus vaikus su grėbliais bei 
šakėmis ir vėl išvažiavom visi 
į mišką. Kiek tik kuris pajėgė-
me, grėbėme viską, kas sausa 
ir minkšta: samanas, pušų sku-
jas, pernykščius lapus. Antrą 
kupiną vežimą vėl parvežėme 
į kiemą. Kiekvienai kiaulei jos 
aptvaro kampe išklojo guolį: 
apačioje  eglišakės, ant viršaus  
- minkštesnis paklotas. Labiau-
siai mūsų Mama džiaugėsi, kad 
kiaulės, nespėjus berniukams 
išlipti iš aptvaro, guldavo, pa-
laimingai kriuksėdamos, į ką 
tik paruoštą sausą gultą.

Reikėjo budėti ir naktimis, o 
paršiuojantis  prasidėdavo nuo-
latinės naktys pusiau snūdom 
ant šiaudų krūvelės, o rytui iš-
aušus Mamos laukė kasdienių 
darbų ratas. Laimė, kiaules pa-
keitė kumeliukai.

Už atliktą darbą kolūkyje 
skaičiuodavo darbadienius. 
Pradžioje geras vyras metų už-
darbį grūdais parsinešdavo už-
simetęs ant pečių.

Šiaip taip išgyventi padėjo so-
das. Kad nepultų į neviltį, mūsų 
Mama per kitus žmones susi-
ieškojo spekuliantus, kurie jų 
obuolius išveždavo toliau. Gel-
bėjo ir vyšnios: miesto poniutės 
mielai jas pirkdavo ir virdavo 
uogienes. Dėl to mes niekada 
negyvenome pusbadžiu.  Ne-
vaikščiodavome apdriskę, bet 
tam buvo paaukota vaikystė: 
reikėjo saugoti sirpstančias uo-

gas nuo varnėnų, vėliau karsty-
tis po medžius ir skinti - skinti 
vyšnias, obuolius, serbentus. 
Nors Tėtis tam ir neprieštaravo, 
Mama dažnokai mus išleisdavo 
geram pusdieniui prie prasima-
nytų savo žaidimų.

Mūsų Tėvai buvo gana ap-
sišvietę, kultūringi kaimiečiai. 
Tėtis prenumeruodavo laikraš-
čius, klausė radijo, mėgo klau-
syti „Amerikos balsą“. Mama 
tokios prabangos sau leisti ne-
galėjo leisti. Nueidavo pas kai-
mynus pasiplepėti. Artimiausia 
ir patikimiausia buvo visai ne-
toli gyvenusi sesuo Onutė. Bet 
šiaip Mama buvo svetinga ir 
puiki šeimininkė.

Po truputį vėl gerėjant gyve-
nimui, mūsų namuose dažnai 
rasdavosi svečių. Po Šv. Petro 
ir Povilo, Šv. Mykolo atlaidų 
(kermošiaus) į pakermošę pas 
mus suvažiuodavo daug gimi-
nių ir ne tik giminių, mat gy-
venome prie pagrindinio kelio, 
jungiančio Adomynės ir Svėda-
sų miestelius. Bajorų kaimo gy-
ventojai prie upelio, ant gražaus 
kalnelio, net pastatė koplytstul-
pį Šv. Jonui.

Mūsų Mama tokius giminių 
susiėjimus mėgo ir pradėdavo 
jiems ruoštis iš anksto. Prie dar-
bų pristatydavo ir vaikus: man 
su sese reikėdavo padėti tvar-
kytis kambarius ir valgį gamin-
ti, broliams liepdavo tvarkyti 
aplinką.

 Virtuvėje prasidėdavo nenu-
trūkstamas veiksmas - sukimas, 
plakimas, maišymas. Jo rezul-
tatas - Mamos mėgstamiausias 
skanėstas „Beržo šaka“, o mes 
su Vidute, lenktyniaudamos 
tarpusavyje, piršteliais brauk-
davome  gaminiui naudotų indų 
šonus ir laižydavom skania 

mase aplipusius pirščiukus.
Kermošiui Mama virdavo 

skanų alų. Duodavo ir mums 
paragauti tik pirmą dieną, o vė-
liau - nevalia.

Pečiuje spirgėdavo mėsos 
kepsniai, vėliau pyragėliai vir-
davo taukuose. Mama iš anksto 
atskirdavo papjauto gyvuliu-
ko dalis, skirtas šaltienai. Kai 
pradėdavo ją virti, pakvipdavo 
pusė kaimo. Į šį darbą buvo 
įtraukiamas ir Tėtis, nes Mama 
niekaip visko nespėdavo. Mums 
tekdavo nučiulpti kauliukus. Oi 
oi oi, kaip buvo skanu.

Kermošiaus dieną Mama 
skubiai mus parveždavo iš baž-
nyčios. Iš paskos atidardėdavo 
svečiai. Kol visi atsibučiuoda-
vo, atsiglėbesčiuodavo, reikėjo 
sodinti už stalo, žiūrėk, jau bū-
davo gera popietė. Mama nepa-
miršdavo ir mūsų, ant atskiro 
stalo pridėdavo tiek skanumy-
nų, kad visų niekaip neįveikda-
vome, be to, skubėjome žaisti.

Užstalėje netrukus pasigirs-
davo daina. Svečiai išsiskirsty-
davo temstant.

Mūsų Mama daugybę metų 
kantriai nešė šeimyninio  gyve-
nimo rūpesčių naštą. Ji be galo 
rūpinosi Tėčiu, jį mylėjo. Da-
bar, mintimis sugrįžtant į tuos 
laikus, negali suprasti: kaip 
galima tiek daug duoti kitam, 
nieko negaunant sau. Nė vienas 
iš vaikų neparėmėme Mamos, 
negynėme, nė nepaguodėme 
karteliais. Kad būtų galima su-
grąžinti, atsukti laiką... Deja... 

Užaugome, išsiskirstėme 
kas kur. Namuose liko Tėvai ir 
brolis Albertas, kuris netrukus 
vedė merginą, ilgai laukusią jo, 
grįžtančio iš tarnybos armijoje.

Nors namai buvo dideli, da-
lyje jų gyvenome tik vasarą, 
bet dviem šeimoms gyventi jie 
nebuvo pritaikyti. Tėtis greit 
prisiglaudė prie naujosios vieš-
nios, palikęs mūsų Mamą vieną. 

Neištiesė jai pagalbos rankos, 
nepadėjo naujoje situacijoje, 
paliepęs atskirti gyvenamą plo-
tą ir senajai šeimai. Taip elgėsi 
vyras, kurį jo moteris, galima 
sakyti, visą gyvenimą nešiojo 
ant pečių. 

Mūsų Mama išėjo

Mūsų Mama, palikusi savo na-
mus, savo sodą, vyrą, kurį mylė-
jo ir kuriuo tikėjo, išėjo iš namų 
ir niekada nebegrįžo. Glaudėsi 
tai pas vieną dukterį, tai pas kitą, 
padėjo auginti anūkus, galiausiai 
apsistojo pas vyresnę dukterį. 

Gyveno ramiai, viskuo aprūpin-
ta, tačiau su didele nuoskauda 
širdyje. Iš gyvenimo nieko ne-
bepageidavo, tik prašė greitos, 
beskausmės mirties. 

Ji neskubėjo ateiti, tad gyve-
no ir elgėsi kaip sveikas žmo-
gus, tik vieną dieną pastebėjau, 
kad mūsų Mama kažkokia kito-
kia. Paguldžiusi atvežiau gydy-
toją. Vizito metu Mama neteko 
sąmonės. Išsyk kviečiau sese-
rį, brolį. Rytui auštant, mūsų 
Mama išėjo net neatsisveikinu-
si, lengvai lengvai. Manau, kad 
tai buvo atlygis jai už sunkų 
gyvenimą.

Mama (kairėje) su seserimi.
nuotr. iš autorės asmeninio albumo.

Tragišką gaisrą išgyvenusi šeima bus apgyvendinta Troškūnuose

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė Jolan-
ta Pleškienė „Anykštai“ sakė, 
kad tragediją patyrusi šeima 
persikels į Troškūnuose esantį 
Anykščių rajono savivaldybės 
socialinį būstą, kuris yra įkurtas 
daugiabutyje, vadinamuosiuose 
„mokytojų namuose“.

„Tai bus dviejų kambarių bu-
tas.Tai labai geras butas, buvo-
me nustebinti, kad jis toks yra 
savivaldybės žinioje. Jame yra 
baldai, dujinė viryklė, šaldytu-
vas, indai. Trūksta tik lovų“, - 
sakė J.Pleškienė.

Ji sakė, kad šiuo metu tvarko-
mi šeimos dokumentai, kad ji 
oficialiai įsikurtų naujame būs-
te. Jame gyvens trijų žuvusių 
gaisre vaikų motina, jos 17-me-
tis sūnus ir specialiųjų poreikių  

mažametė dukra.
Anykščių rajono sociali-

nių paslaugų centro direktorė 
J.Pleškienė sakė, kad nukentė-
jusiai nuo gaisro šeimai žmo-
nių skiriama finansinė parama 
bus skirta ir per gaisrą žuvusių 
trijų vaikų, kurie palaidoti Ka-
varsko kapinėse, kapams su-
tvarkyti. Kavarsko seniūnijos 
Budrių kaimo bendruomenės 
pirmininkas Valentinas Gudė-
nas „Anykštai“ sakė, kad nuo 
gaisro nukentėjusiai šeimai 
buvo atidaryta speciali banko 
sąskaita, į kurią žmonės gali 
pervesti finansinę paramą. Ba-
landžio 27 dieną  šioje sąskai-
toje buvo 825 Eur.

„Socialinė darbuotoja ap-
klaus nukentėjusius žmones, 
kokia parama jiems reikalinga, 
ir jiems bus nupirkti reikalingi 
daiktai. Mes į visą šitą dalyką 

žiūrime labai rimtai. Nėra noro 
paimti ir žmonių suaukotus 
pinigus nukentėjusiai šeimai 
atiduoti į rankas. Planuojame 
visus formalumus sutvarkyti 
iki gegužės 1 dienos“, - sakė 
V.Gudėnas.

Kavarsko seniūnijos seniūnė 
Šarūnė Kalibataitė „Anykštai“ 
sakė, kad į seniūniją žmonės 
taip pat neša daiktus, kurie ga-
lėtų būti reikalingi nuo gaisro 
nukentėjusiai šeimai.

„Šiandien (balandžio 27 die-
ną, - red.pastaba) mama buvo 
atėjusi pasiimti daiktų. Daž-
niausiai kavarskiečiai aukoja 
drabužius, batus, vienas žmo-
gus atnešė televizorių“, - sakė 
ji.

Seniūnė Š.Kalibataitė sakė, 
kad seniūnija su Anykščių rajo-
no savivaldybės administracija 
tariasi, kaip sutvarkyti gaisra-

vietę. Norima pastatą nurašyti 
ir jį nugriauti. Sprendimus dėl 
to turės priimti Anykščių rajo-
no taryba.

Aiškėja ir daugiau detalių apie 
per tragišką gaisrą Budriuose 
nukentėjusią šeimą. „Anykštą“ 
pasiekė informacija, kad prieš 
nelaimę buvo tvarkomi vaiko 
tėvystės dokumentai.

Šaltinių teigimu, po tragedi-
jos šeima kol kas nėra visiškai 
atsigavusi. Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centro di-
rektorės J.Pleškienės teigimu, 
psichologai sako, kad po kurio 
laiko tokią netektį patyrusių 
šeimų reakcijos gali būti viso-
kios - nuo ašarų, agresijos iki 
skausmo malšinimo alkoholiu.

Per gaisrą vaikų netekusią 
moterį žmonės apibūdina kaip 
tvarkingą, nors jos draugystė su 
18-mečiu jaunuoliu daugeliui ir 

kelia nuostabą.
Kaimo žmonės „Anykštai“ 

skambino ir stebėjosi, kad po 
trijų gaisre žuvusių vaikų laido-
tuvių motina už pinigus, kuriuos 
per laidotuves žmones jai įteikė 
vokeliuose, ji sau, savo sūnui ir 
jauniausiai dukrai nupirko nau-
jus mobiliuosius telefonus.

Priminsime, kad tragiškas, 
keturių žmonių gyvybes nu-
sinešęs gaisras Budrių kaime 
kilo balandžio 14-osios naktį. 
Pirminiais duomenimis, ugnis 
socialiniame būste įsiplieskė 
nuo krosnies. Gaisro liepsno-
se žuvo kūdikis, 6 ir 9 metų 
berniukai bei 20-metė mergi-
na, kuri draugavo su 17-mečiu 
šios šeimos vaikinu. Iš degan-
čio namo sugebėjo išsigelbėti 
žuvusių vaikų motina, jos 17-
metis sūnus ir 18-metis sugy-
ventinis.
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Gerbiami anykštėnai,
Nuoširdžiai sveikinu Jus visus Tarptautinės darbo dienos proga. Šią dieną prisiminti nebema-

dinga, bet ji yra svarbi suvokimui, kad savaime visuomenės pažanga neateina, ją kuria ilgas pi-
lietinis darbas. Kadangi jau šį sekmadienį švęsime ir Motinos dieną, ypatingai norisi pasveikinti 
mūsų Motinas. Jos vis dar dirba daugiau nei vyrai 
namuose, patiria daug smurto ir neteisybės, neretai 
darbe uždirba mažiau ir gauna mažesnes pensijas. 

Gegužės 1-ąją dėkojame visiems XIX ir XX am-
žiuje ir šiuo metu kovojantiems už mūsų gyvenimo 
komfortą ir gerovę. Darbo judėjimo dėka turime

• Savaitgalius
• 40-valandų darbo savaitę
• Minimalią algą
• Apmokamus viršvalandžius
• Pertraukas darbo metu
• Teisę streikuoti
• Papildomą nėščiųjų ir motinų/tėvų apsaugą
• Darbo saugos reikalavimus

Gražaus Jums visiems šventinio gegužės savaitgalio!
Pagarbiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Tomas Tomilinas

Pacientai ir teritorinės ligonių kasos vertina tuos 
pačius gydytojus
Laureatų diplomai ir autoriniai dizainerės Ramunės 

Pranckevičiūtės bei UAB,, Midėnė“ profesionalių kerami-
kų darbai praėjusį trečiadienį - Lietuvos medicinos darbuo-
tojų dieną - įteikti populiariausiems  2021 metų Anykščių 
rajono medikams. 

Populiariausius rajono gydytojus, kaip ir kasmet, rinko 
,,Anykštos“  skaitytojai. 

,,Sveikata – ne viskas, bet be 
sveikatos nėra nieko“, - Sokra-
to žodžiai ant laureatų diplomų 
visiškai atspindi šio kasmeti-
nio ,,Anykštos“ redakcijos ir 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro (PSPC) dau-
giau kaip dešimtmetį organi-
zuojamo geriausių rajono me-
dikų rinkimų esmę. 

,,Anykštos“ vyriausioji re-
daktorė Gražina Šmigelskienė 
pastebėjo, kad skaitytojai dau-
gelį metų siunčia padėkas tiems 
patiems gydytojams: šiemet 
populiariausia rajono gydyto-
ja tapusi  gydytoja Dalė Kaz-
lauskienė, antroje vietoje likusi 
gydytoja Rita Juodiškienė ir 

trečiąją vietą pelnęs gydytojas 
Valdas Macijauskas - nuolati-
nai medikų rinkimų laureatai. 
Visi šie gydytojai yra šeimos 
gydytojai.

 ,,Tai rodo, kad rinkimai yra 
objektyvūs, o išrinkti medikai 
yra ne tik puikūs profesionalai, 
bet  geba ir palaikyti gerus san-
tykius su savo pacientais. Pa-
stebėjome, kad ligoninėje dir-
bantiems medikams dėkojama 
rečiau. Greičiausiai taip yra dėl 
to, kad su jais susitinkama tik 
sunkiau susirgus. O su šeimos 
gydytojais palaikomas nuolati-
nis kontaktas. Kiekvienais me-
tais populiariausi medikai rajo-
ne yra tie patys žmonės. Tiesa, 

prieš  kelerius metus populia-
riausiu gydytoju buvo išrinktas 
Trokūnuose dirbantis daktaras 
Rimondas Bukelis“ ,- pastebėjo 
redaktorė. 

,,Anykštos“ redakcija ban-
dė organizuoti ir kitų profesijų 
darbuotojų rinkimus. Tačiau 
skaitytojų susidomėjimo tokie 
rinkimai nesulaukė. ,,Net po-
puliariausio mokytojo rinkimai 
buvo vangūs. Taigi, žmonių 
santykis su gydytojais ypatin-
gas“, - sakė G. Šmigelskienė. 

,,Anykštos“ vyriausiosios 
redaktorės pavaduotojas Rytis 
Kulbokas mano, kad žmonėms 
mediko rinkimai svarbūs. ,,Li-
kus mažiau nei pusvalandžiui 
iki rinkimų pabaigos, jau su-
sumavus rezultatus, į redakciją 
paskambino močiutė, prašyda-
ma kaip nors įdėti į ,,Anykštą“ 
ir jos padėką. Močiutė sakė ką 
tik grįžusi iš ligoninės ir papa-
sakojo istoriją, kaip jai nuėjus į 
polikliniką pasidarė bloga. Tuo-
met gydytoja Rita Juodiškienė, 
seselės ir laboratorijos dar-
buotojos puolusios ją gaivinti, 
nuvežė į ligoninę... ,,Močiutei 
buvo labai svarbu, kad jos pa-
dėka būtų įskaičiuota.“

Anykščių PSPC direktorė So-
nata Steniulienė džiaugiasi, kad 
rajone vyksta populiariausio 
mediko rinkimai. ,,Ypač šiuo 
sunkiu laiku, kai medikai išvar-
ginti pandemijos, itin svarbus 
geras, jautrus žodis“ , - sako 
direktorė. Anykščių PSPC di-
rektorė atkreipė dėmesį, kad 
dėkingų pacientų nuomonė 
sutampa su Teritorinių ligonių 
kasų vertinimais: ,,Rinkimus 
laimėję gydytojai yra geri spe-
cialistai. Jie daro mažai klaidų. 
Tai pastebėjo ir Teritorinės li-
gonių kasos“. 

Priimdami sveikinimus ir 
laureatų diplomus, medikai 
neslėpė, jog ir  jiems svarbi pa-
cientų nuomonė, o padėkos žo-
džiai skamba maloniai. Tačiau 

Populiariausių Anykščių medikų rinkimuose tarp gydytojų tra-
diciškai nugalėjo šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė (kairėje), 
o tarp slaugytojų antrąją vietą užėmė kartu su ja Kurklių ambu-
latorijoje dirbanti Rūta Paciūnienė.

Šeimos gydytoja Rita Juodiškienė (kairėje) populiariausių gydy-
tojų rinkimuose užėmė antrąją vietą, o jos komandos narė Asta 
Bartulienė tapo populiariausia Anykščių slaugytoja. 

Šeimos gydytojas Valdas 
Macijauskas - nuolatinis po-
puliariausių rajono gydytojų 
trejetuko narys. 

Anykščių Pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė 
Sonata Steniulienė pastebė-
jo, kad pacientai ir Teritori-
nės ligonių kasos gerai verti-
na tų pačių medikų darbą.Hipokrato priesaikai jie būtų iš-

tikimi, jeigu ir negirdėtų gražių 
žodžių.

,,Dirbu ne dėl padėkų, dir-
bu, kad skausmo, ligų būtų 
mažiau“, - sakė populiariausio 
2021 metų rajono gydytojo – 
laureato II vietos diplomą atsi-
imdama gydytoja Rita Juodiš-
kienė. 

Priminsime, kad populiariau-
sia 2021 metų Anykščių rajono 
slaugytoja tapo Asta Bartulie-
nė, antrąją vietą užėmė Rūta 
Paciūnienė, trečiąją - Ramunė 
Strazdienė.

Rinkimai organizuoti dviem 
etapais - dėkingi pacientai ga-
lėjo skelbti padėkas medikams 
„Anykštoje“ bei balsuoti porta-
le anyksta.lt. 75 proc. rezulta-
to lėmė padėkos „Anykštoje“, 
25 proc. - balsavimas portale 
anyksta.lt. 

Laikraštyje „Anykšta“ medi-
kams išspausdinome 154 paci-
entų padėkas. Portale anyksta.
lt už populiariausią gydytoją 
balsavo 442 asmenys, už slau-
gytoją - 276 asmenys.

Laikraštyje D.Kazlauskienei 
padėkota 45 kartus (29,25 proc. 
visų padėkų), R.Juodiškienei - 
30, V.Macijauskui - 24, Gabėtai 
Šinkūnaitei - 13, Rimondui Bu-
keliui - 9 kartus.

A.Bartulienė „Anykštoje“ 
sulaukė 30-ies, R.Paciūnienė  

- 26, R.Strazdienė - 20, Jolita 
Abraškevičienė  - 15, Regina 
Viršylienė  - 13 padėkų.

Portale anyksta.lt iš gydytojų 
daugiausia balsų -  net 17,6 proc. 
-  sulaukė chirurgas Rolandas 
Jurkėnas. D.Kazlauskienė gavo 
14,9 proc., R.Juodiškienė  - 14 
proc., V.Macijauskas  - 12,9 
proc., G.Šinkūnaitė  -  6,8 proc. 
balsų.  

Balsavimo už slaugytojas 
anyksta.lt lyderė buvo Lijana 
Ragauskienė (15,9 proc.). 10,1 
proc. balsų gavo A.Bartulienė, 
9,8 proc. - K.Liutkienė, 9,1 
proc. - R.Jankienė, 8,3 proc. - 
R.Paciūnienė. 

Susumavus abiejų balsavimų 
rezultatus, tarp gydytojų ketvir-
tąją vietą užėmė G.Šinkūnaitė. 
Toliau rikiuojasi R.Jurkėnas, 
R.Bukelis, Virginija Pažėrienė, 
Diana Irician, Vitalija Giriūnie-
nė ir Rasa Tervydienė. 

Tarp slaugytojų, pagal abiejų 
balsavimų rezultatus, ketvirtoje 
vietoje liko Jolita Abraškevi-
čienė. Po jos rikiuojasi  Regi-
naViršylienė, Laima Slapšienė, 
Lijana Ragauskienė, Rita Bur-
neikienė, Rasa Jankienė ir Kris-
tina Liutkienė.  

Deja, dėl karantino populia-
riausių rajono medikų nebuvo 
galima pagerbti iškilmingai. 

-AnykštA
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Gegužės 2 dieną sentikiai švęs Velykas. Didžiąją šventę Lietuvos sentikių religinės ben-
druomenės atstovai pasitiks su nedrąsia viltimi dėl Girelės cerkvės išsaugojimo – šį pavasa-
rį „FIXUS Mobilis“ komandos nariai atliko pirmuosius nedidelius remonto darbus.

Prieš stačiatikių Velykas - Girelės 
cerkvės remonto darbai

Prieš dvejus metus, siekdami 
užkirsti kelią didesniems pažei-
dimams ir vandalizmui, Lietu-
vos sentikių religinės bendrijos 
atstovai savo jėgomis jau buvo 
sustiprinę cerkvės senąsias du-
ris ir užsakę pagaminti naujas, 
taip pat buvo įvedę elektros 
įvadą. Aktyviai ieškota žemės 
nuosavybės dokumentų, atlikti 
žemės sklypo geodeziniai ma-
tavimai, rūpintasi, kaip gauti 
lėšų, kurias būtų galima pa-
naudoti cerkvei restauruoti ir 
išsaugoti. Ieškant būdų, kaip 
gauti nors kokią paramą re-
novavimo darbams, rengtos ir 
teiktos paraiškos pagal projek-
tus „FIXUS Mobilis“ bei „Sa-
kralinio paveldo objektų tvar-
kymas“. 2020 m. gruodžio 10 
d. Girelės Švč. Dievo Motinos 
Užtarėjos sentikių cerkvė įra-
šyta į Lietuvos Kultūros verty-
bių registrą, kurį tvarko Kultū-
ros paveldo departamentas.  

Pagelbėjo „FIXUS
Mobilis“

 „FIXUS Mobilis“ specialis-
tai – paveldo tvarkybos meis-
trai  – buvo atvykę į Girelės 
kaimą ir nuodugniai apžiūrėjo 
senutėlę medinę cerkvę, pa-
teikė vertingo architektūrinio 
statinio apžiūros ataskaitą ir 
pasiūlymus dėl tolesnės prie-
žiūros.

„FIXUS“ grupė pirmą kartą 
atvyko apžiūrėti Girelės cer-
kvės 2021 m. kovo 16 dieną, o 
pirmus pataisymus atliko po 3 
savaičių. Paraišką dėl apžiūros 
buvome pateikę dar 2020 m. 
lapkritį, bet buvo kliūtis – ne-
buvome parašę kultūros pavel-
do objekto numerio, tad paraiš-
ką atmetė. Kai tik cerkvė tapo 
kultūros paveldo objektu, vėl 
tikslinome paraišką. „FIXUS“ 
grupės išvada yra rekomenda-
cinio pobūdžio. Paveldo tvar-
kybos meistrai atliko nedide-
lės apimties darbus: lentelėmis 
sutvirtino bokšto kiaurymes, o 
stogo kraštą uždengė skarda – 
taip siekiama išvengti kritulių 
patekimo į vidų. Visa tai yra 
prevenciniai darbai, kad toliau 

lina DAPkienĖ

neirtų pastato konstrukcijos dėl 
drėgmės ir korozijos. Žinoma, 
dar laukia tolesni šimtamečio 
pastato remonto darbai“, – pa-
sakojo Romanas Tretjakovas, 
kuris rūpinasi sentikių cerkvių 
tvarkyba Lietuvos regione.

„FIXUS Mobilis“ specialis-
tai atliko priežiūros darbus: su-
statė laiptų į varpinę pakopas ir 
suveržė laiptų sijas, sustiprino 
arkos viršutinę siją, užtaisė 
stogo kampe atsiradusį plyšį, 
prikalė trūkstamas dailylentes, 
užsandarino cerkvės bokštą ir 
kt. Šie priežiūros darbai užkir-
to kelią pažeidimams didėti.

„FIXUS Mobilis“ prevenci-
nės priežiūros specialistų ko-
manda konstatavo, kad objekte 
būtina atlikti daugiau darbų 
negu numato projekto „FIXUS 
Mobilis“ koncepcija. 

Projekto „FIXUS Mobilis“ 
tiesioginiai vykdytojai yra Kul-
tūros paveldo centras ir Kul-
tūros infrastruktūros centras. 
„FIXUS“ projektas finansuo-
jamas iš Europos ekonominės 
erdvės finansinio mechanizmo 

kultūros programos.

Kreipėsi į Anykščių rajono
savivaldybę

Pasak R. Tretjakovo, šiemet 
Lietuvos sentikių religinės 
bendruomenės vardu jis vėl 
pateikė paraišką  Anykščių 
rajono savivaldybės Architek-
tūros ir urbanistikos skyriui 
pagal projektą „Sakralinio 
paveldo objektų tvarkymas“: 
„Teikėme paraišką ir pernai, 
bet, kad gautume paramą reno-
vavimo darbams, pritrūko vos 
trijų balų. Šiemet vėl kreipė-
mės dėl paramos, dėl langų ir 
durų įstatymo darbų. Paraiško-
je nurodėme, kad skirtume 30 
procentų savų lėšų. Laukiame, 
kada vyks svarstymas“.  

Sprendimas paaiškės 
vėliau

Pasak Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vyriau-
siosios specialistės Daivos 
Stankevičienės, paraiškų pri-
ėmimas jau baigėsi ir visos 
paraiškos pateiktos komisijos 
nariams svarstyti. Gal kitą sa-
vaitę bus komisijos posėdis ir 
jame bus pateiktos rekomen-
dacijos projektų finansavimui 
skirti. Atsižvelgus į būsimas 
rekomendacijas, bus priimtas 
administracijos direktoriaus 
įsakymas.

Žvilgsnis į ateitį

Dvejus metus iš eilės šim-
tmetį peržengusioje Girelės 
cerkvėje vyko mišios. Lie-
tuvos sentikių religinės ben-
druomenės atstovai yra nutarę, 
kad šventinės sekmadieninės 
pamaldos vyks kasmet, rude-
nį. Atveriamos cerkvės durys, 

puošiamas altorius, suneša-
mos ikonos, uždegamos žva-
kės. Pamaldas veda net keli 
atvykę dvasininkai. Į mišias 
gausiai suvažiuoja maldinin-
kai ir giedoriai iš Kauno, Vil-
niaus, Panevėžio, Ukmergės 
ir įvairių aplinkinių sentikių 
parapijų.  

Vietiniai gyventojai ir ka-
varskiečiai džiaugiasi maty-
dami, kad originalus, liaudies 
stiliaus su neorusiško stiliaus 
elementais pastatas – daugiau 
kaip 340 metų visoje Lietuvo-
je gyvuojančios sentikių tra-
dicinės bendrijos materialusis 
kultūros paveldas – turi viltį 
atgimti. Džiugu, kai siekiama 
išsaugoti dalį istorijos ir kraš-
to kultūros.  

Istorikas Grigorijus Potašen-
ko, tyrinėjantis Lietuvos rusų 
sentikių istoriją ir kultūrą, yra 
išsakęs savo mintis dėl galimo 
Girelės cerkvės ir jos aplin-
kos paveldotvarkos projekto, 
pritaikant vertingą architektū-
rinį statinį ir jo artimą erdvę 
religinėms ir galbūt sakralinio 
giedojimo ar kitoms kultūros 
reikmėms („Kalėdų dovana 
sentikiams – cerkvė paskelb-
ta kultūros paminklu“, Lina 
DAPKIENĖ, - „Anykšta“, 
2021-01-09).  

„FIXUS Mobilis“ prevencinės priežiūros specialistų komanda 
užsandarino cerkvės bokštą.

Autorės nuotr.

Skardos lakštais užtaisytas 
stogo dangos plyšys.

Girelės cerkvėje meldžiamasi kol kas kartą per metus – rudenį vyksta pamaldos, procesija. Nuotrau-
ka iš 2020 m. suorganizuotų šventinių sekmadieninių pamaldų.
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pirmadienis 2021 05 03

sekmadienis 2021 05 02

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. 
Kaip jaunikaitis baimės ieš-
kojo.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Gamtos amžius.
12:50 Tobula planeta.
13:45 Puaro N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Koncertas „Jums, 
mamos“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija  N-7. 
21:50 Mano mama N-14. 
23:35 „Miestas 24“ N-14. 
(kart.).
01:25 Dvyniai (kart.).

06:35 Nuotykių metas.
07:00 Bunikula.
07:25 Padūkėlių lenktynės.
07:50 Broliai meškinai. 
08:20 Tomas ir Džeris.
08:50 Šaunioji beždžionė.
10:40 Paskutinis Oro valdo-
vas  N-7. 
12:45 Įkyruolė N-7. 
14:55 Gyvenimo užrašai N-7. 

17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 
22:10 Eilinis Džo. Kerštas 
N-7. 
00:20 Zūlanderis 2. N14. 

06:10 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda (kart.).
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Bembis.
12:20 Kenoloto.
12:22 Bembis.
13:35 Ir kaip ji viską suspė-
ja? N-7.
15:30 Keistas penktadienis 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Keistas penktadienis 
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 Gerumo stebuklas 
N-7.
00:45 Prezidento lėktuvo 
sudužimas  N-14.

06:00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
07:30 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija (k). 
08:30 Tauro ragas N-7. 
09:00 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas. 
10:00 Didingoji Gvadalkivyro 
upė.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:15 Vanity Fair  N-7. 
13:15 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  
N-7. 
16:30 Kelias į EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:25 Legendų biuras  N14. 
23:35 Gyvi numirėliai  N14. 
00:35 Zodiako sugrįžimas 
(k) N14. 

06:20 100 metų propagandos. 
06:50 Praeities kartų liudy-
tojai. 
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
16:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė N14. 
23:05 Vaiduoklių miestas N14.  
01:10 Snoudenas (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo!(kart.).
07:30 Šoka Lietuva.
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 Vilniaus 
Šv. vyskupo Stanislovo ir 
Šv. Vladislovo arkikatedros 
bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:20 Auklė Makfi  N-7. 
(kart.).
16:00 Koncertas Motinos 
dienai. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:25 Aistra varžytis (kart.).
18:55 Europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungty-
nės. Portugalija – Lietuva. 
20:45 Istoriją pakeitusi 
diena. 
21:50 Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo orkestro koncertas.
22:45 Koncertas „Jums, ma-
mos“ (kart.).
00:15 Dante Alighieri. Rojus 
(kart.).
01:25 Mano mama N-14. 
(kart.).

06:00 Kalnų vyrai (kart.) N-7.
06:55 Žvejo nuotykiai  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.

09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Augalų karalystė 
(kart.).
11:40 Plėšrūnai pavojuje  
N-7.
12:45 Augalų karalystė.
13:55 Išlikimas  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. 
21:50 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 Bruklino „Nets“ – 
Milvokio „Bucks“.
01:00 Maksimali bausmė 
N-14 (kart.).

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

20.30 Operetė Kauno pilyje.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.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 Pokyčių 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. 
00:45 Kitokie pasikalbėjimai. 
01:45 Kitokie pasikalbėjimai. 
03:45 Kitokie pasikalbėjimai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Kernavės archeologinė 
vietovė. 
09:50 Kuršių nerija. 
10:00 Abiejų Tautų Respublikos 
Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir 
Tarpusavio įžado akto 230-osios 
metinės. 
11:00 Tarnauti ir ginti N-7. 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
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. 
23:50 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. 
12:10 Būrėja.
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. 
22:30 Vagių pasaulis N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 
01:30 Eilinis Džo. Kerštas (k) N-7.  

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
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 Pagrobimas  N-14.
22:15  Jėga ir Kenoloto.
22:18  Pagrobimas  N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 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. MajamisN-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7. 
16:00 PėdsakasN-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 Keršto valanda N14. 
22:35 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
23:35 Legendų biuras (k) N14. 
00:50 Gyvi numirėliai (k) N14. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7.    
07:10 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
08:20 Dvi širdysN-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 Juodoji žudikė N14. 
22:50 Juodvarnis  N-7. 
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?! 
14:25 Dainų dainelę Jums skiriu 
(kart.).
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. 
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Afrika Ryszardo 
Kapuscinskio akimis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Kruvinos vestuvės. 
Valstybinio Vilniaus mažojo teatro 
spektaklis. 
23:00 Veranda (kart.).
23:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 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 Sandėlių karai (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Vieniši tėvai  N-7.
12:25 Amerikos talentai.

14:25 Kietuoliai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7
15:55 Makgaiveris  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas   N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05  Mačetė žudo N-14.
23:20  Nusileidimas 2 S.
01:05 Kaulai  N-7.
02:45 Tironas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Kaimo akademija.  
07.30 Mūsų gyvūnai.  
08.00 Eko virusas.  
08.30 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 Kriminalinė Lietuvos zona su 
D. Dargiu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.
10:30 Jos vardas MAMA.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinavij.ą 
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 Visos mes Ievos.
21:00 Kasdienybės herojai. 
21:45 Mano pramogos veidai.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Kriminalinė Lietuvos zona su 
D. Dargiu.
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.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 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 Kaip atsiranda daiktai.
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.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
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. Infošou. 
20:00 Šeškinės 20  N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Tarp mūsų, mergaičių. N14. 
00:20 Strėlė  N-7. 
01:15 Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta! (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 Maištas  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Maištas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Maištas  N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 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 IškvietimasN-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 Misija „Neįmanoma“ N-7. 
23:15 Keršto valanda. Atlygis 
(k) N14. 
01:15 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:10 Obuolys ir Svogūnas.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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 Purpurinės upės. Pelenų 
diena N14. 
23:05 Juodvarnis  N-7. 
01:05 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 Devintasis dešimtmetis 
(kart.).
15:45 Pasakojimai iš Japonijos.
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 Mįslingas sukčius. 
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 Vudstokas. Trys dienos, 
įamžinusios kartą N-14.
23:10 Pasakojimai iš Japonijos.
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 1114 s. (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.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Kietuoliai  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 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių N-14.
23:10 Salemas  N-14.
01:05 Kaulai  N-7.
02:45 Tironas  N-14.

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

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

006:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Visos 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 Kaip atsiranda daiktai.
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
23:00 Atpirkimo kelias  N-7.
23:50 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini. Amžina drau-
gystė N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Klasės susitikimas. 
Berniukai sugrįžta! N14. 
00:30 Strėlė  N-7. 
01:25 Vagių pasaulis (k) N14. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Ančiukų istorijos  N-7.
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 12 galimybių 2. Perkrauta  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 12 galimybių 2. Perkrauta  
N-14.
23:50 Naktinė pamaina  N-14.
00:50 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. MajamisN-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 Keršto valanda. Atlygis 
N14. 
22:55 Keršto valanda (k) N14. 
00:30 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Monstrai prieš ateivius.
06:25 Daktaras Ozas  N-7.  
07:10 Tėvas Motiejus (k) N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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 Purpurinės upės. 
Paskutinė medžioklė N14. 
23:05 Juodvarnis  N-7. 
01:05 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2019 (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.

07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Aistra varžytis (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 Afrika Ryszardo 
Kapuscinskio akimis (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
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 Klausimėlis (kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
19:35 Devintasis dešimtmetis.
20:20 Dizaino dokumentika. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Vieno buto istorija N-7. 
23:00 Istorijos detektyvai.  
23:45 Klausimėlis  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

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

11:25 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Kietuoliai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas  N-7.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:05 Žmonijos biuras  N-14.
23:05 Salemas  N-14.
01:00 Kaulai  N-7.
02:40 Tironas  N-14.

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

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 Vienas toks unikalus. 
00:00 Delfi diena.

antradienis 2021 05 04

trečiadienis 2021 05 05

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 05 06

penktadienis 2021 05 07

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. balandžio 30 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 Kaip atsiranda daiktai.
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. 

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
15:30 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 

20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Lietuviški svingeriai. N14. 
00:25 Strėlė  N-7. 
01:20 Tarp mūsų, mergaičių (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.
21:57 TV3 orai.
22:00 Nešdintis visu greičiu  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nešdintis visu greičiu 
N-14.
23:55 Naktinė pamaina  N-14.
00:55 Kobra 11 N-7.

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 Varom! N-7. 
21:00 Misija „Neįmanoma“ 2   
N-7. 
01:40 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:10 Obuolys ir Svogūnas.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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. Anželės pa-
slaptis N14. 
22:55 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.).
15:00 Mįslingas sukčius (kart.).
15:45 Pasakojimai iš Japonijos.
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:30 Mūsų draugas atomas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Manasis Godaras N-14. 
23:20 Dizaino dokumentika. 
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 Makgaiveris (kart.) N-7.
07:15 Kobra 1115 s. (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 

N-7.
09:20 Fitnesas (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Kietuoliai  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 Juodoji pantera  N-14.
23:50 Salemas  N-14.
01:00 Rezidentas  N-14.
02:40 Tironas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Paslaptys N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Oponentai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.25 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.

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 Kaip atsiranda daiktai.
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 Šindlerio sąrašas N-14.
02:05 Sesutės N-14. 

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
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 Agentė N14. 
23:20 Sala N14. 
02:05 Kaulų kolekcininkas N-7. 

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 Ponas Kūdikis  N-7.
21:20 Bėgantis labirintu  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Bėgantis labirintu  N-14.
00:20 Esminis instinktas 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 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 

21:30 Misija „Neįmanoma“ 3 
N-7. 
00:00 Misija „Neįmanoma“ 2 
(k) N-7. 
02:20 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:10 Obuolys ir Svogūnas.
06:25 Daktaras Ozas  N-7.  
07:20 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Seklė Agata  N-7. 
13:35 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 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Detektyvai Makdonald ir 
Dodsas II. N14. 
22:55 Kol mes gyvi N14. 
01:20 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.).
07:45 Knygų savaitė (kart.).
08:45 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).

12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:45 Stop juosta (kart.).
13:10 Stambiu planu (kart.).
14:00 Indivizijos (kart.).
14:25 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Mūsų draugas atomas 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
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 Bilietas į Mėnulį  N-14.
23:30 Justės Kraujelytės 
albumo „Therapy“ pristatymo 
koncertas.
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:35 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.
12:25 Amerikos talentai.
14:25 Kietuoliai N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
16:00 Makgaiveris  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 A lygos rungty-
nės Gargždų „Banga“ - 
„Panevėžys“.

20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Kartą Venecijoje N-14.
00:00 Juodoji pantera  N-14 
(kart.).

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

06:00 Ugnikalnių takais.

06:30 Vienas toks unikalus.
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
10:30 Sveikai ir laimingai.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Spausk gazą.
14:00 Verslo švyturys.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Krepšinio 
zona.
20:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija
20:30 Delfi premjera.
21:00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
21:30 Orijaus kelionės. 
22:00 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
22:30 Ugnikalnių takais.
23:00 Automobilis už 0 Eur .
00:00 Delfi diena.
05:00 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija.
05:30 Delfi premjera.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
06:55 Klausimėlis. 
07:10 Auklė Makfi ir Didysis 
Sprogimas N-7.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Laukinė gyvūnija.
12:45 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio.
13:40 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 Vaikų darželio policinin-
kas N-7. 
00:30 Bilietas į Mėnulį N-14. 
(kart.).

06:25 Nuotykių metas.
07:15 Bunikula.
07:40 Padūkėlių lenktynės.
08:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai.
08:35 Tomas ir Džeris.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Madagaskaras.
12:05 Ciucikas.
13:50 Policijos akademija 5 
N-7. 
15:35 Keista porelė 2  N-7. 
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Nepaprastas Žmogus-
Voras 2 N-7. 
22:15 Laisvo elgesio tėvai 
N14. 
00:10 Uošvio tvirtovė N14. 
02:10 Agentė (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 Simpsonai  N-7.
09:00 Virtuvės istorijos.
09:30 Skaniai ir paprastai.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Laukiniai Vakarai.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukiniai Vakarai.
12:35 Gražuolė ir Sebastianas 
N-7.
14:30 Nuotykių ieškotojas  
N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Mumbajaus viešbutis  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Mumbajaus viešbutis  
N-14.
23:55 Valstybės paslaptis  
N-14.
02:05 Maištas  N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Kvailiai šėlsta (k) N-7. 
08:00 Nepaprastos žmogaus 
galimybės.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Kolibriai – žėrintys pa-
siuntiniai.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:15 Vanity Fair  N-7. 
13:15 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  N-7. 
Kanada.
16:30 Kelias į EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 
22:05 Neįmanoma misija  N-7. 
00:45 Absoliutus blogis. 
Vendeta N14. 

06:20 100 metų propagandos. 
06:50 Praeities kartų liudy-
tojai. 
07:20 Akloji (k).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:45 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 (k).
21:00 Vera. Šokis su vaiduo-

kliu N14. 
22:55 Koletė N14. 
01:05 Kol mes gyvi (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. 
11:30 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. 
16:40 Pasakojimai iš Japonijos.
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 Gaila, kad nežinojau 
N-14.
23:00 Grupės „Freaks On Floor“ 
koncertas. 
24:00 Muzikinis intarpas.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Gimtinė N-7.

06:10 Kalnų vyrai  (kart.) N-7.

07:00 Žvejo nuotykiai  N-7.
09:00 Nematoma pusė
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Augalų karalystė (kart.).
11:40 Superaudra  N-7.
12:50 Mirtina vasara  N-7
14:00 Išlikimas  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 Kietas riešutėlis  N-14.
00:00 Formulės E lenktynės 
Monake.
01:15 Kartą Venecijoje N-14 
(kart.).

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

06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją .
07:00 Kasdienybės herojai. 
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Jos vardas MAMA.
09:00 Vienas toks unikalus. 
09:30 Sveikai ir laimingai.
10:00 Alfas live. 
11:00 Iliustruotos Vilniaus 
istorijos.
11:30 Stiliaus DNR. 
12.00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
12:30 Čepas veža.
13:00 Kablys.
13:30 Šiandien kimba. 
14:30 Ar tu ją matei? Neatrasta 
Žemaitija.
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 Kriminalinė zona su 
D.Dargiu.
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. 
00:40 Kitokie pasikalbėjimai. 
01:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
01:30 Kitokie pasikalbėjimai. 
02:00 Kitokie pasikalbėjimai.
03:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
04:00 Kitokie pasikalbėjimai. 

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 gegužės 31 d.)

Kryžiažodis „Pumpuras“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt, 

įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią  „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, arba praneš-
ti, paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažo-
dį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Kovo 27-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Gandras“ teisingas atsaky-
mas - VIENTULYS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 49  skaitytojai. Tai anykštėnai  
A.Lunevičius, D.Patumsienė, A.Patumsis, J.Mieželienė, R.Šulnienė, B.Augulienė, 
D.Varnienė, R.Kavoliūnienė, Z.Vanagienė, E.Tamulėnienė, O.Arienė, R.Veclovienė, 
R.Budrienė, J.Pranckevičienė, V.Stasiūnienė, E.Zlatkutė ir V.Vilčinskienė; 
K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, 
P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; D.Sudeikienė, R.Puolis ir V.Strazdienė iš 
Kavarsko; S.Juodelienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; T.Patumsienė iš Vikonių; 
L.Dobrodiejienė ir E.Matulis iš Utenos;  A.Rušaitė ir L.Ruša iš Vilniaus; I.Guobienė 
iš Svėdasų; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; R.Vaiginytė iš Aknystų; B.Žiogelienė 
iš Antrųjų Kurklių; R.O.Deveikienė iš Mažionių; A.Ramanauskienė iš Daugin-
čių; V.Urbutienė iš Naujikų; A.Juknonienė iš Rubikių; A.Kuolienė iš Kunigiškių; 
A.Lisauskienė iš Mickūnų; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; J.Aukštakojienė iš Ukmer-
gės; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; B.Raščiuvienė iš Surdegio ir K.Rimkuvienė iš An-
tupių.   

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Gandras“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks K.IMBRASAITEI iš Šovenių. 
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.
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MOZAIKA
IŠ ARTI

įvairūs

UAB „BALTANOSĖ“
Gyvūnų ženklinimas, 
                vakcinacija,   

            gydymas.
Katinų kastravimas.

Sėklinimas - veislininkystė.

Tel.: 867082293, 869849328
uabbaltanose@gmail.com

 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.

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.

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.

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.

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.

Nuoširdžiai dėkojame bendradarbiams iš Aknystos socia-
linės globos namų, giminėms ir draugams, padėjusiems į 
paskutinę kelionę palydėti Vidmantą SKVArNAVičių.

  
Vaikai, brolis, seserys ir mama

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinę 

profesinio mokymo programą. 
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė 2021 m. gegužės 4-7 d. Į kursus prašome registruotis 

internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-

siems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 
Daugiau informacijos  Tel. 8 698 70127, 8 657 68156, www.jonroka.lt .

reikalingas vyriškis prižiū-
rėti sodybą, sugebantis atlik-
ti smulkius remonto darbus. 
Suteikiamas apgyvendinimas.

Tel. (8-600) 40863.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

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

Tel. (8-624) 77507.

Paslaugos

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

Tel. (8-608) 87858.

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

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

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

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-684) 29023.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 3476/2:8; 3476/2:182), esančių  Anykščių 

r., Laukagalių k., savininkus-naudotojus L.L., V.M. (mirę) turto paveldėtojus, kad ma-
tininkas Rimas Trepočka (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-53) 2021-05-10, 8 val., 
vykdys žemės sklypo kadastro nr. 3476/2:211 , esančio  Anykščių r., Laukagalių 
k., Putriškio g.1 ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom 
kreiptis į Rimo Trepočkos individualią veiklą adresu P.Puzino g.19, Panevėžys, el. 
paštu: rimas.trepocka@gmail.com arba telefonu: 8-614-93511.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

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

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.

Mirė „Apollo 11“ skrydžio 
į Mėnulį narys M. Collinsas 

Amerikietis astronautas Mi-
chaelas Collinsas, dalyvavęs 
1969 metais surengtoje „Apollo 
11“ misijoje, per kurią žmonės 
pirmąkart išsilaipino Mėnuly-
je, trečiadienį mirė, pralaimėjęs 
kovą su vėžiu, pranešė jo šeima.

Kosmoso veteranui buvo 90 

metų.
M. Collinsas 1930 metais 

gimė Romoje, JAV karininko, 
dirbusio kariniu atašė Italijoje, 
šeimoje. Jis tapo JAV karinių 
oro pajėgų pilotu ir tarnybą 
kariuomenėje baigė turėdamas 
generolo majoro laipsnį.

Per „Apollo 11“ skrydį, kuria-
me taip pat dalyvavo astronau-
tai Neilas Armstrongas ir Buz-
zas Aldrinas, M. Collinsas liko 
orbitoje aplink Mėnulį skrieju-
siame erdvėlaivio modulyje. Jis 
palaikė ryšį su valdymo centru 
Žemėje ir teikdavo atnaujintą 
informaciją apie erdvėlaivio 
padėtį.

M. Collinsas sakė, kad skry-
dis į Mėnulį visam laikui pa-
keitė jo požiūrį į pasaulį ir pa-
skatino suvokti, kokia trapi yra 
mūsų gimtoji planeta.

Po šio skrydžio M. Collinsas 
į kosmosą niekada nebegrįžo. 
Jis pradėjo diplomato karjerą ir 
per Vietnamo karo įkarštį dirbo 
valstybės sekretoriaus pava-
duotoju viešiesiems ryšiams.

Vėliau jis tapo Vašingtone 

įkurto Nacionalinio aviacijos ir 
kosmoso muziejaus pirmuoju 
direktoriumi.

Iš „Apollo 11“ misijos na-
rių tebegyvena tik 91-erių B. 
Aldrinas. 1969 metų liepos 20 
dieną pirmasis ant Mėnulio pa-
viršiaus žengęs N. Armstrongas 
mirė 2012 metų rugpjūtį, būda-
mas 82-ejų.

Lietuvos ir Lenkijos 
bankai išleido monetas, 
skirtas 1791 metų 
Konstitucijai

Lietuvos ir Lenkijos centri-
niai bankai, pažymėdami 1791 
metų Abiejų Tautų Respublikos 
Konstitucijos 230 metų sukaktį, 
trečiadienį išleidžia jai skirtas 
kolekcines monetas.

Tai dviejų kaimyninių valsty-
bių centrinių bankų bendras pro-
jektas: monetos išleidžiamos tą 
pačią dieną, jose naudojami tie 
patys Abiejų Tautų Respublikos 
herbo motyvai ir užrašas briau-
noje, teigiama Lietuvos banko 
(LB) pranešime.

„Gegužės 3-osios Konstituci-
ja – pirmoji rašytinė konstituci-
ja Europoje ir antroji pasauly-
je, tad tikrai verta įamžinimo 
kolekcinėse monetose. Bendra 

praeitis, kuria didžiuojamės, 
įkvepia ir prisideda prie dabar-
tinio mūsų ir Lenkijos naciona-
linio banko glaudaus bendra-
darbiavimo“, – pranešime sakė 
Lietuvos banko Grynųjų pinigų 
departamento direktorius, Mo-
netų kūrimo komisijos pirmi-
ninkas Deivis Stankevičius.

Pasak jo, Lietuvos ir Lenki-
jos centriniai bankai kartu dir-
ba ES finansuojamuose Dvynių 
projektuose ir šiuo metu teikia 
techninę pagalbą Ukrainos 
centriniam bankui, taip pat kas 
dvejus metus kartu rengia tarp-
tautines ekonomikos tyrimų 
konferencijas.  

„Lietuvos banko ir Lenkijos 
centrinio banko bendrai išlei-
džiamos kolekcinės monetos 
(...) yra dar vienas vaisingo 

bendradarbiavimo tarp šių 
dviejų institucijų įrodymas – 
monetose vaizduojami bendri 
ikonografiniai motyvai, mone-
tas išleidžiame tą pačią dieną“, 
– pranešime teigė Lenkijos na-
cionalinio banko Grynųjų pi-
nigų ir emisijos departamento 
direktorė Barbara Jaroszek.

Lietuvos bankas išleidžia 
20 eurų sidabro monetą, skirtą 
Abiejų Tautų Respublikos Ge-
gužės 3-iosios Konstitucijos 
ir Tarpusavio įžado akto 230 
metų sukakčiai. Jos tiražas yra 
2,5 tūkst. vienetų.

Lenkijos centrinis bankas 
išleidžia 100 zlotų aukso ir 50 
zlotų sidabro monetas, jų tiražai 
siekia atitinkamai iki 1,2 tūkst. 
ir 6 tūkst. vienetų.

-Bns

Astronautas Michaelas Col-
linsas buvo vienas iš trijų 
„Apollo 11“ misijos dalyvių 
astronautų.

ReUteRs - scanpix nuotr.



  
SKELBIMAI 2021 m. balandžio 30 d.

perka

parduoda

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

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

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 3991

Vyr. redaktorė

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

siūlo darbą

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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.

SKUBIAI 
ieškome nusipirkti būstą. 

Siūlykit įvairius variantus. 

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

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/

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/

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai Lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, atsodintus ir sa-
vaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę apaugusią 
medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-600) 22488.

Brangiai įvairaus brandumo 
miškus, įvairias apleistas že-
mes. Atsiskaitome iškart. 

Tel. (8-694) 13180.

Sodybą.
Tel. (8-621) 31243.

Šeima dirbusi ir 
gyvenusi Norvegijoje 
perka namą, sodybą, 

butą ar sklypą Anykščių r. 
Tel.: (8-671) 99251.

Pirkčiau sodybą ant ežero, 
upės kranto, miške arba gra-
žioje vietoje. Pirkčiau be pa-
skolos, o tarpininkaujantiems 

kaimynams atsilyginčiau. 
Tel.: (8-605) 32452.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 2d. (sekmadienį) prekiausi-

me "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės 
vienadieniais ir 1-2 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais. Vienadienėmis viš-
tytėmis (Olandiškos).Nuo 2 iki 8 mėn. 
amžiaus įvairių spalvų dėsliosiomis viš-
taitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4,50E). 

Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiau-
šiniais.Spec.lesalai.  

Išankstiniai užsakymai. tel 860869189.  
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.

Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius 
ir paaugintus viščiukus 

broilerius, dedekles 
vištaites, lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

Nekilnojamasis turtas

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Suremontuotą namą 
Gedimino g. Anykščiuose. 

Tel. (8-678) 75239.

19/100 pastato gyvenamojo 
namo su priklausiniais, esan-
čiais J.Tumo Vaižganto g.1, 
Kavarsko mst., Anykščių raj. 
Pardavimo kaina 900 Eur.

Tel. (8-686) 04249.
Nemokumo administratorius.

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuo-
jančius automobilius. išsiveža 
patys. Atsiskaito vietoje. 
Utilizuoja automobilius. išrašo 
sunaikinimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-629) 10247.

kita

Seną motociklą gamintą iki 
1990 m.: iŽ, UrAL, DNEPr, 
MiNSK, JAVA ir kt.

Tel. (8-606) 19352.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose.

Sveriame kliento kieme. 
Pristatome. 

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

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

kita

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

Statybinę medieną:0,05x0,05
x6;0,05x0,15x6; 0,15x0,15x6; 
0,25x0,12x6; 0,25x0,15x6.

Tel.(8-608) 51317.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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

Tel. (8-687) 45219.

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Parduodu perpuvusį mėšlą 
maišais. Atvežu. 

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

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Parduodame dideles mais-
tines bulves. 30kg- 8 eurai. 
Bulves tinkančias sodinimui. 
30 kg – 8 eurai.

Atvežame. išrašome sąskaitą.
Tel. (8-681) 68975, 
(8-641) 50768.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUtAs, 

rašė Antonas FeljetOnAs 

mėnulis
balandžio 30 d. - gegužės 3 d. - 
pilnatis.

Juozapas, Zigmantas, 
Žilvinas, Vydmantė, Anelė, 
Zigmas.

Marijonas, Pijus, Virbutas, 
Venta, Sofija.

šiandien

gegužės 1 d.

vardadieniai

oras

+7

+12

gegužės 2 d.
Atanazas, Eidmantas, Meilė, 
Meilutė.

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
7 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53(56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24,00

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

gegužės 3 d.
Aleksandras, Jokūbas, 
Juvenalis, Pilypas, Arvystas, 
Kantvydė.

-Vakar mano uošvę užpuolė 
maniakas.

-Viešpatie, koks siaubas!
-Taip pat ir jis pasakė...

***
Svečiuose pas suvalkietį:
-Gal turite arbatos?
-Ne-e...
-O tuomet, gal kavos?
-Yra arbatos...

***
Vyras, užėjęs į brangią kan-

celiarinių prekių parduotuvę, 
kreipiasi į pardavėją:

- Noriu nupirkti pas jus 
gimtadienio dovaną žmonai – 
Montblanc rašalinį parkerį su 
pačia ploniausia plunksna.

- Esu tikras, jūs jai padary-
site didelį siurprizą,- sako par-
davėjas.

- O, taip, ir aš tuo neabejoju. 
Juk ji tikisi audinės kailinių.

***
Viena moteris labai nuošir-

džiai meldėsi:
- Viešpatie, duok man iš-

minties, kad sugebėčiau su-
prasti savo vyro mintis. Duok 
meilės, kad galėčiau jam at-
leisti jo įžeidimus. Duok man 
kantrybės, kad iškęsčiau jo 
nuotaikos svyravimus. O jei-
gu, Viešpatie, duosi man ir 
jėgų, tai pridaužysiu jį negy-
vai. Amen.

Amiliutė tikisi, kad malda į Šv. Joną Nepomuką - 
Anykščių globėją - pagreitins klimato atšilimą

klimato jiems atšilimas!
tai išgirdus zlastis ima. 
Paisto garsiai, ko nežino.
kiba prisigėrė vyno? 

te jie eina po velnių -
Reik gegužį kailinių!
nervinasi Amiliutė,
ieško motinos skrandutės. 

truputėlį papelijus...
kandys nugarą aprijo,
Bet ,,old skūlas“ ant bangos -
kroksai modernumo duos.

tiktai ką su pomidorais
jai daryti tokiu oru?
sulapojo, suvešėjo -
Gaila tokius nešt ant vėjo... 

Agurkėlių uodegytės
Ant palangės jau matyti -
Reikia melsis nepomukui,
kad atsiųstų spinduliukų. 


