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Dėl kilusių audrų aiškinsis 
Audronė Pajarskienė

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Gegužės 27 dieną, ke-
tvirtadienį, vyksiančiame 
Anykščių rajono tarybos 
posėdyje savivaldybės Kul-
tūros, turizmo ir komu-
nikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė turės 
pasiaškinti dėl skandalingai 
šiemet pasibaigusio paraiš-
kos rengimo UNESCO kū-
rybinių miestų tinklui.

Iš žmogaus Minedo neišimsi... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracija bei Anykš-
čių rajono ligoninė sulaukė 
laiškų, kuriuos pasirašo Min-
daugas Jonušas, prisistatantis 
portalo „Nykščiai“ žurnalistu. 
Visagalis „Google“ atskleidžia, 
kad M.Jonušas yra garsusis 
dainininkas Minedas. 

Išsiaiškinę, jog M.Jonušas 
tapo UAB „Atvirai“ koman-
dos nariu, sulaukėme M. Jo-
nušo reikalavimo paneigti, 
kad jis „jokia žvaigždė“, jo 
mes nesutiksime Anykščiuo-
se, taip pat jis nėra ir UAB 
„Atvirai“, leidžiančios „Nykš-
čius“ ir „Šilelį“ komandos na-
rys. Visos šios žinios žemina jo 
„garbę ir orumą ir pažeidžia 
dalykinę reputaciją“. 

Prašymas. UAB „Šilelio 
nekilnojamasis turtas“, kurios 
generalinis direktorius yra Val-
das Trinkūnas, dėl sumažėjusių 
pajamų prašo Anykščių rajono 
tarybos atleisti nuo nekilnoja-
mojo turto ir žemės mokesčio 
už 2020 metus. Šiai bendrovei 
Anykščiuose priklauso SPA 
Vilnius Anykščiai kompleksas. 
2020 metais ši bendrovė sumo-
kėjo 12 tūkst.904 eurų nekilno-
jamojo turto mokesčio ir 584 
eurų žemės mokesčio. Plačiau 
apie tai skaitykite kituose lai-
kraščio „Anykšta“ numeriuose. 

Vertinimas. Anykščių ligo-
ninėje atliktas psichosocialinės 
rizikos vertinimas. Psichosoci-
alinė rizika ir su darbu susijęs 
stresas yra viena didžiausių 
darbuotojų saugos ir sveikatos 
problemų. „Profesinės rizikos 
veiksnių kortelėje veiksniai 
įvertinti kaip „priimtini“, - ra-
šoma Anykščių ligoninės pra-
nešime.

Koronavirusas. Anykščių 
L. ir S.Didžiulių viešoji bibli-
oteka dėl koronaviruso antrą 
kartą pranešė stabdanti veiklą. 
„Nustačius dar vieną Covid-19 
atvejį bei siekiant išvengti ga-
limo ligos protrūkio, Biblioteka 
laikinai nuo 2021 m. gegužės 
17 d. iki gegužės 28 d. stabdo 
paslaugų teikimą ir renginių 
organizavimą“, - pranešama 
bibliotekos internetiniame pus-
lapyje.

Piešinys. Anykščiuose, ant 
raudonų plytų namo, stovinčio 
šalia Antano Baranausko aikš-
tės, sienos, atsiras gatvės meno 
kūrinys. Jame bus įamžinta iš 
Anykščių kilusi, bet jau mirusi 
poetė Miriam.

„Minedo“ sceniniu vardu išgarsėjęs dainininkas Mindaugas Jonušas dabar prisistato esantis por-
talo „Nykščiai“ žurnalistu, ir nurodo, kad Anykščių ligoninėje atlieka žurnalistinį tyrimą, tačiau 
žinią, jog jis tapo UAB „Atvirai“ komandos nariu, vadina melaginga ir reikalauja ją paneigti. 

e. sabaliauskaitės nuotrauka, kurią „Anykštai“ pateikė pats M.jonušas 

Anykščių rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėjai Audronei Pajarskienei kitą savaitę vyksian-
čiame Anykščių rajono tarybos posėdyje dėl UNESCO literatū-
ros miestų tinklui rengtos paraiškos teks atsakinėti į nepatogius 
anykštėnų išrinktųjų klausimus.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rė Ligita Kuliešaitė sakė, kad 
šiemet paraiškos rengimui 
neišleista nei cento.

Partizanų 
kapuose – 
kraupus radinys

Sakralinio 
paveldo 
objektams 
tvarkyti – 
30 tūkst. Eur

Savivaldybės 
administracijoje 
tęsiasi 
darbuotojų 
rotacija

Šviesoforų 
naujovės atėjo ir 
į Anykščius
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spektras

temidės svarstyklės

Šviesoforų naujovės atėjo ir į Anykščius Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Anykščiuose dviejose sankryžose buvo pakeisti švieso-
forai. Nuo jų buvo nuimtos metalinės lentelės su žaliomis 
rodyklėmis ir pritvirtintos papildomos sekcijos su užside-
gančia žalia rodykle sukantiems į dešinę. 

Pasikeitus šviesoforams, iš pradžių kilo šioks toks eismo 
chaosas, kurį daug anksčiau išgyveno ir iki šiol patiria ša-
lies didmiesčiai.

Naujos sekcijos atsirado ant 
šviesoforų, esančių Anykščių 
centre, prie A.Baranausko aikš-
tės, ir Gegužės bei A.Vienuolio 
gatvių sankryžoje, prie autobu-
sų stoties.

Iš pradžių naujieji šviesoforai 
glumino nemažą dalį vairuotojų, 
kurie sutrikdavo nesuprasdami,  
kaip turėtų važiuoti sankryžoje, 
o kai kurie, net nepastebėję, kad 
metalinių lentelių su žaliomis 
rodyklėmis nebėra, drąsiai suko 
į dešinę degant raudonam švie-
soforo signalui. 

Papildomą chaosą pasikeitus 
šviesoforams kėlė ir tai, kad suk-
ti į dešinę, degant žaliam švieso-
foro signalui, bet esant įrengtai 
papildomai sekcijai su rodykle, 
galima jau nuo pačios 2019- ųjų 
pabaigos, kai buvo panaikintas 
Kelių eismo taisyklių punktas, 
skelbęs „Jeigu ties žaliu švieso-
foro signalu įrengta papildoma 
sekcija su žalia rodykle, važiuo-
ti rodyklės nurodyta kryptimi 
leidžiama tik įsijungus šios sek-
cijos signalui.“. Dabar sukti į 
dešinę degant žaliam šviesoforo 
signalui leidžiama, net jei ne-
dega žalia rodyklė papildomoje 
sekcijoje, tačiau reikia praleisti 
pėsčiuosius, dviratininkus, t.y. 
tuos eismo dalyvius, kurių judė-
jimo kryptis kertama. 

Vairuotojai, kurie vairavimo 
egzaminus išlaikė iki pasikei-
čiant šiam KET punktui ir apie 

patvirtintus pakeitimus negirdė-
jo, tiesiog elgėsi pagal jau nebe-
galiojančius reikalavimus. Beje, 
net didmiesčiuose, kuriuose 
papildomas sekcijas ėmė statyti 
daug seniau, ši problema egzis-
tuoja iki šiol. Kai kur sankryžo-
se net tvirtinami papildomi pa-
aiškinimai, kaip važiuoti degant 
žaliam signalui.

Paprašytas pakomentuoti, ko-
dėl atsirado papildomos švie-
soforų sekcijos vietoje žalių 
rodyklių, Anykščių rajono savi-
valdybės Saugaus eismo komi-
sijos pirmininko pavaduotojas 
Algirdas Žalkauskas „Anykš-
tai“ pasakojo, kad nuimti me-
talines lenteles su žalia rodykle 
įpareigojo įstatymai: „Norime 
ar nenorime, bet turėjome keis-
ti“, - pasakojo specialistas. 

Priminsime, kad 2020 metais 
buvo nuimtos visos metalinės 

plokštelės su žaliomis rodyklė-
mis, bet po kilusio pasipiktinimo 
į daugelį sankryžų jos buvo su-
grąžintos. Tačiau kai kurias san-
kryžas pertvarkyti vis dėlto teko.

A.Žalkauskas pasakojo, kad 
įjungus pakeistus šviesoforus 
buvo stebima, kokie trūkumai 
išryškėjo ir ką reikia tobulin-
ti. Buvo pastebėta, kad iškilo 
problema iš A.Vienuolio gatvės 
sukant į Gegužės gatvę, kai 
atvažiuojama nuo miesto cen-
tro. Ta kryptimi atvažiavusiems 
leidžiama sukti ir degant drau-
džiamam šviesoforo signalui 
(nes palikta metalinė lentelė su 
rodykle), tačiau dėl papildomos 

šviesoforo sekcijos pasikei-
tė signalų algoritmas, ir dabar 
sukantys į Gegužės gatvę nuo 
centro pusės turi atsiminti, kad 
ne visada jie turi pirmenybę.

„Mano patarimas – prisimin-
ti kelių eismo taisykles. Eismo 
reguliavimo sistema šviesofo-
ruose keičiama visuose mies-
tuose. Žinoma, naujovės iš 
pradžių atsiliepia, vėliau prie 
jų priprantama, bet, kol pri-
pras, turbūt kils dar ir ginčų. 
Dar viena rodyklė bus nuimta 
posūkyje į M.Valančiaus gatvę, 
ji taip pat neleistina. Daugiau 
visos kitos liks“, - komentavo 
A.Žalkauskas. 

Prie pakeistų šviesoforų sutriko ne vienas vairuotojas.
Autoriaus nuotr.

Savivaldybės administracijoje tęsiasi darbuotojų rotacija
Iš pareigų pasitraukė Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas 
Žalkauskas. Tiesa, kol kas jis atlieka tą patį darbą, kurį 
dirbo iki tol. Į  vyriausiojo specialisto pareigas pasitraukęs 
A.Žalkauskas paskirtas laikinuoju Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vedėju. 

„Anykštai“ A.Žalkauskas tei-
gė, jog iš skyriaus vedėjo par-
eigų pasitraukė „dėl asmeninių 
priežasčių“, o laikinuoju vedėju 
sutiko dirbti tik iki naujo vedėjo 
konkurso.

A.Žalkauskas administracijos 
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėju 
tapo 2017-aisiais, kai buvęs sky-
riaus vedėjas Audronius Gališan-
ka buvo paskirtas Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
direktoriumi.

2019-aiais, po savivaldos rin-

kimų, A.Žalkauskas neilgai dirbo 
laikinuoju  Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direk-
toriumi. Ir šiame poste jis keitė 
kadenciją baigusį A.Gališanką. 

Per dvejus šios kadencijos ra-
jono valdžios valdymo metus 7 
iš 12 savivaldybės administraci-
jos skyriuose pasikeitė vadovai. 
Tiesa, rajono meras Sigutis  Obe-
levičius  2019-ųjų  pavasarį dalį 
administracijos skyrių „paveldė-
jo“ be nuolatinių vadovų.    

-AnYkŠTA   

Buvęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo ir 
ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas, pasitraukęs iš vedėjo 
pareigų, lieka dirbti šio skyriaus vyriausiuoju specialistu.

Direktorius. Utenos rajono 
savivaldybės administracijos 
direktoriumi paskirtas Utenos 
autobusų parko vadovas Vidas 
Žvinys. V. Žvinys pakeis vasarį 
netikėtai mirusį Utenos rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorių Audrių Remeikį. 
Pastaruosius trejus metus V. 
Žvinys vadovavo savivaldy-
bės įmonei Utenos autobusų 
parkas. Anksčiau jis yra dirbęs 
„Lietuvos geležinkeliuose“, 
2003–2006 metais ėjo „Lietu-
vos avialinijų“ generalinio di-
rektoriaus pareigas.

Kritika. Prezidentas Gitanas 
Nausėda sako, kad užsienio rei-
kalų ministras, konservatorių 
lyderis Gabrielius Landsber-
gis nuėjo „žemu ir nepadoriu“ 
keliu komentuodamas Dianos 
Nausėdienės skiepijimo nuo 
COVID-19 aplinkybes. „Man 
labai apmaudu, kad jaunas po-
litikas Gabrielius Landsbergis 
nuėjo tokiu žemu, nepadoriu 
keliu ir ima kaltinti žmones 
net iki galo nesuvokdamas si-
tuacijos ir net nemėgindamas 
jos suvokti“, – žurnalistams 
penktadienį sakė G. Nausėda. 
Šalies vadovas teigė, kad jo 
žmona kol kas nesiskiepija nuo 
COVID-19, nes taip jai patarė 
šeimos gydytojas, tačiau kon-
krečių priežasčių prezidentas 
neįvardino. Užsienio reikalų 
ministras G. Landsbergis nau-
jienų agentūrai Elta penktadie-
nį teigė, kad „būtų apmaudu“, 
jeigu D. Nausėdienė nepasi-
skiepytų nuo COVID-19 ir taip 
neparagintų savo pavyzdžiu 
sekti rizikos grupėse esančių 
asmenų.

Eurovizija. Lietuvos at-
stovai grupė „The Roop“ su 
daina „Discoteque“ šiandien 
vyksiančiame „Eurovizijos“ 
dainų konkurso finale pasiro-
dys 18-ti.„The Roop“ varžysis 
su dar 25 šalių atstovais. Lie-
tuva – vienintelė Baltijos šalis 
65-osios „Eurovizijos“ finale. 
„Eurovizija“ rengiama kasmet 
nuo 1956 metų, Lietuva joje 
debiutavo 1994 metais.

Nuostoliai. Rygos oro uos-
tas pranešė per praėjusius me-
tus dėl COVID-19 pandemijos 
krizės patyręs 15,85 mln. eurų 
grynąjį nuostolį. Užpernai už-
dirbta  22,141 mln. eurų gry-
nojo pelno. Finansinė apyvarta 
pernai sunyko 54 proc. iki 29,8 
mln. eurų. Aviacijos paslaugų 
pajamos sumenko 63 proc. iki 
15 mln. eurų, kitų paslaugų 
– 39 proc. iki 14,7 mln. eurų. 
2020-aisiais didžiausias Bal-
tijos šalyse oro uostas sulaukė 
2,01 mln. keleivių – 74 proc. 
mažiau nei 2019 metais.

-Bns

2021 m. gegužės 27 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 27-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. gegužės 25 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku 
elektroninių ryšių priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės interne-
tiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Smurtas. Gautas praneši-
mas, kad gegužės 17 dieną 
Anykščiuose, Puntuko g., 

vyras galimai vartoja fizinį 
smurtą nepilnametės (g. 2018 
m.) atžvilgiu. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. 

Konfliktas. Gegužės 18 die-
ną apie 18.30 val. Svėdasuose, 
namuose, vyras (g. 1972 m., 
nustatytas 2,84 prom. girtu-

mas) moteriai (g. 1956 m.) 
taikė fizinį smurtą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

(Atkelta iš 1 psl.)

Ką manote apie 
Anykščių mieste 
atsiradusias 
naujas šviesoforų 
sekcijas?

Sandra JERMOLENKO:

- Visiška nesąmonė, .ypač 
tos, kur prie stoties, žmogus ne-
speja net pereiti, kol dega žalia 
šviesa. ir kam to reikejo.

Laurynas URBANAVIČIUS:

- Labai gerai, galėtų iš antros 
juostos važiuoti tik tada, kai už-
sidegtų papildoma rodyklė, nes 
dabar keistai atrodo - užsidega 
rodyklė, trumpai dega paskui 
žalias šviesa oras užsidega ir 
vėl galima važiuoti geriau butu 
padarę, kad kol neusidegs pa-
pildoma rodyklė, tol važiuoti 
negalima.

Rytis RAŠČAUSKAS:

- Prie stoties tai aš nematau 
reikalo kam jas dėt, būdavo, 
važiuoji naktį ir pravažiuoji, o 
dabar, kad ir mašinų nėra, stovi 
prie raudonos.

Egidijus RUTKAUSKAS:

- Viskas čia normaliai,važiuot 
reik mokėt, o ne stovėt ir laukt 
žalesnės.

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS NUOTOLINIU BŪDU - 
asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudė-
tingų gyvenimiškų situacijų. 
REGISTRACIJA tel. 861114022, el. p. karolina.puzinaite@gmail.com 
Psichologė Karolina Puzinaitė.
Darbo laikas:
PIRMADIENIAIS - KETVIRTADIENIAIS Nuo 8 iki 17 val. (Pietūs 12-13 val.) 
PENKTADIENIAIS Nuo 8 iki 16 val . (Pietūs 12-13 val.)

Dėl kilusių audrų aiškinsis 
Audronė Pajarskienė
Šią savaitę Anykščių rajono 

savivaldybės administraci-
jos direktorė Ligita Kuliešai-
tė „Anykštai“ sakė, kad žada 
įvertinti savivaldybės Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėjos Audronės Pa-
jarskienės veiksmus rengiant 
paraišką.

Priminsime, kad A. Pa-
jarskienė melavo, kad paraiška 
praktiškai pabaigta rengti, su-
klaidino Anykščių rajono merą  
Sigutį Obelevičių, po to jis Lie-
tuvos nacionalinės UNESCO 
komisijos sprendimą neremti 
Anykščių rajono savivaldybės 
paraiškos Kultūros tarybos po-
sėdyje pavadino „šlykščiu“. 

Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė savivaldybės 
Kultūros tarybos narius infor-
mavo, kad šiemet buvo pareng-
ta 85 proc.paraiškos, ji jau esą 
buvo verčiama į anglų kalbą, 
tačiau Lietuvos nacionalinės 
UNESCO komisijos kultūros 
programų vadovė Milda Valan-
čiauskienė „Anykštai“ sakė, kad 
su savivaldybe kol kas vyko tik 
pokalbiai, kaip patobulinti prieš 
ketverius metus UAB „Bugiris“ 
parengtą paraišką. 

M.Valančiauskienė taip pat 
sakė, kad apie Anykščių rajono 
savivaldybės paraiškos rengi-
mo procesą Lietuvos naciona-
linė UNESCO komisija turėjo 
labai mažai žinių, į komisiją nė 
karto nesikreipė šiemet paraiš-
kos Anykščiams tapti UNES-
CO literatūros miestų tinklo 
nariu pagrindine koncepcijos 
autore prisistačiusi Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėja A.Pajarskienė. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė šį antradie-
nį „Anykštai“ pripažino, kad 
„visa ši istorija“ dėl paraiškos 
Anykščiams tapti UNESCO 
literatūros miestų tinklo nariu 
„negražiai skamba“. 

Ji sakė mananti, kad po kilu-
sio „ažiotažo“ Lietuvos nacio-
nalinė UNESCO komisija apie 
Anykščių rajono savivaldybę 
gali susidaryti neigiamą nuo-
monę.

Pasiteiravus, kada bus pra-
dėtas tarnybinis patikrinimas 
dėl A.Pajarskienės elgesio, 
susijusio su paraiškos rengimu 
UNESCO literatūros miestų 
tinklui, administracijos direk-
torė  L.Kuliešaitė sakė, kad 
tai bus daroma pasitarus su 
Anykščių rajono meru Sigučiu 
Obelevičiumi, mero patarėja 
Vaida Juciene.

„Susipažinau su „Anykštos“ 
straipsniu „UNESCO komisijai 
norėta pateikti „seną rašinėlį“. 
Vienokį ar kitokį sprendimą 
priimti reikės šią savaitę “, - 
sakė ji.

Penktadienį administracijos 
direktorė L.Kuliešaitė „Anykš-
tai“ papasakojo apie sprendimą, 
priimtą  dėl Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedė-
jos A.Pajarskienės. 

„Sprendimas yra toks, kad 
Anykščių 
rajono ta-
rybos metu 
bus pateik-
ta visa in-
formacija, 
kaip ten 
kas, ir atsa-
kyta į visus 
klausimus, 
kurie sukėlė nesusipratimų arba 
audrų“, - sakė ji.

Beje, pati Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus ve-
dėja A.Pajarskienė „Anykštai“ 
sakė, kad paraiška Anykščiams 
tapti UNESCO kultūros miestų 
tinklo nariu jau buvo verčiama 
į anglų kalbą, tai darė žmogus, 
su kuriuo buvo sutarta žodžiu, 
tokios paslaugos teikimui ne-
buvo organizuotas viešasis 
pirkimas. „Anykšta“ teiravosi 
L.Kuliešaitės, ar tokia praktika 
yra normali.

„Man atrodo, kad vertimo 
paslaugą mes buvome nusipir-
kę iš ankstesnių laikų“, - sakė 
ji.

L.Kuliešaitė taip pat patiki-
no, kad šiemet rengiant paraiš-
ką UNESCO literatūros miestų 
tinklui, Anykščių rajono savi-
valdybė neišleido nė cento.

„Nesumokėta niekam. Pa-
raiškos vertėjui sąskaitos tikrai 
dar nėra apmokėtos“, - sakė 
L.Kuliešaitė.

Šiemet paraišką UNESCO li-
teratūros miestų tinklui Anykš-
čių rajono savivaldybė po ke-
tverių metų pertraukos norėjo 
teikti jau antrąjį kartą. Tokiam 
žingsniui pritarė ir Anykščių 
rajono taryba. Su paraiškos 
rengimu susijusioms išlaidoms 
padengti buvo numatyti 5 tūkst. 
Eur. Dar tik pradėjus rengti pa-
raišką ir jos gaires derinant su 
Lietuvos nacionaline UNES-
CO komisija, savivaldybė gavo 
Lietuvos nacionalinės UNES-
CO komisijos elektroninį laiš-
ką, kad Anykščių rajono savi-
valdybės paraiška šiemet nebus 
remiama, nes UNESCO litera-
tūros miestų tinklo nariu pre-
tenduoja tapti Vilniaus miestas, 
kurio savivaldybė paraišką jau 
parengė. 

Įdomu tai, kad šiemet su 
Lietuvos nacionaline UNES-

CO komisija dėl 
paraiškos rengi-
mo konsultavosi 
ne pagrindine 
paraiškos kon-
cepcijos auto-
re prisistačiusi 
Kultūros, turiz-
mo ir komuni-
kacijos skyriaus 

vedėja A.Pajarskienė, o Isto-
rijų dvarelio darbuotoja Orinta 
Žiliukienė.

Prieš ketverius metus 
Anykščių rajono savivaldybės 
paraišką UNESCO literatū-
ros miestų tinklui rengė UAB 
„Bugiris“, kurios steigėja yra 
buvusi Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus patarėja Jurgita 
Bugailiškienė. Tuomet už jos 
parengimą iš rajono biudžeto 
sumokėta 3 tūkst. Eur. Siekio, 
kad Anykščiai taptų UNESCO 
literatūros miestų tinklo nariu, 
Anykščių rajono savivaldybei 
įgyvendinti nepavyko, tačiau 
Lietuvos nacionalinė UNES-
CO komisija puikiai įvertino 
pačią paraišką.

Kaip šiemet paaiškėjo, tą pa-
čią paraišką Anykščių rajono 
savivaldybė bandė pateikti dar 
kartą, o Lietuvos nacionalinė 
UNESCO komisija komen-
tavo, kad šį kartą į paraiškos 
rengimą pažiūrėta kaip į „raši-
nėlio rašymą“.

„...Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė šį antradie-
nį „Anykštai“ pripažino, kad 
„visa ši istorija“ dėl paraiškos 
Anykščiams tapti UNESCO li-
teratūros miestų tinklo nariu 
„negražiai skamba“.

Kaip ir pakeisti politines 
pažiūras...

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, verslininkas, apie televi-
zijos dažnių keitimus karan-
tino metu:

„Manau, kad geriausio meto 
tokiems pokyčiams nebūna“.

Realybė: gydytis telefonu 
įmanoma, bet  kanalus 
nustatyti – ne.

Algimantas JURKUS, Kur-
klių seniūnijos seniūnas, apie 
televizijos dažnių keitimus 
karantino metu:

„Karantino metu patariama 
nekontaktuoti, tad vieni kitiems 
galėjo pagelbėti telefonu“.

Priklauso nuo to, į  ką tos 
patyčios nukreiptos…

Krescencijus STOŠKUS, 
filosofas, apie „Didįjį šeimos 
gynimo maršą“:

„Oficialioje žiniasklaidoje 
sustiprės patyčios ir plūdimai, 
prieš kuriuos Seimas lyg ir no-
rėjo sukilti“.

Kai kas nebeatsimena, kur 
paliko automobilį, o čia 
kažkokios taisyklės?

Algirdas ŽALKAUSKAS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės Saugaus eismo komisijos 
pirmininko pavaduotojas, 
apie pasikeitusius šviesoforo 
signalus:

„Mano patarimas – prisiminti 
kelių eismo taisykles“.

Padirbėjo už ačiū?

Ligita KULIEŠAITĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rė, apie Anykščių paraiškos 
UNESCO organizacijai teiki-
mą:

„Paraiškos vertėjui sąskaitos 
tikrai dar nėra apmokėtos“.

Jūs manot, jie būtų 
piktinęsi?

 
Daiva GASIŪNIENĖ, 

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja, apie Kavars-
ko bažnyčios langų keitimą:

„Jei būtume šiai bažnyčiai 
skyrę finansavimą, praktiškai 
visi sakralinio paveldo objektų 
tvarkymui skirti pinigai būtų 
atitekę tik Kavarsko bažny-
čiai“. 
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Rytis KULBOKAS

ir vėl pasaulį drebina su 
kompiuterinėmis sistemomis, 
jų saugumu ir patikimumu 
susijusios problemos. jAV dėl  
kibernetinės atakos uždarė 
naftotiekį, o Airija – sveikatos 
duomenų kompiuterines siste-
mas. ir tai net ne didžiausios 
su informacinėmis techno-
logijomis pastaruoju metu 
kilusios krizės.

Hakeriams JAV paraly-
žiavus didžiausio naftotiekio 
darbą, kilo panika ir žmonės 
plūstelėjo pirkti degalų. Be 
abejo, kaip visada būna tokio-
je padėtyje, nafta ėmė brangti 
net kaip žaliava. laikai 
pasikeitė - jei seniau naftos 
kainai padidinti į susitikimą 
rinkdavosi naftą išgaunančios  

OPeC šalys,  tai dabar užten-
ka vienos vienintelės įsilaužė-
lių atakos -  ir resurso kaina 
kyla. neabejotinai iš šios 
krizės analitikai išvadas pasi-
darys ir mūsų vis labiau nuo 
iT priklausančiame pasaulyje 
tokių įsilaužimų sukeltų krizių 
bus tik daugiau. sportinį 
gebėjimų nulaužti saugumo 
sistemas demonstravimą jau 
keičia profesionalus ir apskai-
čiuotas išpuolių pobūdis.

Airija, kuri buvo priversta 
išjungti savo sveikatos ap-
saugos informacines sistemas 
tam, kad apsisaugotų nuo 
išpirkos reikalaujančio viru-
so, parodė, kokie pažeidžiami 
yra skaitmeniniai duomenys. 
net nereikėjo serverių užlieti 
tam, kad kiltų rizika pacientų 
duomenims ir būtų sutrikdyta 
sveikatos sistema. net gim-
dymo namai Airijos sostinėje 
Dubline paskelbė atšaukian-
tys beveik visus ambulatorinių 
pacienčių vizitus ir pareiškė, 
kad ataka buvo taikytasi į 
pacientų duomenis. laimei,  
popierinių įrašų apie sveikatą 
dar galutinai neišstūmė infor-
macinės technologijos, kitaip 
įsilaužėlių daroma žala galėtų 
būti nebeatitaisoma. 

Kyla klausimas - o kam 
reikia duomenų apie pacientų 

sveikatą? Bet juk tai aukso 
vertės duomenys farmacijos 
kompanijoms, kurios net me-
dikamentų ir įvairių papildų 
reklamą galėtų nukreipti chi-
rurgiškai tiksliai. ir tai nekal-
čiausia, ką galima daryti su 
sveikatos duomenimis. Gerai 
įsilaužus, juos galima ir visai 
ištrinti ar suklastoti, arba 
reikalauti išpirkos grasinant 
paviešinti, kaip jau yra buvę 
mūsų šalyje su viena grožio 
operacijas atliekančia klinika.

nors lietuviška elektroninė 
sveikatos sistema ne kartą įro-
dė savo „skylėtumą“ (vienas 
informatikas net paviešino, 
kokia ji problemiška ir kaip 
galima į ją įsibrauti, kokius 
duomenis galima laisvai 
pasiekti, ir už spragų atsklei-
dimą sulaukė ne padėkos, o 
persekiojimo), tačiau reto 
išskirtinumo su kompiuteri-
ja susijęs incidentas įvyko 
jungtinėje karalystėje. Šios 
šalies paštas, kaip aiškėja, 
dešimtmečius naudojosi 
„Horizon“ sistema, kuri buvo 
ne šiaip „skylėta“, bet turėjo 
labai rimtų problemų. ne, ne 
kompiuteriai ją naudojant 
„nulūždavo“ - ši  programa, 
būdama atliekamų operacijų, 
apskaitos ir inventorizacijos 
sistema, buvo linkusi klysti 

sąskaityboje, skaičiavimuose 
ar kitose operacijose, o kalti 
likdavo paštininkai. Daugelis 
jų buvo apkaltinti dešimčių 
tūkstančių svarų vagystėmis, 
nuteisti, o bent jau vienu 
atveju rašoma, kad iš nevilties 
žmogus net ryžosi nutraukti 
savo gyvenimą. Aklas pasiti-
kėjimas kompiuterine sistema 
daugybei žmonių sugriovė 
reputacijas, gyvenimus ir, 
kaip aiškėja, paštininkams 
neteisingai buvo skirtos net 
laisvės atėmimo bausmės. 
Buvo prieita iki to, kad dabar 
jau išteisinta moteris, būda-
ma nėščia, buvo pasiųsta į 
kalėjimą 18 savaičių už 75 
tūkstančių svarų vagystę. 
nuo 2000- ųjų iki 2014- ųjų, 
remdamasis „Horizon“ 
sistemos duomenimis, paštas 
baudžiamojon atsakomybėn 
patraukė per septynis šimtus 
paštininkų - vidutiniškai vieną 
per savaitę. 

kompiuterinės sistemos 
netobulumas, o dar labiau - 
aklas pasitikėjimas sistema 
- sukūrė tai, kas BBC straips-
nyje įvardyta kaip plačiausiai 
paplitusi žinoma teisingumo 
klaida šalyje. juo labiau 
kad vagystėmis apkaltinti 
paštininkai nuo pat pradžių 
skundėsi sistemos klaidomis 

ir net savo pinigais bandė 
kompensuoti programos ro-
dytus trūkumus. Dabar paštas 
sukūrė fondą kompensacijoms 
išmokėti ir jau sulaukė per 
2400 prašymų. Žalai kompen-
suoti gali prireikti net šalies 
vadovybės pagalbos. ir viskas 
per begalinį pasitikėjimą 
kompiuteriais.

Deja, bet to begalinio 
pasitikėjimo kompiuteriais ir 
jų padarytomis klaidomis tik 
daugėja. jau net mūsų šalyje 
buvo paviešintas bent vienas 
atvejis, kai baudą už automo-
bilių greičio matavimo ka-
mera užfiksuotą viršytą greitį 
gavo automobilio savininkas, 
kuris tą dieną tuo keliu, kuria-
me buvo „nufotografuotas“, 
net nevažiavo. Pradėjęs aiš-
kintis aplinkybes, vairuotojas 
gavo atsakymą, kad apsiriko 
sistema, ir fiksuotas  automo-
bilis yra visai kitas. Bet juk 
tokios klaidos visiškai nekaltą 
žmogų paverčia nusikaltu-
siuoju, pareikalaudamos iš jo  
atsakomybės. 

O kol kas, kol dar įmanoma, 
dėl visa ko nei čekių, nei kitų 
svarbių dokumentų popieri-
nių kopijų geriau neužmiršti. 
Maža kuo gali „tobulieji“ 
kompiuteriai bet kurį iš mūsų 
apkaltinti ar ką diagnozuoti.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, 
kad šiemet finansavimui gauti  
sulaukta 9 paraiškų, tačiau ver-
tinimo kriterijus atitiko tik 6 iš 
jų.

Didžiausia suma skirta Užun-
vėžių Švč.Mergelės Marijos pa-
rapijai - 8 tūkst. Eur. Už šiuos 
pinigus bus atliekami Užunvė-
žių bažnyčios dažymo darbai.

Sakralinio paveldo objektams tvarkyti šiais metais iš 
Anykščių rajono savivaldybės biudžeto skirta 30 tūkst. Eur.  
Už šiuos pinigis rajone bus atliekami bažnyčių bei cerkvių 
remonto darbai.

Sakralinio paveldo objektams 
tvarkyti – 30 tūkst. Eur

7 tūkst. Eur skirti Girelės sen-
tikių religinei bendruomenei.
Už šias lėšas numatyta tvarkyti 
cerkvę.

Anykščių Šv.Mato parapijai 
skirti 5 tūkst. Eur. Už šiuos pini-
gus bus rekonstruojami Anykš-
čių Šv.Mato bažnyčios laiptai,  
kuriais patenkama į šventovę ir 
apžvalgos aikštelę.

Viešintų Šv.Mykolo parapijai 
skirti 3 tūkst.Eur, o Andrioniš-
kio Šv.Petro ir Povilo parapijai 

Anykščių rajono savival-
dybės Architektūros ir ur-
banistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė sakė, kad, 
vertinant sakralinio paveldo 
objektams sutvarkyti skir-
tas paraiškas, siekta, kad fi-
nansavimą gautų ne viena, 
o bent kelios religinės ben-
druomenės.

Anykščių Šv.Mato bažnyčios laiptai sulauks remonto.

- 3 tūkst.500 Eur. Už šiuos pini-
gus bus remontuojama Viešintų 
ir Andrioniškio bažnyčių elek-
tros instaliacija.

3 tūkst.500 Eur atiteko Troš-
kūnų Švč. Trejybės parapijai. 
Už šias lėšas bus baigtos tvar-
kyti Troškūnų bažnyčios rūsių 
patalpos.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
paaiškino, kodėl trims paraiš-
koms finansavimo nuspręsta 
neskirti.

„Kavarsko bažnyčia pagei-
davo pasikeisti 20 langų, kurių 
būklė artėja prie avarinės bū-
klės. Vieno lango pakeitimas 
kainuoja 1 tūkst. Eur ir daugiau. 
Jei būtume šiai bažnyčiai skyrę 
finansavimą, praktiškai visi sa-
kralinio paveldo objektų tvar-
kymui skirti pinigai būtų atitekę 
tik Kavarsko bažnyčiai“ , - aiš-
kino ji.

Traupio parapija  norėjo su-
tvarkyti bažnyčios laiptus, ta-
čiau jos paraiška ne tik atmesta, 
bet ir susilaukė pastabų.

Užunvėžių bažnyčia bus naujai perdažyta.

„Laiptus norėta apkrauti trin-
kelėmis. Pritartume sutvarky-
mui, tik ne tokiam „grožiui“ , 
- sakė D.Gasiūnienė.

Viešintų seniūnijos Paežerių 
maldykla pageidavo pasikeisti 
baldus. Paraiška taip pat buvo 
atmesta, nes neatitiko finansa-
vimo kriterijų.

Šiemet Anykščių rajono sa-
kralinio paveldo objektams 
tvarkyti skirta lygiai tokia pat 
suma, kaip ir praėjusiais metais. 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja D.Gasiūnienė 
sakė, kad visų  9 pareiškėjų 
projektų sąmata siekė beveik 
139 tūkst. Eur.

-AnYkŠTA
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Projekto įgyvendinimas padės užtikrinti gyventojų 
saugumą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju

2020 m. spalį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) su par-
tneriais – Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija 
(VATESI) ir Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos 
tarnyba (DSA) pradėjo įgyvendinti 2014-2021 m. Norvegijos 
finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą  Nr. 
LT05-5-VRM-TF-001 „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie 
branduolinį pavojų sistemos vystymas“.    

Projekto tikslas yra užtikrinti 
Lietuvos gyventojų saugumą bran-
duolinės ir (ar) radiacinės avarijos 
Baltarusijos Respublikos atominės 
elektrinės atveju, sukuriant vienin-
gą gyventojų išankstinio perspėji-
mo sistemą apie branduolinę ir (ar) 
radiologinę avariją Lietuvoje. 

„Šis projektas yra ypač svarbus 
Lietuvos visuomenei, ypač tiems, 
kurie gyvena netoli valstybės sie-
nos su Baltarusija, – sako Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento direktoriaus pava-
duotojas Giedrius Sakalinskas. –  
Jo įgyvendinimas padės užtikrinti 
mūsų šalies gyventojų saugumą ir 
sustiprins institucijų, atsakingų už 
Lietuvos gyventojų saugumą, pa-
sirengimo avarinėms situacijoms 
galimybes. Įgyvendinus projektą 

iš dalies bus modernizuota gyven-
tojų perspėjimo sistema ir sudary-
tos prielaidos tolesnei jos plėtrai ir 
integracijai su kitomis sistemomis, 
išplėstas esamas sirenų tinklas ir 
gerokai padidintas perspėjamų apie 
nelaimes gyventojų skaičius.“ 

Projekte numatyta įrengti gy-
ventojų perspėjimo ir informavimo 
sirenomis sistemą, įdiegti vieningą 
ekstremaliųjų situacijų valdymo 
informacinę sistemą (VESVIS), 
organizuoti kompleksines civilinę 
saugą užtikrinančias pratybas bei 
parengti specialią gyventojų mo-
kymo ir švietimo programą. 

Įgyvendinus projektą, tikimasi 
užtikrinti kokybišką 75 proc., t. 
y.  700 000 gyventojų, kurių gyve-
namosios vietovės patenka į Bal-
tarusijos Respublikos AE skubių 

apsaugomųjų veiksmų ir išplėstinio 
planavimo atstumą (0-100 km po-
veikio zoną), informavimą ir per-
spėjimą.

Tam numatoma įsigyti ne mažiau 
kaip 215 naujų modernių sirenų, ku-
riomis bus atnaujinta bei išplėtota 
esama gyventojų perspėjimo ir infor-
mavimo sistema. Moderni perspė-
jimo sirenomis sistema bus įdiegta 
17 savivaldybių: Anykščių rajono, 
Elektrėnų, Ignalinos rajono, Kaišia-
dorių rajono, Jonavos rajono, Molėtų 
rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų 
rajono, Švenčionių rajono, Trakų ra-
jono, Ukmergės rajono, Utenos rajo-
no, Varėnos rajono, Vilniaus miesto, 
Vilniaus rajono, Visagino ir Zarasų 
rajono savivaldybėse.

Įsigijus kompiuterinę programą, 
kuri padės tinkamai vertinti galimos 
avarijos Baltarusijos Respublikos 
AE eigą bei padarinius, bei atnau-
jinus gyventojų perspėjimo ir infor-

mavimo sirenomis infrastruktūrą, 
bus sukurta nauja vieninga ekstre-
maliųjų situacijų valdymo infor-
macinė sistema (VESVIS). Darbui 
su ja bus parengta 40 atsakingų 
institucijų darbuotojų. 

Įgyvendinant projektą bus su-
rengtos ir bendros civilinės saugos 
pratybos, kuriose dalyvaus apie 400 
žmonių: PAGD, VATESI, Norvegi-
jos radiacijos ir branduolinės sau-
gos tarnybos bei Baltarusijos AE 
avarijos poveikio zonoje esančių 
savivaldybių, taip pat LR minis-
terijų ir kitų valstybės institucijų, 
kuriose steigiami ekstremaliųjų si-
tuacijų operacijų centrai, atstovai. 
Jų metu bus inscenizuojami įvykiai 
įvykus AE avarijai: bus evakuojami 
gyventojai, atliekamas gyventojų 
sanitarinis švarinimas, vykdoma 
dozimetrinė kontrolė ir kt.

Vykdant pasirengimą pratyboms 
numatoma surengti keturis projekto 
partnerių susitikimus Norvegijoje,  
taip pat bus organizuojamos trys 
pratybų planavimo konferencijos.

Siekiant informuoti kuo dides-
nę gyventojų dalį apie saugumą 

branduolinės ir (ar) radiologinės 
avarijos atveju, projekto įgyven-
dinimo metu taip pat numatoma 
atnaujinti veikiančią www.lt72.lt 
svetainę, ją modernizuojant ir pri-
taikant įvairesnių gyventojų grupių 
naudojimui (mokyklinio amžiaus 
vaikams, suaugusiems ir pan.). 
Taip pat bus parengta ir mokomoji 
metodinė medžiaga mokymo įstai-
gų žmogaus saugos mokytojams ir 
mokiniams bei sukurti  mokomieji 
filmai apie pasirengimą reaguoti 
į avariją Baltarusijos atominėje 
elektrinėje bei gyventojų veiksmus 
jai įvykus.

Perspėjimo sirenomis sistemų 
įsigijimas ir įrengimas yra 2014-
2021 m. Norvegijos finansinio 
mechanizmo programos „Aplinko-
sauga, energetika, klimato kaita“ 
dalis, skirta pasirengti galimai Bal-
tarusijos AE avarijai ir užtikrinti 
tinkamą gyventojų perspėjimą jai 
įvykus. 

Projekto vertė – 7 mln. eurų. 
Jo veiklų įgyvendinimo pabaiga – 
2023-10-06.

Užsak. nr. 511

Iš žmogaus Minedo neišimsi...

Žinutė, kuri pažemino 
Mindaugą Jonušą

„Gyvenimą su Anykščiais 
susieja vis daugiau žvaigždžių. 
Tikėtina, kad miesto gatvėse 
nuo šiol sutiksime ir žinomą 
dainininką Mindaugą Jonušą - 
Minedą. Daininkas tapo žinias-
klaidos priemones valdančios 
UAB„Atvirai“ komandos nariu. 
Laikraštis „Šilelis“ praėjusią sa-
vaitę pirmajame leidinio pusla-
pyje jau išspausdino M.Jonušo 
parengtą publikaciją, o valdini-
ninkai šiomis dienomis sulaukė 
M.Jonušo klausimų. Pašneko-
vams jis prisistato kaip laikraš-
čio „Šilelis“ darbuotojas.

 „Vikipedijoje“ apie M.Jonušą 
- Minedą rašoma: „Minedas 
2004 m. įkūrė grupę „Atominis 
Traukinys“, dar po pusmečio – 
„Hobs“. Baigė Klaipėdos „Ge-
dminų“ mokyklą, įstojo į Laivų 
ir jūreivystės aukštesniąją moky-
klą. 2005 m. dalyvavo TV3 lai-
doje „Labirintai“, kuri nuo tada 
tapo dainininko vizitine kortele 
bei tramplinu tolimesniam po-
puliarumui. 2006 m. gruodį iš-
leistas debiutinis albumas „Ge-
riausias albumas pasaulyje“, 
kurį, pasak paties Minedo ir jo 
vadybininko, prodiusavo kom-
panija Monako produkcija.“

Nuoroda į vieną iš jo videokli-
pų: https://www.youtube.com/
watch?v=vDxVzy8Qw6E

Priminsime, jog Anykščiuose 
restoraną turi Justė Arlauskai-
tė - Jazzu, mūsų mieste gyvena 
bardas Kazimieras Jakutis - Pa-
gulbis, garsiausias Lietuvos al-
pinistas Vladas Vitkauskas ir 

kiti visoje šalyje žinomi žmo-
nės“, - tokia, M.Jonušo garbę ir 
orumą pažeminusi bei dalykinę 
reputaciją, jo nuomone, pažei-
dusi žinutė gegužės 19-ąją buvo 
išspausdinta portale anyksta.lt 
(„Anykščiuose daugėja žvaigž-
džių“).

Mindaugo Jonušo 
Paneigimas

„Reikalauju paneigti porta-
le www.anyksta.lt 2021-05-
19 dieną paskelbtus teiginius 
tekste „Anykščiuose daugėja 
žvaigždžių“. Jame skelbiamos 
melagingos ir tikrovės neatitin-
kančios žinios, liečiančios mano 
asmenį, kurios žemina mano 
garbę ir orumą ir pažeidžia da-
lykinę reputaciją.

Esu privatus asmuo ir nesu 
jokia žvaigždė, muzikinės vei-
klos nevykdau jau daugiau kaip 
15 metų, negyvenu ir nesiruošiu 
gyventi ar gyvenimo susieti su 
Anykščiais, kaip teigia straips-
nio pavadinimas „Anykščiuose 
daugėja žvaigždžių,“ ir su prie-
laida, kad mane bus galima su-
tikti Anykščių gatvėse. Tai me-
laginga informacija, juo labiau, 
kad joks „Anykštos“ žurnalistas 
į mane nesikreipė. Melaginga 
žinia, kad tapau UAB „Atvirai“ 
komandos nariu. Čia bendradar-
biauju su vietine spauda, tačiau 
tai neleidžia daryti prielaidos, 
kad įsidarbinau, „papildžiau ko-
mandą“. Kaip autoriaus ir nee-
tatinio korespondento tekstus 
publikuoja portalai www.atvi-
raklaipeda.lt, www.nyksciai.lt, 
www.etaplius.lt. www.bernardi-
nai.lt ir kiti.

Išplatinta melaginga žinia, 

kad „papildžiau komandą“ kon-
krečiame leidinyje ir persikėliau 
ar galimai persikelsiu į Anykš-
čius, kenkia mano profesinei 
veiklai ir atliekamom veiklom. 
Melas ir tai, kas rašoma www.
anyksta.lt „Pašnekovams jis pri-
sistato kaip laikraščio „Šilelis“ 
darbuotojas.“ Anykščiuose nesu 
niekam taip prisistatęs. Tai me-
las, kuris nukreiptas prieš mano 
dalykinę reputaciją. Be mano 
sutikimo naudojamas mano at-
vaizdas, kuris neturi nieko ben-
dro su mano dabartiniu darbu. 
Remiantis visuomenės informa-
vimo įstatymo  44 straipsnio 1 
dalimi, reikalauju paneigti pa-
skelbtą tikrovės neatitinkančią 
informaciją, kuri žemina mano 
garbę ir orumą ir pažeidžia da-
lykinę reputaciją“,  - rašte, kurį 
adresavo „Anykštos“ vyriausia-
jai redaktorei Gražinai Šmigels-
kienei bei portalo anyksta.lt. re-
daktoriui Robertui Aleksiejūnui, 
nurodė M.Jonušas.

  
Nebenori būti Minedu...

„Labas vakaras, esu portalo - 
http://nyksciai.lt/ žurnalistas ir 
noriu jus pakalbinti raštu apie 
esamą situaciją jūsų gydymo 
įstaigoje.Ar būtų galima atsiųs-
ti klausimus?“ - elektroniniame 
laiške, kurį nusiuntė Anykščių 
rajono ligoninės direktoriui Da-
liui Vaiginui, parašė M.Jonušas. 
Panašų jo laišką gavo ir Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracija. Taigi, neigti, jog jis 
dabar jau yra UAB„Atvirai“ ko-
mandos nariu, M.Jonušas lyg ir 
neturėtų.  Kita vertus, būtų keis-
ta, jog asmuo, net ir klaidingai 
priskirtas prie UAB „Atvirai“ 

komandos, kuriai vadovauja 
pats L.Bitvinskas, galėtų pa-
sijusti įžeistas. Priminime, jog 
L.Bitvinskas yra tapęs Naciona-
linio vaikų literatūros konkurso 
laureatu. Šį konkursą organi-
zavo žymaus politiko Ramūno 
Karbauskio fondas „Švieskime 
vaikus“, o fondo globėja, kaip 
rašo šalies žiniasklaida, yra bu-
vusi kita garsi politikė Greta 
Kildišienė.  

Kokia tikroji problemos esmė, 
bandėme išsiaiškinti paskambi-
nę M.Jonušui. Buvęs daininin-
kas kalbėdamas telefonu sakė, 
jog jis nebepageidauja, kad būtų 
primenama apie jo muzikinę 
karjerą.

„Aš nesu jau Minedas, aš esu 
Mindaugas Jonušas ir mane, 
kaip žurnalistą, šita melagiena, 
tiesą sakant, žeidžia.“ 

- Ką konkrečiai turėjote ome-
nyje, sakydamas „melagiena“? 

- Aš nesu jau Minedas, aš 

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius 
nemano, kad pseudožurnalistai gali pakenkti visos žiniasklaidos 
įvaizdžiui, nes skaitytojai patys moka išsiaiškinti.

scenoje jau  nekoncertuoju ir 
Anykščiuose negyvenu. Arba 
jūs paneigiat, arba aš turėsiu 
kreiptis į kitas institucijas.

- Reikia paneigti, kad Mindau-
gas Jonušas nėra Minedas?

- Aš esu Mindaugas Jonušas ir 
prašau šitos šlykščios nuotrau-
kos  komercinio albumo, prieš 
15 metų išleisto, nenaudoti. 
Nebeatitinka, kaip aš atrodau. 
Buvo galima gauti tikrai geres-
nių mano nuotraukų. Aš Anykš-
čiuose negyvenu, nesu prisirišęs 
prie vieno leidinio. Aš bendra-
darbiauju su daugybe kitų leidi-
nių, ne tik su „Šileliu“.

- Jeigu jūs galite mums duoti 
tą nuotrauką, kuri jums malo-
ni, mes, be abejo, ją naudosi-
me. Dabar, gavę jūsų panei-
gimą, ruošiame naują tekstą, 
kurį taip pat  iliustruosime jūsų 
nuotrauka.
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Partizanų kapuose – kraupus radinys Robertas AleksiejūnAs
Vytautas BAGDOnAs

Gegužės 15 dieną, šeštadienį,  Svėdasų seniūnijos Kuni-
giškių I kaime, kapinėse, partizanų kape, kelių centimetrų 
gylyje, rasta žmogaus kaukolė ir du kaulai. 

Apie šį radinį policijai pra-
nešta apie 15.33 val. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti. 

Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Palio-
nis „Anykštai“ sakė, kad apie 
partizanų kape rastą žmogaus 
kaukolę ir du kaulus pranešė 
šių kapų prižiūrėtojas.

„Pamatė kaulus ir pranešė. 
Seni tie kaulai. Jie buvo negi-
liai, kapo paviršiuje, arba se-
niau užkasti, arba iškiloti – sun-
ku pasakyti. Ten nebuvo žymių, 
kad būtų knaisiota kapo žemė, 
čia toks „paviršinis reikalas“, 
kaukolė ir kaulai buvo po gėlė-
mis“, - sakė V.Palionis.

Jis sakė, kad dėl rastos žmo-
gaus kaukolės ir kaulų „krimi-
nalo nėra“.

„Čia taip natūraliai gavosi. 
Bet kadangi žmonės rado, in-
formavo, mes tyrimą turime 
atlikti. Čia formalumai“, - aiš-
kino V.Palionis.

Svėdasų seniūnijos Kunigiš-
kių I kaimo kapinėse yra palai-
doti šeši žuvę Lietuvos partiza-
nai ir jų vadas Albertas Nakutis 
- Viesulas, kuris buvo  labai 
artimas klasiko Juozo Tumo-
Vaižganto giminaitis ( Vaižgan-
to vyriausios sesers Marijonos 
Tumaitės-Nakutienės anūkas).   
Albertas Nakutis gimė 1910 
metų vasario 4 d. Malaišių kai-
me, ten pat ir augo. Daug skai-
tė, viskuo domėjosi, dar anks-
tyvoje jaunystėje įsijungė į to 
meto visuomeninių patriotinių 
organizacijų veiklą. Iki Antrojo 
pasaulinio karo vadovavo Svė-
dasų valsčiaus šaulių būriui. 
1944 metų spalio mėnesį kar-
tu su kitais bendraminčiais A. 
Nakutis įkūrė pogrindinę orga-
nizaciją „Nepriklausoma Lietu-
va“ ir jai vadovavo, spausdino 
ir platino atsišaukimus, laikraštį 
„Į kovą!“, ginklavosi, užmezgė 
ryšius su kitais besikuriančiais 
partizanų būriais. Tų pačių metų 

pabaigoje, pasirinkęs Viesulo 
slapyvardį, pasiryžo gyvenimą 
paskirti partizaninei kovai. Nuo 
1945 metų buvo Vytauto apy-
gardos „Liūto“ rinktinės „Vie-
sulo“ būrio vadu, o 1947 metų 
gegužės 1 d., įkūrus naują Al-
gimanto partizanų apygardą, su 
kitais jis ėmėsi burti Kunigaikš-
čio Margio rinktinę. Iki pat žū-
ties 1949-ųjų lapkričio 2 dieną 
Albertas Nakutis buvo šios 
rinktinės Juozo Tumo-Vaižgan-
to kuopos vadas. Karšto Nepri-
klausomos Lietuvos patrioto A. 
Nakučio-Viesulo vadovaujami 
kovotojai veikė ne tiktai Svėda-
sų, bet ir Kamajų, Šimonių bei 
kitose apylinkėse, kurios dabar 
priklauso Anykščių, Rokiškio ir 
Kupiškio rajonams...

Tai atsitiko Svėdasų vals-
čiaus Drobčiūnų miške. Čia 
1949-ųjų lapkričio 2-osios die-
nos rytmetį, iš pasalų atsėlinę 
prie partizanų bunkerio, čekis-
tai, kareiviai ir „stribai“ norėjo 
ten buvusius Laisvės kovotojus 
paimti gyvus. Tačiau sulaukė jų 
pasipriešinimo. Partizanai ban-
dė išsiveržti iš mirties žiedo, bet  
jėgos buvo nelygios. Žuvo, bet 
gyvi priešui nepasidavė septyni 
partizanai. Krito kovoje Algi-
manto apygardos Kunigaikščio 
Margio rinktinės Juozo Tumo-
Vaižganto kuopos vadas  Alber-
tas Nakutis- Viesulas, rinktinės 
vado  adjutantas Stasys Gimbu-
tis-Rūkas ( g. 1921 m.), kilęs iš 
Svėdasų vlsč. Narbūčių kaimo, 
rinktinės žvalgybos skyriaus 
viršininkas Petras Dilys-Tar-
zanas, kilęs iš Rokiškio aps-
krities Jūžintų valsčiaus Kulių 
Trako kaimo, „Viesulo“ būrio 
vadas Kazys Palskys-Ąžuo-
las, Gintaras ( g. 1918 m. ) iš 
Svėdasų vlsč. Tadauskų kaimo, 
S. Dariaus ir S. Girėno kuopos 
vadas Petras Černius- Tigras ( 
g. 1921 m.), kilęs iš Rokiškio 
apskr. Kamajų vlsč. Nemajūnų 
kaimo, partizanai - svėdasiškis 
Jonas Meškauskas - Caras ( g. 

1924 m.), Petras Miškinis-Ša-
rūnas (g. 1922 m.) iš Svėdasų 
vlsč. Miškinių kaimo. 

Tikras stebuklas, kad  iš ap-
supties Drobčiūnų miške pa-
vyko išsiveržti ir gyvam išlikti 
partizanui Juozui Kemekliui-
Rokui ( „Rimtučiui“, „Grani-
tui“), kilusiam iš Rokiškio aps-
kr. Jūžintų vlsč. Šarkių kaimo. 
Jis vėliau sukūrė kovos draugų 
atminimui skirtą eilėraštį „Bro-
liams septyniems“. Utenos 
krašte 1951 metais krito ir šis 
partizanas. Jis palaidotas gimti-
nėje – Jūžintuose...).

Visi septyni nukauti Drob-
čiūnų miške partizanai, kaip 
jau būdavo įprasta, pamesti ant 
grindinio Svėdasuose, prie „stri-
bynės“. Po kurio laiko išniekin-
tų partizanų kūnai buvo išvežti 
iš miestelio į Bajorų kaimą, kur 
vietiniai gyventojai smėlyje iš-
kastose duobėse laikydavo per 
žiemą bulves, daržoves. Taigi, 
tose duobėse paskubomis ir 
buvo užkasti Laisvės kovotojų  
kūnai... Džiaugdamiesi įvyk-
dyta čekistų karine operacija, 
išniekinę Drobčiūnų miške 
nukautus „miško brolius“, oku-
pantai toliau dirbo savo naiki-
namąjį juodą darbą, žudė parti-
zanus. 

Partizanų artimieji vieną nak-
tį žuvusių partizanų kūnus iš 
Bajorų duobių slapta iškasė ir 
palaidojo Kunigiškių kaimo ka-
pinėse. Kad nekiltų kokių nors 
įtarimų, kapinėse nebuvo supil-
ti atskiri septyni kapai, nebuvo 
pastatyti kryžiai, antkapiniai 
paminklai. Tiktai partizanų ar-
timieji, toje vietoje sodindami 
gėles, degindami žvakeles, apie 
tuos kapus žinojo. Kiti net ne-
nutuokė, kas amžinojo poilsio 
atgulė šiose nuošalaus kaimo 
kapinaitėse...

1991 metų lapkričio 16-ąją 
Kunigiškių kapinėse vyko di-
delės iškilmės. Čia tuometinis 
Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo 
parapijos klebonas, Anykščių 

dekanato dekanas kun. Vladas 
Rabašauskas  pašventino sep-
tynių partizanų kapus, kuriuos 
papuošė gražūs vienodos spal-
vos granitiniai antkapiniai pa-
minklai su išrašytomis Alberto 
Nakučio, Stasio Gimbučio, Ka-
zio Palskio, Petro Černiaus, Pe-
tro Miškinio, Petro Dilio, Jono 
Meškausko pavardėmis. Šalia 
šių septynių paminklų atsirado 
dar ir aštuntas. Tai  partizanų 
vado Alberto Nakučio brolio 
Stasio Nakučio ( gim. 1922 m.) 
simbolinis kapas. Partizanas St. 
Nakutis su dar keliais bendra-
žygiais buvo suimtas Šimonių 
girios slėptuvėje. Nuteistas 15 
metų kalėjimo, jis mirė Norils-
ko lageryje. Ten ir buvo palai-
dotas, o Kunigiškių kapinėse jo 
atminimą mena tiktai granito 
antkapis...

Netoli partizanų kapų iškilo 
originalus paminklas Laisvės 
kovotojams – varpinę prime-
nantis bokštas su skambančiu 
varpu viršuje. Tokį obeliską, 
kaip ir stelas ant partizanų kapų, 
suprojektavo, visais darbais 
rūpinosi gerai žinomas šalyje 
architektas, tuo metu išėjęs į 
užtarnautą poilsį, palikęs darbą 
sostinėje, pradėjęs ūkininkau-
ti gimtajame Vaitkūnų kaime 
Bronius Kazlauskas. Buvęs par-
tizanų rėmėjas, aktyvus sąjūdi-
ninkas, didelis krašto patriotas, 
dabar jau šviesios atminties 
Br. Kazlauskas įdėjo daugybę 
pastangų, negailėjo jėgų, svei-
katos, kad Kunigiškių kapinėse 
palaidotų partizanų atminimas 
būtų deramai pagerbtas. Na o 
jo brolio, ne mažesnio patrio-
to, mokslininko doc. dr. Gvi-
do Kazlausko bei kitų veiklių 
kraštiečių dėka tuomet kapinė-
se įvyko įsimintinas renginys, 
kurio metu skambėjo kaunie-
čio poeto ir aktoriaus Kęstučio 
Genio skaitomos eilės, Kauno 
tremtinių ir politinių kalinių 
choro atliekamos dainos,  prisi-
minimais dalijosi partizanų ar-

Už šių vartų septynių Drobčiūnų miške žuvusių partizanų kapai 
Kunigiškių kapinėse. Juos žymi vienodi antkapiniai paminklai.

Architekto Broniaus Kazlausko suprojektuotas originalus pa-
minklas primena varpinę.                    Vytauto BAGDOnO nuotr.

užjaučia

Tyliai kaip žvakės užgęsta 
žmonės, dovanoję gyvybę, 
šviesą ir meilę...

Mirus mylimai Mamai, 
reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Danguolei PAKŠIE-
NEI.

Anykščių rajono varto-
tojų kooperatyvo adminis-
tracija

timieji, giminės, bendražygiai. 
Po partizanų amžinojo poilsio 
vietų šventinimo iškilmių tuo-
met visi susirinko į Vaitkūnų 
kultūros namus, kur dar ilgai tę-
sėsi prisiminimų vakaras, buvo 
atliekama literatūrinė-muzikinė 
kompozicija, skirta Drobčiūnų 
miške žuvusiems ir Kunigiškių 
kapinėse amžinąjį atilsį suradu-
siems septyniems Laisvės ko-
votojams...

Kraštietis mokslininkas doc., 
dr. Gvidas Kazlauskas, kaip ir 
1991-aisiais, taip ir 2019-ai-
siais metais, parodė sveikintiną 
iniciatyvą suorganizuoti Svė-
dasų krašte  kovotojų už Lietu-
vos Laisvę ir Nepriklausomybę 
pagerbimo iškilmes. Lapkričio 
3-iąją kapinėse, vėliau Kunigiš-
kių kaime veikiančiame Svė-
dasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejuje, iškilmingai paminėtas 
prieš 70 metų Drobčiūnų miške 
žuvusių ir Kunigiškių I kaimo 
kapinėse palaidotų partizanų 
atminimas. 

Svėdasų seniūnija pasirūpino, 
kad, ruošiantis šiam atsakin-
gam ir svarbiam renginiui, būtų 
tinkamai sutvarkyta Kunigiš-
kių kapinių teritorija, išgenėti 
krūmai, išvežtos susikaupusios 
šiukšlės, nuvalyti apsamanoti 
spėję partizanų paminklai. Ta-
čiau seniūnija neturėjo jokių ga-
limybių atkurti tai, ką išniekino 
kapinėse piktavaliai žmonės. O 
vagišiai „sugebėjo“ nugvelb-
ti iš paminklo viršūnės varpą, 
nutraukti prie varpo įmontuo-
tą lyną. Neliko be piktadarių 
dėmesio įspūdingą architekto 
Br.Kazlausko sukurtą paminklą 
juosusios masyvios metalinės 
grandinės – pavogtos ir jos...  

Partizanų kapais rūpinasi ten 
palaidotų žmonių artimieji, 
seniūnija, taip pat ir patriotiš-
kai nusiteikę kunigiškiečiai, 
aplinkos tvarkymo talkas or-
ganizuoja ir Vaižganto krašto 
bendruomenė.
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Iš žmogaus Minedo neišimsi...
(Atkelta iš 5 psl.)

- Bet supraskite, pora tokių ak-
centų turi būti parašyta. Pirmas - 
aš neprisistatinėju kaip „Šilelio“ 
darbuotojas niekam. Savivaldy-
bei buvo pateikti klausimai dėl 
gydymo įstaigos. Aš atlieku ty-
rimą apskritai. Buvo parašoma, 
kad portalo žurnalistas, bet ne 
darbuotojas. Kitas dalykas, deja, 
bet Anykščiuose nesiruošiu gy-
venti. Nesu Minedas, esu Min-
daugas Jonušas. O nuotrauką aš 
jums atsiųsiu. 

- Ligonės direktoriui jūs rašo-
te: „Labas vakaras, esu portalo 
- http://nyksciai.lt/ žurnalistas 
ir noriu jus pakalbinti raštu apie 
esamą situaciją jūsų gydymo įs-
taigoje. Ar būtų galima atsiųsti 
klausimus?“

- Bet aš neparašiau, kad esu 
darbuotojas! Esu neetatinis žur-
nalistas.

- Formuluotė „portalo nykš-
čiai žurnalistas“ skamba kaip 
etato pavadinimas, kaip „portalo 
nykščiai buhalteris“, direktorius 
ir t.t....

- Čia jau jūsų interpretaci-
jos. Visų pirma aš nerašysiu, 
kad esu „Nykščių“ buhalteris. 
Prašau neinterpretuoti. Manau, 
mes suprasime vienas kitą. Aš 
jums atsiunčiu nuotrauką, o jūs 
paneigiat informaciją, kurią jūs 
parašėte. O jeigu šito nebus pa-
daryta, atsiprašau, kariauti aš ne-
noriu, bet būsiu priverstas imtis 
kitų teisinių priemonių. Tikrai 
nesu Minedas. 15 metų jau. Na 
ir atsiprašau. 

- Sceninis įvaizdis, kurį susi-
kūrėte pats, dabar jus patį žei-
džia?

- Čia yra Jūsų interpretacijos. 
Ne kartą esu pasakęs, kad aš esu 
Mindaugas Jonušas ir norėčiau 
likti Mindaugas Jonušas, nes aš 
toks esu asmens dokumentuose. 
Mano dabartinėse veiklose to 
sceninio įvaizdžio nėra jau 15 
metų. Apie ką mes kalbame.

- „Anykštos“ tekste jūs vadi-
namas Mindaugu Jonušu, tačiau 
primenama, kad jūs išgarsėjote 
kaip dainininkas Minedas. Jus 
šitas paminėjimas žeidžia?

- Aš esu Mindaugas Jonušas. 
Kodėl aš turiu būti vadinamas 
tuo, kuo buvau prieš 15 metų, 
nelabai suprantu. Mano dabar-
tinės veiklos yra pakankamai 
toli nuo to, ką aš dariau prieš 
15 metų. Nelabai noriu, kad tai 
būtų pastoviai eskaluojama. Ly-
giai tas pats, kas prasikaltusiam 
žmogui, kuris atpirko visas kal-
tes, visą likusi gyvenimą eska-
luoti, kas buvo praeityje.

- Gerai, būkite jūs Mindaugu 
... O kuo jūs žeidžia „Anykštos“ 
prielaida, jog galbūt jus bus ga-
lima sutikti Anykščių gatvėse? 
Jūs garantuojate, kad Anykš-
čiuose jau tikrai niekas niekada 

jūsų nesutiks?
- Nemanau, kad reikia detali-

zuoti, ar mane čia sutiks, ar ne-
sutiks. Gyvenimas parodys. O 
dabar, pandemijos metu, kai pra-
šoma laikytis rimties ir susitelki-
mo, Anykščiuose tikrai nebūsiu. 
Manau, kad ne tik žurnalistai, 
bet ir daugelis kitų sąmoningų 
žmonių yra įvaldę nuotolinio 
darbo principus jau daugiau nei 
metai laiko 

- Ir kaip visgi jus žeidžia 
„Anykštos“ pasvarstymas „gal-
būt Anykščiuose sutiksime Min-
daugą Jonušą“?

- Šiuo metu mes turime iš-
laukti karantino galo, orientuotis 
į tai, kad būtų suvaldyta Anykš-
čių mutacija, o ne kelti klausimą, 
ar bus Anykščių gatvėje sutiktas 
žmogus, ar nebus. Aš manau, 
kad yra svarbesnių klausimų. 
Šiuo jautriu metu teigti viena ar 
kita nepatiks-
linus, neetiška 
žmonių priva-
tumui. 

- Jūs manote, 
kad mūsų pa-
rašymas,  jog 
galbūt Mindau-
gą Jonušą su-
tiksime Anykščių gatvėse, sie-
jasi su koronaviruso epidemijos 
plitimu? 

- Aš manau, kad ne tik Anykš-
čiuose, bet ir visoje Lietuvoje 
reikia įvaldyti nuotolinio darbo 
principus, likti namuose. O jei-
gu nėra galimybės likti namuo-
se, mano prašymas ir Anykščių 
gyventojams yra laikytis visų 
reikalavimų. Jeigu buvimas na-
muose yra būdas apsaugoti kitą 
asmenį,  tai yra teisingas pasi-
rinkimas. Nereikia ieškoti slie-
kų šieno kupetoje, ar bus Min-
daugas Anykščiuose, ar nebus. 
Laikas parodys. Bet šiuo metu 
mes turime išlaukti pandemijos 
galo. 

- Jeigu prisistatymas portalo 
nyksciai.lt žurnalistu dar nereiš-
kia, kad esate UAB „Atvirai“ 
komandos nariu - kaip manote, 
kokią formuluotę reikia varto-
ti, jog asmuo, prisistatydamas 
pašnekovui, būtų identifikuo-
jamas kaip esantis konkretaus 
leidinio komandos narys?

- Daugybė leidinių turi tiesiog 
autorių platformas ir tas pats 
Delfi+. Institucijos turi tas ga-
limybes. Mes sutarėme, kad aš, 
kai tik galėsiu ir norėsiu jiems 
parašyti tomis temomis, kurios 
man atrodo reikalingos,  - atsių-
siu. Galbūt norėčiau pasakyti, 
kad nuo miesto naujienų, galbūt 
penkerius metus užsiimu šita 
veikla. Na, jūs turbūt buvot la-
biau suinteresuoti ne tuo, ką vei-
kia Mindaugas.  Ir šitoje vietoje, 
matyt, praleidote šitą šansą pa-
žinti Mindaugą, o ne Minedą. O 
dabar tikrai turiu darbų, ir tiek.  

Persigalvojo... 

M.Jonušas, kaip ir buvo žadė-
jęs, atsiuntė savo nuotrauką, ku-
rią galėtume spausdinti „Anykš-
toje“. Gavęs nuotrauką, parašiau 
jam – „Ačiū“. 

Bet po geros valandos gavau 
dar vieną M.Jonušo, kuris nebe-
nori būti Minedu, laišką: „Bet 
jokių mano komentarų naudoti 
ar dabartyje ir ateityje - nelei-
džiu. Viskas surašyta, ko reikia, 
yra rašte. Sudie. Pagarbiai žur-
nalistas Mindaugas Jonušas“.

Pats sau žurnalistas?

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radzevi-
čius, „Anykštos“ paklaustas, 
kas gali prisistatyti esantys žur-
nalistais, paaiškino: „tie, kas turi 
žurnalisto statusą“. Žurnalisto 

statusas su-
t e i k i a m a s 
L i e t u v o s 
žu rna l i s tų 
s ą j u n g o s 
(LŽS) na-
riams bei 
asmenims, 
tur in t iems 

darbo sutartis su žiniasklaidos 
priemonėmis. Pasak D. Radze-
vičiaus, M. Jonušas nėra LŽS 
narys, todėl teisėtą galimybę 
jam prisistatyti žurnalistu su-
teiktų turima darbo sutartis su 
žiniasklaidos priemone. 

Valstybinė institucija M. Jonu-
šo neprivalo laikyti žurnalistu, 
kol tai institucijai nebus pateikta 
jo darbo sutarties kopija. 

„Žodinis vadovo patvirtinimas 
netinka. Paskui pradėsime dar ir 
santuokas sudarinėti žodžiu“, - 
ironizavo LŽS pirmininkas. 

Paklaustas, ar pseudožurna-
listai gali pakenkti žiniasklaidos 
įvaizdžiui, D.Radzevičius sakė: 
„Yra gydytojai ir yra šundakta-
riai. Žmonės atsirenka. Taip ir su 
pseudožurnalistais. Nepakenks 
jie žiniasklaidos įvaizdžiui, skai-
tytojai patys išsiaiškins.“    

Žurnalistu prisistatantis 
pilietis Mindaugas Jonušas 
atlieka tyrimą

Laikinasis Anykščių rajono 
ligoninės direktorius D.Vaiginas 
gavo kelis M.Jonušo laiškus, 
kuriuose jis prisistato „Nykščių“ 
žurnalistu. Viename iš laiškų 
M.Jonušas nurodė, kad jau atlie-
ka „žurnalistinį tyrimą dėl jūsų 
ligoninės“.

Ligoninės vadovas „Nykščių“ 
žurnalistu prisistatančio asmens 
paprašė pateikti dokumentą, įro-
dantį, kad jis iš tiesų yra „Nykš-
čių“ žurnalistas.  M.Jonušas 
atsiuntė UAB„Atvirai“ direk-
toriaus L.Bitvinsko pasirašytą 
pažymą, kurioje nurodyta, kad 

Buvęs daininkas Mindaugas Jonušas Anykščių ligoninės direk-
toriui atsiuntė UAB „Atvirai“ direktoriaus Lino Bitvinsko pasi-
rašytą pažymą, kurioje nurodyta, kad „Mindaugas Jonušas yra 
neetatinis portalo www.nyksciai.lt ir laikraščio „Šilelis“ kores-
pondentas“.

„Mindaugas Jonušas yra neeta-
tinis portalo www.nyksciai.lt ir 
laikraščio „Šilelis“ korespon-
dentas“.

„Prašau man patikslinti: pa-
gal kokį visuomenės informa-
vimo  įstatymo punktą prašote 
dokumento?“ - tame pačiame 
laiške, kuriame atsiuntė pažy-
mą, dar prirašė žurnalistu save 
vadinantis M.Jonušas. 

Ir savivaldybės administracija 
yra gavusi analogišką M.Jonušo 
laišką, kuriame jis save vadina 
„Nykščių“ žurnalistu, atliekan-
čiu žurnalistinį tyrimą. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė „Anykštai“ 
sakė, jog gavusi M.Jonušo laiš-
ką susidomėjo, jog Anykščiuo-
se atsirado naujas žurnalistas, 
tačiau toliau nesiaiškino, raštą 
perdavė Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriui. Šiam 
skyriui vadovauja buvusi lai-
kraščio „Šilelis“ redaktorė Au-
dronė Pajarskienė. 

Primename, kad žurnalisto 
sąvoka apibrėžiama Visuome-
nės informavimo 2 straipsnyje 
–„Pagrindinės šio įstatymo są-
vokos“: „72. Žurnalistas – fizi-
nis asmuo, kuris profesionaliai 
renka, rengia ir teikia medžia-
gą viešosios informacijos ren-
gėjui pagal sutartį su juo ir 
(ar) yra žurnalistų profesinės 
organizacijos narys.“  Prime-
name, jog LŽS pirmininko 
D.Radzevičiaus teigimu, as-
muo įrodyti, kad yra žurnalis-
tas, gali dviem būdais - pateik-
ti LŽS nario pažymėjimą arba 
darbo sutarties su žiniasklaidos 
priemone kopiją. 

Beje, viename iš Visuomenės 
informavimo etikos komisijos 
posėdžių, kuriame buvo nagri-
nėjamas UAB „Atvirai“ skun-
das prieš „Anykštos“ redakciją, 

paaiškėjo, kad  LŽS nebepri-
klauso ir UAB „Atvirai“ direk-
torius L.Bitvinskas - iš profesi-
nės žurnalistų sąjungos jis buvo 
pašalintas dėl nesumokėto nario 
mokesčio. Tiesa, galbūt UAB 
„Atvirai“ direktorius ar bendro-
vės akcininkai vėliau sukaupė 
30 eurų (toks metinis LŽS nario 
mokesčio dydis) ir L.Bitvinskas 
grįžo į LŽS gretas.  

Aktyviai rašo laiškus

Vakar, gegužės 21-ąją, su-
laukėme dar vieno M.Jonušo 
laiško. 

„Dėl paneigimo paskelbimo. 
Remdamasis Lietuvos Respu-
blikos civilinio kodekso 2.24 str. 
2 d., 2021 m. gegužės 20 dieną 
kreipiausi reikalaudamas pa-
neigti tikrovės neatitinkančius 
duomenis, kurie buvo paskleisti 
apie mane, kaip apie privatų as-
menį, per UAB „Anykštos re-
dakcija“ valdomą portalą www.
anyksta.lt straipsnyje „Anykš-
čiuose daugėja žvaigždžių“. Iki 
šiol šis straipsnis su melagingo-
mis žiniomis neišimtas, panei-
gimas nepaskelbtas. 

Primenu, kad Visuomenės 
etikos informavimo kodekso 17 
straipsnis nurodo žiniasklaidos 
priemonėms prievolę „Paaiš-
kėjus, kad visuomenės infor-
mavimo priemonėje pateikta 
informacija yra netiksli arba 
klaidinga, būtina nedelsiant 
patikslinti netikslius ir paneig-
ti klaidingus faktus tos pačios 
visuomenės informavimo prie-
monės adekvačioje vietoje, be 
komentarų“. 

Nepaskelbus viešo paneigimo 
ir atsiprašymo, imsiuosi visų 
savo, kaip privataus asmens, 
garbės ir orumo teisinių gyny-
bos priemonių“, - nurodė žurna-
listu prisistatantis M.Jonušas.

„Bet jokių mano komentarų 
naudoti ar dabartyje ir ateity-
je - neleidžiu. Viskas surašyta, 
ko reikia, yra rašte. Sudie. Pa-
garbiai žurnalistas Mindaugas 
Jonušas“.
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(NE) PLOKŠČIA ŽEMė

Ar lauksime mokytojų „importo“ 
iš Kinijos?

Prieš ketverius metus Anykščių krašte apsigyveno gamti-
ninkas, biologas-entomologas, biomedicinos mokslų dakta-
ras Dalius Dapkus. Daug metų dėstytojavęs Lietuvos edu-
kologijos universitete ir gyvenęs Vilniuje, kaip pats sako, 
pabodus kasdieniniam skubėjimui, kassavaitgaliniams 
„tranzitams“ Vilnius – Anykščių rajonas (t. y. darbas – so-
dyba), daugybę laiko bergždžiai švaistant miesto spūstyse, 
nutarė su šeima didmiestį palikti ir apsigyventi kaime.

Anykštėnas D. Dapkus atsakė į „Anykštos“ klausimus.

Anykštėnas Dalius Dapkus – vienas iš daugelio Lietuvos Raudo-
nosios knygos (2021 m.) autorių, aprašęs 14 nykstančių drugių 
rūšių.

- Papasakokite apie save. 
Kodėl pasirinkote biologiją? 
Ar norėjote tapti kuo nors 
kitu, ar biologija buvo vie-
nintelis ir aiškus pasirinki-
mas?

- Gimiau ir augau Ukmergėje, 
o vidurinės mokyklos lankymo 
metais tapau jaunųjų gamtinin-
kų būrelio, kurį organizavo tuo 
metu mokytojas, o šiuo metu 
– bendradarbis, puikus kolega 
Giedrius Švitra, nariu. Štai nuo 
tada ir susidomėjau drugiais, o 
tas susidomėjimas vis didėjo. 
Pamenu, kad savarankiškai 
drugius pradėjau tyrinėti 1988 
m. vasarą, būdamas trylikos 
metų. Jau žinojau, kaip įreng-
ti šviesinę gaudyklę – pirmieji 
bandymai kaip tik buvo Budrių 
kaime, šalia senelių sodybos, 
kuri 1987 m. rudenį buvo nu-
versta, vykstant melioracijai. 
Neaukštai kabojo nuo namo 
nukirpti elektros laidai, tad ne-
buvo sudėtinga prisijungti prie 
elektros šaltinio. Taigi, nuo pa-
auglystės aiškiai žinojau savo 
vienintelį pasirinkimą. Baigęs 
mokyklą, pasirinkau biologi-
jos studijas tuometiniame Vil-

niaus pedagoginiame univer-
sitete (nuo 2011 m. – Lietuvos 
edukologijos universitetas). Po 
bakalauro ir magistro studijų 
eksternu parengiau daktaro di-
sertaciją apie Lietuvos pelkių 
drugius, kurią sėkmingai ap-
gyniau 2006 m. Vilniaus uni-
versitete. 

- Kokiose srityse teko dar-
buotis?  

- Studijuodamas antrame 
kurse, buvau pakviestas į tuo-
metinio Vilniaus pedagogi-
nio universiteto Zoologijos 
katedrą, laboranto pareigas. 
Katedrai tuo metu vadovavo 
žinomas ornitologas doc. Vy-
tautas Logminas. Dar būda-
mas mokiniu vos ne mintinai 
mokėjau jo išleistą „Lietuvos 
paukščių vadovą“. Po magis-
trantūros studijų užėmiau asis-
tento, lektoriaus, vėliau – do-
cento pareigas. 2005 m. į savo 
komandą prisijungti pakvietė 
iš Svėdasų krašto kilęs ir tuo 
metu Gamtos mokslų fakulteto 
dekano pareigas pradėjęs eiti 
doc. Bronislovas Šalkus, tad 

kaip prodekanas darbavausi 8 
metus – teko būti atsakingam 
už studijų procesą fakultete. Į 
savo komandą mane pakvie-
tė universiteto prorektorius – 
Mokslo ir inovacijų direkcijai 
teko vadovauti dvejus metus. 
Tai buvo universiteto paki-
limo metai – vėliau politinė 
situacija ėmė blogėti, Seimas 
prijungė universitetą prie Vy-
tauto Didžiojo universiteto, 
tad dabar nebeliko nė vieno fa-
kulteto, o ir Gamtos fakulteto 
rūmai buvo iškraustyti, įranga 
išnešiota į kairę ir į dešinę, 
daug baldų, mokymo priemo-
nių, studentų darbų tiesiog iš-
mesti į šiukšlių konteinerius... 
Turiu savo archyve daugybę 
nuotraukų – gal kada reiks 
paskelbti socialiniame tinkle. 
Universitetas, įsteigtas tuome-
čio prezidento A. Smetonos 
dekretu, puoselėtas 85 metus, 
bet sugriautas vos per trejus... 
Nenuostabu, kad dabar ima-
mas kelti klausimas apie peda-
gogų trūkumą – jau prieš gerą 
penkmetį vidutinis pedagogų 
amžius siekė apie 50 metų. 
Tad galime prognozuoti, kokia 
padėtis bus dar po 10 metų... 
Lauksime mokytojų „importo“ 
iš Kinijos (nusijuokia – red. 
past.). Edukologijos universi-
tete darbavausi 25 metus.

- Kokios buvo Jūsų moksli-
nių interesų sritys?

- Tęsiau nuo vaikystės pra-
dėtus drugių tyrimus. Lietu-
voje yra arti 3000 drugių rū-
šių, iš kurių didžioji dauguma 
aptinkami tik naktimis. Mane 
labiau domino stambesnieji, 

taip vadinami makrodrugiai – 
o jų mūsų šalyje yra apie 1000 
skirtingų rūšių. Taigi praleista 
daugybė bemiegių naktų įvai-
riose Lietuvos vietose: miš-
kuose, pievose, pelkynuose. 
Už Ignalinos, šalia Tverečiaus, 
naktį vietiniai net policiją buvo 
pakvietę: pamatę ryškų švie-
sos šaltinį, pamanė, kad neat-
pažintas skraidantis objektas 
nusileido šalia kaimo (šypsosi 
– red. past.). 

Daug metų teko darbuotis ir 
gamtamokslinio ugdymo sri-
tyje – buvome pakviesti prisi-
jungti prie tarptautinių tyrėjų 
komandų, vykdėme kelis pro-
jektus, susijusius su inovacijų 
kūrimu ir diegimu tobulinant 
biologijos, chemijos, fizikos 
ir geografijos mokytojų ren-
gimą. Organizuota daugybė 
seminarų, mokymų, konfe-
rencijų gamtos mokslų moky-
tojams. Juose, kiek pamenu, 
gana aktyviai yra dalyvavę ir 
Anykščių rajono pedagogai. 
Taip pat organizavome moky-
mus ir Anykščių regioniniame 
parke – skatinome organizuoti 
pamokas gamtoje, pasirinktose 
žaliosiose erdvėse. 

Bandėme suburti įvairių sri-
čių gamtos mokslų mokytojus 
ir taip vystyti tarpdalykinę 
integraciją, juk iš tiesų biolo-
gijos, chemijos ar net lietuvių 
kalbos mokytojai turi daug 
sąlyčio taškų, bet dažniausiai 
sprendžia tas pačias dalykines 
problemas atskirai. O gamta 
juk yra vienalytė, tai nėra „py-
ragas“, supjaustytas atskirai į 
biologijos, chemijos, fizikos 
problemas. Tad sujungus pa-
jėgas galima išspręsti tą pačią 

problemą žymiai aiškiau ir 
suprantamiau bei, manau, įdo-
miau. Mokinių sudominimas 
buvo ir išliks viena iš opių temų 
ateityje, didinant mokinių mo-
tyvaciją rinktis gamtos mokslų 
studijas. Dirbant edukologijos 
universitete, teko apsilankyti 
ne vienoje Europos valstybėje 
ir susipažinti su pedagogų ren-
gimu skirtingose šalyse. Teko 
skaityti paskaitas ir Suomijos, 
Čekijos, Austrijos, Graikijos 
universitetų studentams. 

- Kaip sekėsi toliau plėtoti 
mokslinę ir pedagoginę vei-
klą?  

- Dėsčiau būsimiesiems bio-
logijos ir gamtos mokytojams 
įvairias disciplinas: histologiją 
ir embriologiją, gyvūnų tyrimo 
metodus, aplinkotyrą, moksli-
nio darbo rengimo metodiką, 
evoliucijos teoriją (o psicholo-
gijos studentams – evoliucinę 
psichologiją ir sociobiologiją), 
teko vesti bestuburių zoologi-
jos lauko praktikas tuometėje 
puikioje bazėje Trakų rajone. 
Net neabejoju, kad studentai, 
kurie sėmėsi praktinių gamtos 
pažinimo paslapčių Tamošavo-
je, įspūdžių yra prikaupę visam 
gyvenimui. Tai jie išsako baigę 
studijas universitete ir po kurio 
laiko sutikti gatvėje. Tai buvo 
nepakartojamos akimirkos tiek 
studentams, tiek ir dėstytojams. 
Parengiau ir išleidau moky-
mo priemones apie epitelinius 
audinius, vabzdžius žirgelius, 
teko prisidėti leidžiant mokslo 
leidinius, susijusius su Lietu-
vos biologinės įvairovės tyri-

Po diskusijos Prezidentūroje su gamtininkais. Prezidentas pasirašo Teisėkūros pagrindų įstatymo 
pataisų teikimą Seimui, kuriomis siekiama, kad siūlomi teisės aktų projektai būtų vertinami dėl 
poveikio aplinkai ir klimato kaitai. Dalius Dapkus – antras iš kairės. 
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Ar lauksime mokytojų „importo“ iš Kinijos?

mais. Pats ėmiau dalyvauti ir 
skaityti pranešimus mokslinė-
se konferencijose dar būdamas 
studentu. Pamenu, kad vienas 
mano pirmųjų pranešimų buvo 
apie mano Švenčionių rajone 
aptiktą dar iki tol Lietuvoje 
nežinomą dieninių drugių rūšį. 
Ji neturėjo lietuviško pavadini-
mo, nes profesoriaus Ričardo 
Kazlausko knygoje apie Lie-
tuvos drugius ji buvo paminėta 
tik kaip ieškotina. 

Taigi sugalvojau jai ir lie-
tuvišką atitikmenį – Tamsioji 
Šaškytė. Pavadinimas prigijo, 
vartojamas iki šiol. O rūšis 
ganėtinai išplito per 20 metų 
mūsų šalyje – tai galimai lėmė 
besikeičiantis klimatas. 

Vėliau teko prisidėti koor-
dinuojant ir viso edukologijos 
universiteto mokslinės veiklos 
kryptis. Kai dirbau Moks-

lo prorektoriaus komandoje, 
organizavome stambesnius 
mokslininkų grupių junginius, 
išgryninome mokslų sritis ir 
kryptis, kuriose universitetas 
tapo lyderis, ypač edukologi-
nių tyrimų kryptyje. Bet vis 
tiek universitetas laikytas pras-
tu, pylėsi kritika, kuri jaučiama 
ir dabar, o mokytojo profesijos 
prestižas, deja, vis tiek negerė-
ja, nekyla. Kažkodėl nesimato 
tų pagyrūnų rezultatų – „mes 
geresnius, aukštesnės koky-
bės pedagogus rengsime savo 
centruose“. Tenka palinkėti 
sėkmės, bet kažin ar apie daly-
ko didaktiką dalis vadinamųjų 
aukštojo mokslo reformatorių 
yra bent girdėję...  

- Tai kiek liko mokslinės 
veiklos Jūsų dabartiniame 
gyvenime ar darbe? 

- 25 metus esu Lietuvos en-
tomologų draugijos narys. 

Dešimtmetį teko šiai draugijai 
ir vadovauti. Iki šiol esu leidi-
nio „Naujos ir retos Lietuvos 
vabzdžių rūšys“ redkolegijos 
narys. Ką tik pasirodė naujas 
Lietuvos Raudonosios knygos 
leidimas (2021 m.). Palygin-
ti su ankstesniais leidimais, 
knyga vis storėja. Tai kelia 
nerimą, nes grėsmių biologi-
nei įvairovei nemažėja. Knygą 
rengė daugiau nei 40 autorių 
kolektyvas. Man teko surinkti 
ir apibendrinti duomenis apie 
14 nykstančių drugių rūšių. 
Iš viso knygoje aprašytos 566 
grybų, augalų ir gyvūnų rū-
šys. Bet tenka pripažinti, kad 
nutraukus akademinę veiklą 
edukologijos universitete, pra-
dėjus darbuotis LIFE projekte, 
laiko mokslinei tiriamajai vei-
klai lieka vis mažiau. Tenka 
daugiau gilintis į praktinius 
gamtosaugos aspektus, Euro-
pos Sąjungos direktyvas ir jų 

įgyvendinimą, prisidėti prie 
ekologinio „Natura 2000“ tin-
klo steigimo mūsų šalyje.

- Prieš kelerius metus su 
šeima iš Vilniaus persikėlė-
te gyventi į kaimą. Kodėl? 
Čia avantiūra ar apgalvotas 
žingsnis? Kas jus čia sieja su 
Anykščių kraštu? 

- 2003 m. pradėjau senelių 
sodybos ir savo mamos tėviš-
kės atkūrimo darbus. Iš pradžių 
ši sodyba atstojo vasarvietę ir 
laisvalaikio erdvę, o šiandien ji 
tapo namais mūsų keturių as-
menų šeimai. Ne paslaptis, kad 
sprendimo  persikelti į kaimą  
iniciatorius buvau aš. Žmoną 
kelerius metus atsargiai prati-
nau prie šios minties (šypsosi 
– red. past.). Vaikai buvo vi-
sai maži, vos trejų ir penkerių 
metukų, o sąlygos Kavarsko 
pagrindinėje mokykloje-dau-
giafunkciame centre mums 

pasirodė tinkamos. O sostinėje 
sunkoka gauti vietas tiek vai-
kų darželiuose, tiek norimo-
je mokykloje. Pavargom nuo 
spūsčių, užteršto oro centre. 
Juo labiau kad ir butas buvo 
tarnybinis, ne nuosavas. Abu 
su žmona esame vairuojantys, 
tad kokios gali būti kliūtys 
gyventi ramiame gamtos prie-
globstyje? Vaikus į mokyklą 
nuveža ir parveža mokyklinis 
autobusiukas. Mes komfor-
tabiliai jaučiamės, kai visas 
pasaulis yra labai užspaustas 
pandemijos. Jei klausiate, ar 
nesigailiu palikęs dėstytojo 
darbą ir persikėlęs čia, tai ti-
krai ne. Bent kol kas. Tikrai 
nieko nėra geriau už besisklei-
džiančių medžių, žiedų kvapą, 
už šalia aidinčias lakštingalų 
giesmes, galimybę girdėti di-
džiojo baublio skleidžiamą 
duslų garsą  ir apskritai nuos-
tabią kaimo aurą.

Mažųjų automobiliukų antplūdis
Šeštadienį naują kelionių sezoną pradedantis klubas „Mini people“ mažųjų automobiliu-

kų spiečiumi užplūdo Anykščius. 
Paradas miesto gatvėmis, mitingas didžiojo akmeninio grindinio aikštėje prie Siauruko 

stotelės ir pietūs užeigoje „Mandri puodai“ – tokią programą skelbiantis klubas paįvairins  
šilto savaitgalio žadamus malonumus.

Trikampiu sustatę mažuo-
sius ir šiek tiek didesnius 
„Mini Cooper“- ius  akmens 
aikštėje ir taip  susikūrę im-
provizuotą erdvę, šių žavių 
automobilių gerbėjai kalbėjo 
apie nuostabius savo auto-
mobilius, apie juos vienijantį 
klubą, dar vieną besiveriantį 
sezoną, kuris žada būti nuos-
tabus. Susibūrimą vedė, klubo 
žinias skelbė  guvus kalbėto-

jas Laurynas Matonis
Klubo prezidentas Mindau-

gas Lataitis papasakojo, kad 
šių smagių automobiliukų sa-
vininkai kasmet susivažiuoja į 
krūvą bendriems žygiams, kad 
aplankytų įdomias vietas, su-
rengtų bendrus pietus, pasibū-
tų, pasilinksmintų bendruose 
vakarėliuose. Paties seniausio 
klube 1954 metų „Mini Coo-
per“ savininkas  kaunietis Lau-

rynas Snudaitis džiaugiasi, kad 
savuoju mažyliu ne tik atlieka 
„kiemo keliones“, bet leidžiasi 
ir į labai tolimas išvykas -  yra 
juo nukeliavęs su šeima net į 
Portugaliją. Automobilis nu-
riedėjo tūkstančius kilometrų 
be jokių didesnių gedimų.

Šio unikalaus, iki šiol labai 
mėgstamo, geidžiamo auto-
mobilio istorija prasidėjo 1950 
metais, kuomet BMC kompa-

nijos dizaineris seras Alexas 
Issigonis sukūrė unikalų au-
tomobilį, kuris buvo atsakas 
į didelę degalų kainą ir efek-
tyvaus, mažų gabaritų miesto 
automobilio stygių. Jis tapo la-
bai populiarus, gaminamas iki 
šiolei, nors vis skirtingų mo-
delių, bet vis tiek beveik toks 
pat. Taip jau nutiko, kad teises 
gaminti šiuos automobilius 
1990 metais įsigijo koncernas 
BMW. Tuomet buvo išleista 
naujų mini automobilių mode-
lių, kai kurie iš jų jau labai di-
deli, tačiau vis dar išlaikę savo 
pirmtakų stilių bei bruožus. 

Iš Vilniaus, Kauno ir kitų 
vietų, pakeliui stabtelėję Mo-
lėtuose, į Anykščius atriedėjo 

37 mažesni ir didesni „Mini 
Cooper“ markės automobiliu-
kai, vienas už kitą mielesni, 
vienas į kitą panašūs, o kartu 
ir šiek tiek skirtingi.  Vaiz-
dą itin gyvino, nuotaiką kūrė 
jaunatviškos šypsenos ir prie 
„miniukų“ pritaikytas apran-
gos stilius. 

Po pietų, užkandę, atsiga-
vę, kelionės dulkes nupūtę, 
pagerbė Anykščių stotį, prieš 
kelionę į namus susirinkę  dar 
kartą į bendrą būrį. „Iki ma-
lonaus, sėkmės mažiesiems 
britų kilmės automobiliukams 
bei mažajam traukinukui – 
Siaurukui“ , - tokiais palinkė-
jimais dalijosi išvykstantieji ir 
pasiliekantieji.

Raimondas GUOBIS

 Mažieji automobiliukai aikštėje prie Anykščių geležinkelio stoties.

„Kuperiniai žmonės“. Iš kairės - Inesa N., klubo „Mini People“ 
prezidentas Mindaugas Lataitis, Laurynas Martinonis ir Ga-
brielė Cooperytė. 

Autoriaus nuotr.

(ne)plokščia žemė
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-
cija N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Savaitė  (kart.).
13:00 Beatos virtuvė  ( kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 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.  
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro (kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
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. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Švytinti tamsoje  N14. 
00:40 Strėlė  N-7. 

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Bailus voveriukas.
07:10 Kung fu panda. 
07:40 Svajonių sodai (kart.).
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Mano dukrelė  N-7.
10:45 Vilties spindulys N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  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 Potvynis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Potvynis  N-14.
00:00 Naktinė pamaina  N-14.

06:10 Nepaprastos žmogaus gali-
mybės (k).
07:10 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Šuo (k) N-7. 
09:30 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.  
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.  
21:00 Snaiperis N14.  
23:30 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:30 Legendų biuras (k) N14. 
01:40 Sostų karai (k) N14. 

06:00 Stivenas Visata.
06:15 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 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeiminin-
kės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  N-7.  
21:00 Pagrobimo planas N14.  
22:55 Juodvarnis  N-7.  
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 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 Pasakojimai iš Japonijos.
14:20 Muzikos talentų lyga 2020 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gamina vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Rudyardas Kiplingas. Slaptas 
gyvenimas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Jobo knyga. Spektaklis iš 
„Midsummer Vilnius 2020“ festivalio.  
23:05 Stop juosta (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 Kietuoliai (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
13:25 Nuogi ir įbauginti (kart.) N-7.
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.
19:05 Moderni šeima  N-7.

20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Pro stiklą  N-14.
23:20 Paktas  S.
01:05 Rezidentas  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“ (4/36). 
Dokumentinė realybė. Ukraina. 
2015. N-7.
21.30 „Žiedas su rubinu“ (1/86). 
Melodrama. Ukraina. 2018. N-7.
22.30 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.58 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 Orijaus kelionės. 
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 
Skandinaviją. 
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga
13:30 Jūs rimtai? Savaitės apžval-
ga linksmai. 
14:00 Išpakuota.
14:30 Raktas į namus.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos interviu.
16:35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos tema.
17:35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. Kurpiene.
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.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Širdyje lietuvis.  
07:00 Šventadienio mintys.  
07:30 Klausimėlis.  
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Brolių Grimų pasakos.
Princas su lokio gaurais.
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
11:30 Susipažink su mano 
pasauliu.
12:00 Šventadienio mintys.  
12:30 Sekminės iš Vilniaus 
Kalvarijų.  
14:35 Puaro N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Pasivaikščiojimai.  
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo!  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija N-7.  
21:50 Tuštybės mugė  N-7.
00:05 Kalnai gali pasislinkti 
N-14. (kart.).
02:05 Rimti žaidimai N-14. 
(kart.).

06:15 Stivenas Visata.
07:00 Bunikula.
07:25 Padūkėlių lenktynės.
07:50 Broliai meškinai. 
08:20 Tomas ir Džeris.
08:50 Beprotiškos melodijos.
09:15 Kung Fu Panda.

11:00 Tūkstančiai mylių iki tavęs 
N-7. 
13:15 Sklinda gandai N-7. 
15:15 Ne anyta, o monstras 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Tarzanas  N-7. 
21:45 Gelbėtojai N14. 
00:05 Ugnies siena N-7. 
02:10 Kartu ne savo noru (k) 
N-7. 

06:10 Sveikatos medis.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda. 
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Magijos akademija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Magijos akademija.
13:45 Neteisingai apkaltintas  
N-7.
15:35 Urmu pigiau 2  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Urmu pigiau 2  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Džiunglių knyga  N-7.
21:50 Profas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Profas  N-14.
23:40 Pavojai gelmėse 2  N-14.
01:20 Hobitas: Smogo dykynė  
N-14 (kart.).

07:00 Pričiupom!(k).

07:30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato II etapas (k). 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato III etapas. 
10:00 Gyvenimas ties riba.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:10 Padėtis nevaldoma. 
13:20 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  
N-7. 
16:30 Kelias į UEFA EURO 
2020.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Sostų karai  N14. 
01:20 Kapų plėšikė Lara Kroft 
(k) N14. 

06:20 100 metų propagandos. 
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:20 Akloji (k).
08:45 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. 
15:45 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 Anoniminis tėtis  N14. 
01:10 Ričardas atsisveikina 
(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 Į žvaigždes.
11:00 Stop juosta.  
11:30 7 Kauno dienos.  
12:00 Mokslo sriuba.  
12:30 Padėkos koncertas 
Lietuvos medikams. 
13:40 Šventadienio mintys.  
14:10 Klausimėlis.  
14:30 Kentervilio pilies vaiduo-
klis N-7. (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga 
2020.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Sporto galia.
19:00 Europos plaukimo čem-
pionatas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jacques Offenbach. 
„Orfėjas pragare“.  
23:00 Vaižgantas. Kosto 
Ostrausko monodrama (kart.).
23:55 Vytautas Kernagis. 
(kart.).
00:25 Tuštybės mugė N-7. 
(kart.).

06:15 Nukalta ugnyje (kart.) 
N-7.
07:00 Žvejybos nuotykių ieš-
kotojas.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.

10:30 Richardo Hammondo 
nuotykiai džiunglėse (kart.) N-7.
11:40 Grenlandija.
12:55 Richardo Hammondo 
nuotykiai džiunglėse N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Antinų dinastija  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 NBA Action.
22:30 TIESIOGIAI NBA rung-
tynės.
01:00 Paskutinės dienos Marse  
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 Oponentai.  
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Laisvės TV valanda  N-7.
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 dviračiu aplink 
Skandinaviją.
07:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
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. Svečiuose 
— filmo „Sengirė“ režisierius 
Mindaugas Survila.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:00 Rimas ir kunigas. 
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
15:00 Geltonas karutis. 
15:30 Pokyčių istorija. 
16:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene. 
19:0013 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai.
20:45 Mano pramogos veidai.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Biliene (k).
23:00 Verslo Švyturys. 
00:00 Kasdienybės herojai.
01:00 Kasdienybės herojai.
01:30 Kasdienybės herojai.
02:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
04:00 Kitokie pasikalbėjimai. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 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 Bėgliai.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Klanas N-14.  
01:00 LRT radijo žinios.

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. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 3  N-7.  

21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pavojai gelmėse   N14.  
00:45 Strėlė  N-7.  

06:20 Bakuganas  N-7.
06:45 Bailus voveriukas.
07:10 Kung fu panda.  
07:40 Prieš srovę (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  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 Karštasis kubilas - laiko 
mašina  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Karštasis kubilas - laiko 
mašina  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Karštasis kubilas - laiko 
mašina  N-14.
00:05 Naktinė pamaina  N-14.
01:05 Atostogos rifuose N-14.

06:20 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (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. 
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempio-
natas.  
21:00 Tylus įniršis N14.  
23:05 Asai (k) N-7.  
01:15 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 

06:00 Neramūs ir triukšmingi.
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 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  N-7.  
21:00 Purpurinės upės  N14. 
23:10 Juodvarnis  N-7.  
01:10 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2020  (kart.).
06:45 „Dainų dainelės“ akimir-
kos.
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istori-
jos (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.  
14:30 Veranda (kart.).
15:00 Devintasis dešimtmetis 
(kart.).
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 Atspindžiai (kart.).
19:30 Miestų paslaptys.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Pas Fridą Kahlo.
22:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas.  
23:00 Veranda (kart.).
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

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

10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Amerikos talentai.
13:25 Nuogi ir įbauginti (kart.) 
N-7.
14:25 Kietuoliai N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Kursas į katastrofą  N-14.
23:05 Perėja  N-14.
00:55 Rezidentas  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.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
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.
05:00 Verslo švyturys.

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? TV žaidimas.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Atpirkimo kelias  N-7.  
00:05 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:50 Klausimėlis.  
01:05 Klauskite daktaro  (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

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. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 3  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Vagių irštva  N14. 
01:15 Strėlė  N-7.  

06:20 Transformeriai  N-7.
06:45 Bailus voveriukas.
07:10 Kung fu panda.  
07:40 Karštai su tv3.lt (kart.) 
N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  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 Potvynis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Potvynis  N-14.
00:00 Naktinė pamaina  N-14.
01:05 Atostogos rifuose N-14.

06:20 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriausia (k). 
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7. 

11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. 
21:00 Asai N-7.  
23:15 Snaiperis (k) N14.  
01:40 Didžiojo sprogimo teorija  
N-7. 

06:00 Stivenas Visata.
06:15 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 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
13:30 Nusivylusios namų šei-
mininkės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas (k) 
N-7.  
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas  N-7.  
21:00 Purpurinės upės  N14.  
23:15 Juodvarnis  N-7.  
01:15 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Jazz 2020 (kart.).
07:15 Lesė (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 Rudyardas Kiplingas. 
Slaptas gyvenimas (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Lesė.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:05 Kostiumuotieji  N-7.  
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:35 Devintasis dešimtmetis.
20:20 Pasakojimai iš Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bloga mergaitė.  
22:25 Vartotojų kontrolė.
23:20 Istorijos detektyvai.  
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 Istorijos detektyvai.
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 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.)
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 CSI kriminalistai  N-7
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas.
19:05 Moderni šeima N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Kautynės Maniloje  
N-14.
23:05 Kvantikas  N-7.
00:55 Rezidentas  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 nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Stiliaus DNR.
11:00 Alfas live. 
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:35 Delfi diena. Radikalus 
smalsumas.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir 
nuomonės 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. 
00:15 Delfi diena.

antradienis 2021 05 25

trečiadienis 2021 05 26

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 05 27

penktadienis 2021 05 28

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2021 m. gegužės 22 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija  N-7.  
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Vakaras su Edita.  
13:00 1000 pasaulio stebuklų 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 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.  
00:35 Pasivaikščiojimai (kart.).
01:05 Klauskite daktaro  (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
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 Kaip atsikratyti boso 2  
N14. 
00:40 Strėlė  N-7. 

06:20 Bakuganas  N-7.
06:45 Bailus voveriukas.
07:10 Kung fu panda. 
07:40 Gero vakaro šou (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Aukštis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Aukštis  N-14.
23:45 Naktinė pamaina  N-14.
00:45 Atostogos rifuose N-14.

06:15 Gyvenimas ties riba (k).
07:20 Mano virtuvė geriausia (k).
08:35 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 

13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Šuo  N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.  
21:00 Saugykla  N14.  
23:05 Tylus įniršis (k) N14.  
01:10 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:00 Neramūs ir triukšmingi.
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 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Nusivylusios namų šeimi-
ninkės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Kapitonas Kainas  N-7. 
21:00 Inspektorė Petra  N14. 
22:40 Juodvarnis  N-7. 
00:40 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Mama Jazz 2019 
(kart.).
07:05 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Gamina vaikai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).

11:40 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:15 Trembita (kart.).
12:45 Atspindžiai (kart.).
13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
14:55 Miestų paslaptys (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7.  
18:50 Klausimėlis (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Tokijas – miestas feniksas. 
20:20 Pasakojimai iš Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Lumiere!  
23:00 Čia – kinas.  
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7.
09:20 Fitnesas (kart.).
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) N-7.
12:25 Atsargiai! Merginos (kart.) 
N-7.
12:50 FIBA 3x3 olimpinės 
atrankos turnyras. Lietuva - 

Kazachstanas.
13:15 Nuogi ir įbauginti (kart.) 
N-7.
14:25 Kietuoliai N-7.
14:55 FIBA 3x3 olimpinės atran-
kos turnyras. Lietuva - JAV.
15:20 Sandėlių karai  N-7.
16:00 CSI kriminalistai  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 “Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Keršytojai  N-14.
00:00 Perėja  N-14.
01:00 Rezidentas  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. Vedėjas 
Kristina Solomnikova.
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.  
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Stilius.  
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 Aštuntas puslapis 
N-14.
00:35 Vasara, 1993-ieji  N-7.  

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 Kokaino baronas  N14.  
22:55 Susišaudymas   N14.  

00:40 Universalus karys  
N14.  

06:20 Bakuganas  N-7.
06:45 Bailus voveriukas.
07:10 Kung fu panda.  
07:40 Farai (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  
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 Ralfas Griovėjas  N-7.
21:45 Hobitas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Hobitas  N-14.
00:35 Krištolinės kaukolės  
N-14.

06:15 Gyvenimas ties riba (k).
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 Iškvietimas  N-7.  

19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Surasti ir sunaikinti   
N14.  
23:15 Saugykla (k) N14.  
01:20 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 

06:00 Neramūs ir triukšmingi.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:30 Kapitonas Kainas  (k) 
N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7.  
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai N-7.  
19:50 Kapitonas Kainas N-7.  
21:00 Kapitonė Marlo  N14. 
23:05 Stela Bloumkvist  S.  
00:55 Našlaitės  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vilnius Mama Jazz 
2019 (kart.).
07:05 Lesė (kart.).
07:30 Apolono vabaliukų isto-
rijos (kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Knygų savaitė. 
08:40 Gyvenk kaip galima 
švariau (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. 
14:00 Indivizijos (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
14:55 Erdvės menas (kart.).
15:20 Į žvaigždes (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų 
istorijos.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:05 Užšaldyti baimę.
18:40 Eurolyga per LRT.  
18:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Pirmasis pusfinalis.  
21:00 Eurolyga per LRT.    
21:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Antrasis pusfinalis.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Trimitas in Jazz.  

06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Fitnesas (kart.).
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 CSI kriminalistai  N-7.
17:00 Atsargiai! Merginos  

N-7.
18:00 A lygos rungtynės 
Vilniaus „Žalgiris“ – „Kauno 
Žalgiris“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Karo kiaulės  N-14.
23:50 Keršytojai  N-14 (kart.)
02:25 Pro stiklą  N-14 (kart.).

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 
baidare su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu
09:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuo-
se.
12:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.
13:30 Spausk gazą.
14:00 Verslo švyturys.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios
19:15 Delfi diena. Krepšinio 
zona.
20:00 Orijaus kelionės. 
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.



2021 m. gegužės 22 d.

šeštadienis 2021 05 29

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos (kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Vasaros stovykla.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
10:55 Beatos virtuvė (kart.).
11:50 Laukinė gyvūnija.
12:40 Didžioji Britanija iš paukščio 
skrydžio.
13:30 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 Nacionaliniai Lietuvos kino 
apdovanojimai 2021.  
23:35 Jaunėlis  N-14.  
01:25 Aštuntas puslapis  N-14. 
(kart.).

06:45 Vasaros stovyklos sala.
07:15 Bunikula.
07:40 Padūkėlių lenktynės.
08:05 Broliai meškinai.  
08:35 Tomas ir Džeris.
09:05 Beprotiškos melodijos.
09:30 Mes pačios.  
10:00 Sėkmės tandemas.  
10:30 Burbuliai. Dežavu.
12:05 Knygų valdovas.
13:30 Bukas ir Bukesnis   N-7.  
15:35 Mano mama ir mūsų kūdi-
kiai   N-7. 
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Ant bangos 2.
21:15 Šnipas, kuris mane išdūrė 
N14.  
23:35 Nevykėliai po priedanga 
N14.  
01:45 Kokaino baronas (k) N14. 

06:05 Atsargiai! Merginos  N-7.
06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Keista šeimynėlė.
08:00 Kung fu panda. 
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 Šokiai laukinėje gamtoje.
12:20 Kenoloto.
12:22 Šokiai laukinėje gamtoje.
12:35 Pelenė.
14:10 Šuns dienos  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 Pokerio princesė  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Pokerio princesė N-14.
00:15 Persekiojama daktaro  
N-14.
02:00 Aukštis  N-14 (kart.).

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:30 Nepaprastos žmogaus 
galimybės.
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Sveikatos kodas. 

09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 Liūtų valdžia.
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7. 
12:10 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:20 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  N-7. 
16:30 Kelias į UEFA EURO 2020.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Gaudynės Šanchajuje  
N14. 
23:55 Merė. Laivo prakeiksmas  
S. 
01:40 Surasti ir sunaikinti (k) N14. 

06:15 Pasirinkę Lietuvą. 
06:45 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:15 Akloji  (k).
08:45 Daktaras Ozas  N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtuvės 
pamokos.
12:00 Merės meilė virtuvei.
13:00 Didelės svajonės, mažos 
erdvės.
14:00 Akloji  (k).
15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Šeimyninės melodramos  
(k).
18:45 Akloji  (k).
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Vera  N14.  
22:55 Viskis, tango, fokstrotas   
N14.  
01:10 Stela Bloumkvist (k) S. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. Intelektinis 
žaidimas.  

07:10 Klausimėlis (kart.).
07:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Kaip gydo gamta.
09:00 Kūrybingumo mokykla.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Čia – kinas.  
10:30 Pasivaikščiojimai.  
11:00 Kas geresnio, kaimyne?  
11:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
12:00 Trembita.  
12:30 Rusų gatvė.  
13:00 Išpažinimai.  
13:30 Proto džiunglės.  
14:00 Euromaxx.  
14:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“.  
16:30 Erdvės menas.
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 Balčiausi yra pelenai 
N-14.
23:15 LRT Opus ore.  
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Lumiere! (kart.).

06:10 Nukalta ugnyje  N-7.
07:00 Žvejybos nuotykių ieš-
kotojas.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Richardo Hammondo 
nuotykiai džiunglėse  N-7.
11:35 Upės ir žmonės  N-7

12:40 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
13:15 FIBA 3x3 olimpinės 
atrankos turnyras. Lietuva - 
Belgija.
13:40 Išlikimas  N-7.
14:50 Lombardų žvaigždės  
N-7.
15:20 FIBA 3x3 olimpinės 
atrankos turnyras. Pietų Korėja 
- Lietuva.
16:00 Nukalta ugnyje  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 Vienas šūvis. Dvi kulkos  
N-14.
00:20 Karo kiaulės  N-14 
(kart.).
02:00 Kautynės Maniloje  N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Paslaptys  N-7.
08.00 Gyvenimas.  
09.00 Bušido ringas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Keliautojo dienoraštis.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Pėdsakas  N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28Orai.

18.30 Greitis.  
19.00 #NeSpaudai.  
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro metraštis.  
22.30 Žinios.
22.58 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 Geltonas karutis.
10:00 Alfas live. 
11:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
11:30 Stiliaus DNR. 
12.00 Jūs rimtai? Savaitės 
apžvalga linksmai. 
12:30 Čepas veža.
13:00 Kablys.
13:30 Šiandien kimba.
14:30 Orijaus kelionės. 
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. 
01:00 Kitokie pasikalbėjimai. 

Kalafiorai džiūvėsėliuose - 
paprasta, greita ir skanu!

Labai paprasta ir be galo skanu, taip paruoštus kalafiorus 
galima valgyti tiesiog vienus!

INGREDIENTAI:

1 vienetas žiedinių kopūstų;
2 vienetai kiaušinių;
1 stiklinė maltų džiūvėsėlių;
šiek tiek miltų;
šiek tiek druskos;
Kepimui: šiek tiek aliejaus 

(arba sviesto).

GAMINIMAS: 

1. Žiedinį kopūstą suskirs-
tyti žiedynais ir juos keletą 
minučių apvirti pasūdytame 
vandenyje (virti trumpai, vos 
porą minučių ar panašiai, kad 
nepervirtų). Nusunkti. Aš dar 
kartais išvirtus apibarstau to-
kiu universaliu prieskonių 
mišiniu be druskos, bet tai ne-
būtina.

2. Kai žiediniai kopūstai 
atvės, kiekvieną žiedą volio-
jame miltuose, tada - lengvai 

paplaktame kiaušinyje, o tada 
- džiūvėsėliuose.

3. Kepame įkaitintame alie-
juje arba svieste, kol apskrus 
iš visų pusių.

4. Patiekiant galima dar pa-
barstyti tarkuotu sūriu (pvz. 
Džiugu) arba valgyti su pa-
dažu (man labai patinka ma-
jonezas +pomidorų padažas + 
česnakas).
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dovanoja

siūlo darbą

įvairūs

MOZAIKA

Siūlome patikimas keleivių vežimo paslaugas 
patraukliomis kainomis:

Autobusų nuoma • 
Mikroautobusų nuoma• 
Keleivių pervežimas nuo 7 iki 80 vietų• 
Ekskursijos ar organizuotos kelionės į bet kurią vietą • 
Transporto turizmas mokykloms, darželiams, įstaigoms• 

Daugiau informacijos suteiksime telefonu +370 643 33673 
arba el. paštu info@transportocentras.lt

DAŽAU NAMUS
kiti statybos darbai

GREIT - PIGIAI

dailusnamas
8 679 90305

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Buria kortomis, gali nuimti 
prakeiksmą.

Tel. (8-634) 44991.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone. 
Senjorams taikomos nuolai-
dos.

Tel (8-679) 02099.

Dengia stogus įvairia dan-
ga, kala dailylentes, skardi-
nimo darbai. Montuoja lie-
taus sistemas, lydo bituminę 
dangą.

Tel. (8-679) 58176.

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

Tel. (8-685) 68182.

Dažo namus ir šiferinius, 
skardinius stogus, atlieka 
skardinimo darbus.

Tel. (8-641) 70846.

Stato akyto betono pastatus 
bei namus. Dengia stogus. 
Šiltina fasadus. Kiti apdai-
los darbai. Darbus gali atlikti 
savo medžiagomis. 

Tel. (8-664) 13510.

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

Tel. (8-699) 94662.

Kondicionierių pildymas ir 
remontas, automobiliams, 
sunkvežimiams, žemės ūkio 
technikai. Vyksta į vietą. 

Tel. (8-630) 01033.

Pjauna žolę  trimeriu ir žo-
liapjove.

Tel. (8-607) 43918.

Veža nuotekas Anykščių ra-
jone. AKCIJA!!! 1–5 kub. m., 
išvežimas tik 35 Eur.

Tel. (8-659) 75977.

Karpo, formuoja gyvatvores; 
pjauna žolę, pavojingai augan-
čius medžius.

Tel. (8-644) 41260.

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

Tel. (8-617) 00616.

Iškalame raIdeS.
lIejame PamatuS. 

GamIname PamInkluS. 
tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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.

reikalingi vidaus 
apdailos meistrai: 

1. Plytelių, mozaikos klijavi-
mas 2. Santechnika 3. Kiti 
bendrastatybiniai darbai.

Darbo vieta Vilniuje. 
Suteikiamas apgyvendinimas.
Apdailos meistro atlyginimas 
nuo 1500 Eur/mėn, galimybė 
dirbti viršvalandžius, darbas 
savaitgaliais (apmokamas)

Tel. +370 614 97885, 
info@proficona.lt 

reikalingi e kategorijos 
vairuotojai. 

Bendradarbiaujame su darbo 
užimtumo tarnyba, pasirašydami 
trišales sutartis dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 

tel: (8-686) 23411, 
(8-698) 46745.

Skubiai reikalingas žmogus 
ūkyje, gebantis vairuoti trans-
porto priemonę.

Tel. (8-600) 40863.

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

Reikalingi statybininkai darbui 
Kaune suteikiama gyvenama 
vieta, atlyginimas sutartinis.

Tel. (8-684) 75596.

Įmonei reikalingi trinkelių, 
bordiūrų klojėjai.

Tel. (8-683) 72277.

1 ha pievos Kavarsko sen. 
nusišienauti.

Tel. (8-692) 98792.

Daigintas sėklines bulves.
Tel. (8-613) 53762.

Informuojame, kad UAB „ELTIREMA“ pagal rangos sutartį su LITGRID AB 
2021 m. gegužės 24-29 d. vykdys 110 kV oro linijos „Vidiškiai-Skiemonys“ 
remonto darbus. Žemės sklypų savininkai ar naudotojai, per kurių žemės 
sklypus yra nutiesta 110 kV OL „Vidiškiai-Skiemonys“, turintys klausimų dėl 
darbų vykdymo, gali kreiptis tel. 8-5-2788257.

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.

Antarktyje atskilo 
didžiausias pasaulyje 
ledkalnis

Nuo Antarktidos šelfinio ledy-
no atskilo milžiniškas – didžiau-
sias pasaulyje – ledkalnis, šiuo 
metu plūduriuojantis Vedelio 
jūroje, trečiadienį pranešė Euro-
pos kosmoso agentūra.

Ledkalnis A-76 savo forma 
šiek tiek primena Manhataną, 
bet yra daugiau nei 70 kartų už 
jį didesnis. Jis pastebėtas iš pa-

lydovo darytose nuotraukose ir 
„šiuo metu yra didžiausias led-
kalnis pasaulyje“, sakoma pra-
nešime.

A-76 yra maždaug 170 km 
ilgio ir 25 km pločio, 4 320 kv. 
km ploto – šiek tiek didesnis už 
Ispanijos Maljorkos salą. Jis at-
skilo nuo Ronės šelfinio ledyno 
vakarinio krašto.

Pirmoji ledkalnį pastebėjo 
Britanijos Antarkties tyrimų 
programa, o vėliau tai patvir-
tinta remiantis iš palydovo „Co-

pernicus“ padarytomis nuotrau-
komis.

Anksčiau didžiausiu pasaulio 
ledkalniu laikytas maždaug 3 
880 kv. km ploto A-23A, taip 
pat esantis Vedelio jūroje.

A68a atskilo nuo Larseno šel-
finio ledyno, kuris tirpsta grei-
čiau už visus kitus Antarktidos 
ledynus. 

Ispanijos prestižinė 
premija skirta feministei
Gloriai Steinem

Feministei Gloriai Steinem, 
vienai iš Amerikos moterų ju-
dėjimo lyderių aštuntajame ir 
devintajame dešimtmetyje, tre-

čiadienį buvo skirta Ispanijos 
prestižinė Astūrijos princesės 
premija komunikacijos ir huma-
nitarinių mokslų srityje.

Nugalėtojus renkančio Astūri-
jos princesės fondo pareiškime 
87 metų JAV žurnalistė ir akty-
vistė vadinama „vienu didžiųjų 
šiuolaikinės visuomenės revo-
liucijų variklių“.

„Per šešis dešimtmečius jos 
tvirtas ir nenuilstantis atsidavi-
mas feminizmui, jos sąmonin-
gumas ir noras įtraukti visus bal-
sus skatino lygybę kaip vieną iš 
pagrindinių žmonijos vertybių“, 
– priduriama jame.

Anksčiau šį apdovanojimą 
yra pelnę JAV fotografė Annie 

Leibovitz (Eni Leibovic), argen-
tiniečių komiška muzikos grupė 
„Les Luthiers“ ir japonų žaidi-
mų kūrėjas Shigeru Miyamoto 
(Šigeru Mijamotas), žaidimo 
„Super Mario Bros“ autorius.

50 000 eurų Astūrijos prin-
cesės premija yra vienas iš aš-
tuonių apdovanojimų, kuriuos 
kasmet išdalija Ispanijos prin-
cesės Leonoros fondas. Tarp jų 
taip pat yra sporto, literatūros ir 
mokslo apdovanojimų. Premijos 
yra įteikiamos kiekvieną rudenį 
Astūrijos regiono sostinėje Ov-
jede per iškilmingą ceremoniją, 
kuri tiesiogiai transliuojama per 
Ispanijos televiziją..

-Bns
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mokame 6% ir 21% PVm.

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

VeršelIuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVIS

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamsis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-641) 55554.

automobiliai

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

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

Tel. (8-629) 10247.

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

Tel. (8-609) 31414.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Superkame karVeS, 
BulIuS Ir telyčIaS 

„krekenaVOS 
aGrOFIrmOS“ 

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

Brangiai superkame 
mIškuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

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

Medžio apdirbimo įmonė 
tIeSIOGIaI Perka 

mIšką 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

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.

Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius 
ir paaugintus viščiukus 

broilerius, dedekles 
vištaites, lesalus.

tel. (8-611) 46451.

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/

Gyvuliai

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

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

nekilnojamsis turtas

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.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Namą.
Tel. (8-614) 08477.

Suremontuotą namą 
Gedimino g. Anykščiuose. 

Tel. (8-678) 75239.

Anykščių r., Leliūnų k., mū-
rinį namą su 1,80 ha sklypu. 
Rūsys, centrinis šildymas, tri-
fazė, ūkinis pastatas, pirtis, 
lauko židinys. 94900 Eur. 

Tel. (8-640) 32442.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

kuras 

Mišrias lapuočių malkas. Turi 
sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškove-
žiu 30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 23 d. (sekmadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotais, sparčiai augančiais 
ROSS-308 veislės vienadieniais ir 
1-2 savaičių paaugintais mėsiniais 
broileriais. Vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). Nuo 2 iki 8 mėn. am-
žiaus įvairių spalvų dėsliosiomis viš-
taitėmis bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4,50 Eur). 

Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec.lesalai.  
Išankstiniai užsakymai tel. (8-608) 69189.

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

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

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

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

Tel. (8-683) 08828.

kita

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

Tel. (8-682) 36692, Vytautas.

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
gegužės 22 - 24 d.d. - priešpilnis.

Gertautas, Tautvydė, Ivona, 
Žydrūnė, Žydrūnas.

Elena, Julija, Rita, Eimantas, 
Aldona, Julė.

šiandien

gegužės 23 d.

vardadieniai

oras

+10

+17

gegužės 24 d.
Joana, Žaneta, Žana, Gina, 
Vilmantas, Vincentas, Gerardas.

Eilinis savaitgalis. Vyras, kaip 
ir visados, iš pat ryto blizgina 
savo naujutėlaitį BMW. Eina 
aplinkui, vis patrina skudurėliu 
ir šypsosi plačiai. Žmonai galų 
gale nusibodo toks vyro elgesys 
ir prašo vyro pavairuoti jo auto-
mobilį. Tas visaip atsikalbinėja, 
bet galų gale mato, kad ramy-
bės nebus, tiesia žmonai maši-
nos raktelius ir sako:

- Važiuok labai labai lėtai ir 
labai labai atsargiai... nes ma-
čiau per žinias, kad jei padarai 
avariją, būtinai per žinias pasa-
ko, kiek tau metų!

Anno

Domini 

MMXXI

Piešė  Albinas GVOZDAs

Prekes siunčiate iš Kinijos ar Didžiosios Britanijos? Artėja pokyčiai 
Iki šiol mažos vertės (iki 22 eurų) iš trečiųjų šalių prekėms 

nebuvo taikomi papildomi mokesčiai. Įgyvendinant Europos 
Sąjungos Tarybos priimtas taisykles, nuo liepos 1 d. ne ES ša-
lyse įsigytos prekės turės būti deklaruotos muitinėje, už jas 
reikės sumokėti importo PVM bei kitus susijusius mokesčius. 

Naujoji deklaravimo 
tvarka 

Nors galutinė tvarka dar ruo-
šiama, numatomi trys skirtingi 
siuntų iš trečiųjų šalių deklara-
vimo ir apmokėjimo būdai, kai 
siunta bus siunčiama per Lietu-
vos paštą. 

1. Prekės pirkimo metu. šiuo 
metu ruošiamasi kelių sistemų 
įgyvendinimui, kurios leistų 
pirkėjui importo PVM mokes-
tį sumokėti prekės įsigijimo 
metu. Tokiu atveju, prekei pa-
siekus Lietuvą, PVM mokesčio 
mokėti jau nereikės, bet prekės 
deklaravimo prievolė muitinėje 

liks. Muitinės formalumais rū-
pinsis Lietuvos paštas, atsiimant 
siuntą, jeigu bus taikomi, reikės 
sumokėti siuntos aptarnavimo 
mokestį.

2. Savarankiškai arba per 
kitą tarpininką. Šiuo atveju 
visais deklaravimo formalumais 
rūpinsis gavėjo pasirinktas tar-
pininkas arba gavėjas tai darys 
savarankiškai per šiuo metu LR 
muitinės kuriamą specialią plat-
formą, čia bus galima sumokėti 
ir importo mokesčius. Nuspren-
dus siuntą deklaruoti šiuo būdu, 
labai svarbu dar iki siuntai pa-
siekiant Lietuvą atsisakyti Lie-
tuvos pašto paslaugų. Siuntą bus 
galima atsiimti įprastu būdu, jei-

gu bus taikomi, reikės sumokėti 
siuntos aptarnavimo mokestį.

3. Per Lietuvos paštą. Ben-
drovė pasirūpins visais deklara-
vimo formalumais, o mokesčius 
bus galima sumokėti siuntos atsi-
ėmimo metu. Nusprendus naudo-
tis Lietuvos pašto paslaugomis, 
tai bus labai svarbu patvirtinti 
dar siuntai keliaujant į Lietuvą – 
tuomet bus ruošiama išankstinė 
deklaracija, siuntos išmuitinimo 
procesas bus greitesnis. 

Atkreipiamas dėmesys, kad 
įsigaliojus naujoms taisyklėms, 
siuntų iš trečiųjų šalių kelionė 
bus ilgesnė, o galutinė siuntos 
kaina bus didesnė. 

Tinkamas adresavimas – 
būtinybė 

Teisingas adresavimas yra vie-
nas svarbiausių veiksnių, lemian-
čių sėkmingą siuntos kelionę. Tai 
tampa dar svarbiau artėjant poky-
čiams. 

Primenama, kokią informaci-
ją reikia pateikti adrese: 

- vardas pavardė. Juos reikėtų 
nurodyti pilnus, rašyti lotyniško-
mis raidėmis, jeigu perkama už-
sienio šalies elektroninėje parduo-
tuvėje, geriau rašyti be lietuviškų 
raidžių; 

- gatvės pavadinimas. Jį reikėtų 

nurodyti tikslų, be trumpinimų, pa-
vyzdžiui, Antavilių Sodų 3-ioji g.; 

- namo ir buto numeris (jei 
yra). Svarbūs abu numeriai, juos 
reikėtų rašyti per brūkšnelį, pa-
vyzdžiui, 6-43;

- pašto kodas. Jį nurodyti la-
bai svarbu, nes būtent jį skenuoja 
skirstymo įrenginiai.  Atkreipia-
mas dėmesys, kad pašto kodai 
keičiasi, tad prieš siunčiant verta 
jį pasitikrinti;

- miestas arba gyvenvietė, šalis. 
Jei siunčiama ne į savivaldybės 
centrą, reikėtų patikslinti, kokiame 
rajone yra gyvenvietė. Pavyzdžiui, 
Maišiagala, Vilniaus r.;

-mobilaus telefono numeris. 
Tai nėra būtina, tačiau rekomen-
duojama – juo gavėjas informuo-
jamas apie deklaravimo eigą, ga-
limybę atsiimti siuntą ir pan. 

Daugiau informacijos apie 
laukiančius pokyčius bei tei-
singą adresavimą galima rasti 
www.lietuvospastas.lt. 

Trečdalis jų nelaimingi, 
susikrimtę ir nervingi. 
Apklausa šita rimta 
Užu marių parengta. 

Pusė dar diskriminuojami,
engiami ir pravardžiuojami.
Tik vaivorykštės suoliukas
Gal išgelbės juos netrukus.

ir šeimų čia maršai trankos,
Tarsi rusai pultų tankais. 
Vėliavėlėmis mosuoja,
eit į kovą provokuoja. 

Užtamsėjo lietuva -
Skauda skrandis ir galva.
europa Aušrinei ploja,
skrist Mėnulin deleguoja. 

Amiliutė susisukus
spūdina taku prie upės. 
ir kam pasimelst nežino,
Bažnyčia - ir ta klaidina.

Amiliutė kremtasi dėl LGBT 
psichinės sveikatos Marijos žemėje


