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Gimnazijų išlikimui iškilo 
grėsmė Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių mieste gali nebe-
likti gimnazijos. Taip teigia 
su šalies valdančiųjų numa-
tytomis pertvarkomis švie-
timo sistemoje susipažinęs 
opozicijoje esantis  Seimo 
narys, Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos atstovas 
Tomas Tomilinas. Šia tema 
jis kalbėjosi su Anykščių 
rajono savivaldybės Švie-
timo skyriaus specialistais 
ir pateikė pasiūlymų, kaip 
nuo uždarymo išgelbėti ne 
tik miesto gimnaziją, bet ir 
kitas Anykščių rajono mo-
kyklas.

Sergejus Jovaiša ir Tomas Tomilinas pritarė 
partnerystės įstatymui

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Seimas antradienį nepritarė projektui dėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo. Už 
projektą po pateikimo balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo 58, 7 susilaikė. Nepritarus po 
pateikimo, kitu balsavimu projektas grąžintas iniciatoriams tobulinti. 

Prieš projektą balsavo Darbo partijos, Lietuvos regionų frakcijų nariai, 12 konservato-
rių, 2 liberalai, 5 socialdemokratai, 21 „valstietis“, 2 Mišrios Seimo narių grupės nariai. Už 
partnerystės įstatymą balsavo ir abu mūsų Seimo nariai - konservatorius Sergejus Jovaiša 
bei „valstietis“ Tomas Tomilinas. 

Partnerystės įstatymui pritarę Seimo nariai - konservatorius Sergejus Jovaiša ir „valstietis“ Tomas 
Tomilinas - yra po du kartus vedę ir turi po keletą vaikų - S.Jovaiša užaugino 5, T.Tomilinas augina 
4 palikuonis. 

Tomas Tomilinas: 
„Ne pirmą kartą einu 
prieš srovę“

Vienmandatėje Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje išrinktas 
Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos atstovas (LVŽS)
T.Tomilinas dėl tokio balsavi-
mo sulaukė aršios partijos pir-
mininko Ramūno Karbauskio 
kritikos. T.Tomilino pozicija 
vargu ar yra priimtina ir didžia-
jai daliai jo rinkėjų. 

Minske 
nutupdytame 
lėktuve skrido 
anykštėnė

Piktinasi 
ligoninės 
Priėmimo 
skyriaus 
gydytoja

Rajone 568 
gyventojais 
mažiau

Pasikalbėjimas 
su savimi be
šizofrenijos

pastabos paraštėse

Baiminamasi, kad net Anykščių mieste ateityje gali nebelikti gimnazijos.
jono jUneViČiAUs nuotr.

Siaurukas. Pirmadienį iš Pa-
nevėžio į Anykščius atidundėjo 
mažasis traukinukas. Taip VšĮ 
„Aukštaitijos siaurasis geležin-
kelis“ pradeda turistinį sezoną. 
Pirmasis traukinys į Rubikius tu-
rėtų važiuoti jau šeštadienį (šian-
dien) 11 valandą. Tokios kelionės 
numatomos savaitgaliais, tvarka-
raštyje taip pat skelbiamos temi-
nės kelionės bei trumpieji reisai.

Pragiedruliai. Iki birželio 
vidurio Panevėžio savivaldybės 
viešosios bibliotekos centriniuo-
se rūmuose (Beržų g. 50) veiks 
Raimondo Guobio fotografijų 
svėdasietiška tematika paroda 
„Pragiedrulių stebuklas: žemė ir 
žmonės“.

Pagalba. Ugniagesiai – gel-
bėtojai vakar ryte talkino medi-
kams. Gelbėtojai Anykščiuose, 
Gegužės gatvėje, išnešė ir į grei-
tosios pagalbos automobilį įkėlė 
ligonę.

Prekyba. Galimybėmis ati-
daryti savo parduotuves Anykš-
čiuose domisi „Maxima“, 
„Mere“, „Lidl“ ir kiti prekybos 
tinklai, skelbia Anykščių rajono 
savivaldybė. Kaip jau anksčiau 
skelbėme, naujam prekybos 
centrui Anykščiuose yra numa-
tytas sklypas Troškūnų gatvėje, 
priešais Anykščių priešgaisrinę 
gelbėjimo tarnybą.

Parama. Anykščių rajono sa-
vivaldybė skyrė 9 tūkst.300 Eur 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
projektams. Šias lėšas pasidali-
jo keturi projektų vykdytojai. 4 
tūkst. skirta bendrijai „Anykščių 
viltis“,  3 tūkst.- Anykščių rajono 
neįgaliųjų draugijai, 1 tūkst.300 
Eur – neįgaliųjų teatrui „Anykš-
čių šviesa“, 1 tūkst. Eur – diabe-
tikų  klubui „Ateitis“.
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spektras

temidės svarstyklės

Išmokos. Antroje šių metų 
pusėje bus pradėtos mokėti vie-
nišo asmens išmokos – po 28,63 
euro. Nuo 2022 metų ši išmoka 
sieks 32 eurus. Išmokos gavėjus 
turėtų pasiekti rudenį, bet jos 
bus skaičiuojamos nuo liepos 
1-osios. Vienišo asmens išmoka 
nepakeis šiuo metu mokamos 
našlio pensijos, pastaroji liks. 
Pagal įstatymą, asmenys, kurie 
gauna našlio pensiją, neturės tei-
sės pretenduoti į vienišo asmens 
išmoką. Pirminiais duomenimis, 
kitąmet našlių pensijų ir vienišo 
žmogaus išmokų gavėjų būtų 
apie 400 tūkstančių.

 Galimybės. Galimybių pasą 
jau gavo apie 270 tūkst. gyven-
tojų, teigia Registrų centras.
Registrų centro duomenimis, iš 
viso galimybių pasą šiuo metu 
galėtų gauti daugiau nei mili-
jonas žmonių. Galimybių pasas 
suteikia daugiau laisvių paskie-
pytiems, persirgusiems ar CO-
VID-19 testą atlikusiems žmo-
nėms: lankytis maitinimo įstaigų 
viduje, dalyvauti renginiuose, 
grįžti į fizines darbo vietas.

Mokykla. Prezidentas Gitanas 
Nausėda sako, kad nuotolinis 
ugdymas itin kenkia moksleivių 
socialiniams įgūdžiams ir pa-
čiam procesui, todėl nuo rugsėjo 
„be jokių išimčių“ į klases turėtų 
grįžti visi moksleiviai. Dėl CO-
VID-19 pandemijos ir karantino 
ribojimų Lietuvoje ugdymo pro-
cesas sutrikdytas nuo praėjusių 
metų pavasario. Šiuo metu leista 
į klases grįžti visiems mokslei-
viams, daliai jų privalu testuotis, 
tačiau savivaldybių sprendimu 
didesnė dalis 5–11 klasių moks-
leivių iki vasaros atostogų lieka 
mokytis namie. 

Laivyba. Klaipėdos pilies 
uoste, priklausančiame bendro-
vei „Klaipėdos laivų remontas“, 
nebetelpa laivai. Šiemet junta-
mas žymus laivų pirkimo šuo-
lis. Smiltynės jachtklubas irgi 
jau nebeturi vietų, kurias galėtų 
pasiūlyti laivams švartuoti. Pra-
moginių laivų stovėjimo vietų 
poreikis neišnyks, tik galbūt 
kiek sumažės nesant fizinių ga-
limybių. 

Burės. Vakar uostamiestyje 
buvo pakeltos Klaipėdos sim-
bolio burlaivio „Meridianas“ 
burės. Taip kasmet paskelbiama 
vasaros sezono pradžia pajūryje. 
Istoriniu jūrinio paveldo ekspo-
natu po atviru dangumi tapęs 
„Meridianas“ savo burėmis Klai-
pėdos senamiestį papuoš aštuntą 
vasarą iš eilės. Šiemet sukanka 
50 metų, kai šis burlaivis 1971-
ųjų liepą buvo prišvartuotas prie 
Dangės upės krantinės ir nuo to 
laiko yra miesto simbolis. 

-Bns

Tiesa, jeigu Lietuvoje gy-
ventojų mirtingumas 2020 me-
tais padidėjo net 13 procentų, 
Anykščių rajone mirė tik 10-čia 
žmonių daugiau, t. y. 1,8 proc.

Anykščių civilinės metrika-
cijos skyriuje per 2020 metus 
įregistruoti 123 (2019 m. – 
151) kūdikio gimimai, iš jų 66 
berniukai ir 57 mergaitės. 99 
vaikai, registruoti mūsų rajo-
ne, gimė Lietuvoje ir 24 (2019 
m. – 43) – užsienio valstybėse. 
Iš visų mūsų rajone registruotų 
Lietuvoje gimusių kūdikių 64 
gimė susituokusiems tėvams, 
29 pripažinta tėvystė ir 6 kūdi-

kius įregistravo vienišos moti-
nos.

2020 metais Skyriuje įre-
gistruoti 145 (2019 m. – 162) 
santuokos sudarymo įrašai. 85 
(2019 m. – 88) poros tuokėsi 
civilinės metrikacijos skyriu-
je, 55 – bažnyčiose ir 5 – už-
sienio valstybėse. Sudarytos 5 
santuokos LR piliečio (-ės) su 
užsienio valstybės piliečiu (-e). 
Devynios santuokos sudarymo 
registravimo ceremonijos buvo 
pravestos ne CM įstaigoje, o 
norinčiųjų susituokti asmenų 
pasirinktose vietose. Poros tuo-
kėsi sodybose: ,,Barono vila“, 

Rajone 568 gyventojais mažiau
Remiantis statistikos duomenimis, 2020 metais gyventojų 

skaičius Anykščių rajone buvo 23034, palyginti su 2019 me-
tais (23602), sumažėjo 568 gyventojais. Tiek Lietuvoje, tiek 
Anykčių rajone 2020 metais gyventojų skaičiaus mažėjimą 
labiau lėmė ne emigracija, o dėl pandemijos padidėjęs gy-
ventojų mirtingumas bei sumažejęs gimstamumas. 

,,Pušų takas“, ,,Puntuko vila“, 
„Anykščių juosta“, prie Dau-
mantų atodangos, privačiose 
sodybose ir Svėdasų dvaro 
Švč. M. Marijos koplyčioje. Po 
santuokos sudarymo moterys 
dažniausiai rinkosi sutuoktinio 
pavardę su moteriška pavardės 
forma – 91, sutuoktinio pavar-
dę, nenurodančią šeiminės pa-
dėties, pasirinko 37 moterys, 
dvigubą pavardę, kai prie savo 
pavardės prijungiama sutuok-
tinio pavardė su moteriška pa-
vardės forma – 8, prie savo pa-
vardės prijungiama sutuoktinio 
pavardė, nenurodanti šeiminės 
padėties – 3, iki santuokos turė-
tą savo pavardę pasiliko 5 mo-
terys ir vienas vyras pasirinko 
sutuoktinės pavardę su vyriška 
pavardės forma.

2020 metais įregistruoti 63 
(2019 m. – 59) santuokos nu-
traukimo įrašai. Trumpiausiai, 
iki 1 metų, santuokoje gyveno 
4 poros, nuo 2 iki 6 metų – 15, 

nuo 6 iki 20 – 29 ir per 20 metų 
– 15 porų. Po santuokos nu-
traukimo 13 moterų pasirinko 
iki santuokos sudarymo turėtas 
savo pavardes, o 50 – pasiliko 
santuokos sudarymo metu pasi-
rinktas sutuoktinių pavardes.

Skyriuje 2020 metais įregis-
truoti 543 (2019 m. – 533) mir-
ties įrašai. Iš jų 5 Anykščių ra-
jono gyventojai mirė užsienyje. 
Dažniausia mirties priežastis 
– širdies ir kraujagyslių ligos, 
antroje vietoje – vidaus organų 
vėžys. 12 gyventojų mirė nuo 
COVID-19.

2020 metais buvo įrašyti 
42 (2019 m. – 56) pakeitimo 
ar papildymo įrašai: ištaisyti, 
pakeisti ar papildyti civilinės 
būklės įrašai. Tais metais asme-
nų prašymu buvo pakeistos 6 
pavardės, išduoti 516 civilinės 
būklės akto įrašų išrašai.

(Duomenys iš Anykščių rajono 
mero sigučio Obelevičiaus meti-
nės veiklos ataskaitos)

Lygins rajono biudžetui padarytus nuostolius Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Gegužės 27 dieną, ketvirtadienį, nuotoliniame Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje 2020 metų veiklos ataskaitas pristatė 
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius bei Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė.

Laimei, nei meras, nei direk-
torė savo ataskaitų Tarybos na-
riams neskaitė, nes kitu atveju 
posėdis, matyt, dar tebesitęstų. 
Mero S.Obelevičiaus ataskaito-
je - 135 puslapiai, o direktorės 
L.Kuliešaitės darbas dar dides-
nis - 143 puslapių. Dalis pa-
teikiamos medžiagos abiejose 
ataskaitose yra besikartojanti, 
tarkim, informacija apie rajono 
biudžeto vykdymą.  

2020 metais į savivaldybės 
biudžetą (kartu su užskaita Eu-
ropos Sąjungos lėšoms) gauta 
35 488 844,82 Eur įplaukų. Pa-
tikslintas pajamų planas įvykdy-
tas 94 proc., negauta 2 281 000 
Eur pajamų. „Tai didžiąja dali-
mi lėmė biudžetinių įstaigų pla-
nuotų pajamų nesurinkimas dėl 
COVID-19 pandemijos nulemtų 
veiklos ribojimų, taip pat pla-
nuoto gyventojų pajamų mokes-
čio nesurinkimas“. - ataskaitoje 
rašo direktorė L.Kuliešaitė.

Meras S.Obelevičius džiau-
gėsi, kad pernai vasarą Anykš-
čius buvo užplūdę turistai. 

„2020 metais prasidėjusi CO-
VID-19 pandemija ir karantino 
suvaržymai pavasarį, o paskui 

ir rudenį  sudavė stiprų smūgį 
turizmo sektoriui. Tačiau anykš-
tėnai labai skųstis negalėtų, nes, 
atlaisvinus karantino suvaržymus, 
tačiau iškilus daug kliūčių kelio-
nėms į užsienį, vasarą buvo tikras 
vidaus turizmo bumas. Kiekvieną 
savaitgalį Anykščius lankė tūks-
tančiai Lietuvos gyventojų, buvo 
neįmanoma rasti laisvų nakvynės 
vietų.“ - ataskaitoje rašo meras. 

Meras ataskaitos įžangoje 
džiaugėsi vicemero Dainiaus 
Žiogelio darbu, o direktorė 
vicemerui padėkojo žodžiu. 
„Ačiū merui - už pasitikėjimą, 
pavaduotojui už tai, kad ėmėsi 
lyderystės ekstremalios situa-
cijos metu.“ - kalbėjo savival-
dybės administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė.  

Tarybos nariai rajono vadovų 
ataskaitų turiniu, regis, rimčiau 
nesusidomėjo. Tačiau, buvęs 
Anykščių rajono meras, rajono 
tarybos narys, išrinktas pagal jo 
paties vadovaujamo visuome-
ninio komiteto sąrašą, Kęstutis 
Tubis turėjo daug daug klausi-
mų dėl darbuotojų mobingo. Jis 
sakė, kad darbuotojai „šeimo-
mis palieka darbą“. 

„Paskui padaromi nuostoliai. 
Kas turi sumokėti?“ - retoriškai 
klausė K.Tubis. „Visi, išėję iš 
darbo, išėjo savo noru, jiems 
buvo išmokėtos išeitinės“, - 
tikino meras S.Obelevičius. 
K.Tubis kalbėjo, kad Anykščių 
rajono ligoninės direktorius 
Audrius Vasiliauskas, admi-
nistracijos Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėja Sigita Mačytė-Šulskie-
nė, UAB Anykščių komunali-
nio ūkio darbuotojas Eugenijus 
Šiaučiūnas iš darbo išėjo po 
valdžios mobingo. 

Buvusiam ir dabartiniam 
merams kiek pasiginčijus dėl 
mobingo, K.Tubis paprašė ki-
tam Tarybos posėdžiui pateikti 
informaciją, kiek 2020 metais 
iš darbo atleista savivaldybės 
ir savivaldybės įstaigų darbuo-
tojų ir kiek tai rajono biudžetui 
kainavo. 

„Civilinei saugai vadovauja 
žmogus iš Vilniaus“, - piktinosi 
K.Tubis. „Nuotoliniu būdu gali 
dirbti nors ir iš Bahamų“, - at-
kirto S.Obelevičius. 

K.Tubiui pakartojus klausi-
mą apie atleistus darbuotojus, 
liberalas Lukas Pakeltis įgėlė: 
„Nereikia bent durų antspau-
duoti, su visais susitaria.“ Tuo 
primindamas K.Tubio istoriją, 
kai po Verslo informacijos cen-

tro direktorės Renatos Gudo-
nienės atleidimo iš darbo buvo 
antspauduotos šios įstaigos ka-
binetų durys.

Buvęs Anykščių rajono me-
ras K.Tubis toliau kėlė jo vi-
suomeninio komiteto narės, tei-
sininkės  S.Mačytės-Šulskienės 
atleidimo iš darbo klausimą. 
Pasak K.Tubio, ji buvo paže-
minta pareigomis, bet paskui 
paskatinta, kad tik gražiuoju 
išeitų iš darbo. „Jai išmokėta 
4 mėnesių išeitinė išmoka ir 
2 mėnesių dydžio premija“, - 
tvirtino K.Tubis.

Buvusiam merui skaičiuojant 
savivaldybės išlaidas, supyko 
socialdemokratas, rajono vi-
cemeras Dainius Žiogelis. Jis 
paprašė kitam posėdžiui pateik-
ti ir informaciją, kiek kainavo 
K.Tubio inicijuoti darbuotojų 
atleidimai, priminė Anykščių 
komunalinio ūkio direktoriaus 
Kazio Šapokos atvejį. „Ir seniū-
ną reikia prisiminti“, - pritarė 
direktorė L.Kuliešaitė, omeny-
je turėdama Anykščių seniūną 
Eugenijų Pajarską. Priminsime, 
jog teismas E.Pajarsko atleidi-
mą iš darbo pripažino neteisėtu 
ir priteisė didesnę nei 8 tūkst. 
eurų kompensaciją. 

Apie rajono tarybos posėdyje 
priimtus sprendimus - antradie-
nio „Anykštoje“.

Smurtas I. 2021-05-24 apie 
00.01 val. Anykščiuose, K. 
Būgos g., vyras (g. 1958 m., 
nustatytas 0,66 prom. girtu-
mas) smurtavo moters (g. 1959 
m.) atžvilgiu, taip sukeldamas 
jai fizinį skausmą. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas. Vyras su-
laikytas ir uždarytas į ilgalaikio 
sulaikymo patalpą.

Smurtas II. 2021-05-26 apie 
01.00 val. Anykščiuose, Staty-
bininkų g., vyras (g. 1988 m., 
nustatytas 2,82 prom. girtumas) 
smurtavo moters (g. 1972 m., 
nustatytas 0,95 prom. girtumas) 

atžvilgiu ir sukėlė jai fizinį 
skausmą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyras sulaikytas ir už-
darytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą.

Vagystė. Gautas įmonės Vals-
tybinių miškų urėdija praneši-
mas dėl 2021-04-16 Anykščių r. 
sav., Skiemonių sen., Kilėviškių 

k. nukirstų ir pagrobtų medžių. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairavo. 2021-05-26 apie 
17.30 val. Anykščiuose, J. Bi-
liūno g., sustabdytas automobi-
lis VW SHARAN, kurį vairavo 
vyras (nustatytas 2,20 prom. 
girtumas, g. 1960 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Vėluojantiems pasėlius deklaruoti pareiškėjams 
sankcijos nebus taikomos

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasirašė pavedimą, kad nebūtų taikomos sankcijos pa-
reiškėjams, kurie 2021 m. pasėlių ir kitų žemės ūkio naudmenų paraiškas pateiks pavėluotai, pa-
sibaigus pagrindiniam pasėlių deklaravimo laikotarpiui, t. y. nuo birželio 8 iki liepos 2 d., ir/arba 
nurodytu laikotarpiu keis pasėlių ir kitų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškos duomenis.

Primename, jog šiemet pagrindinis pasėlių deklaravimas vyksta iki birželio 7 d. Buvo numaty-
ta, kad pavėluotai (nuo birželio 8 iki liepos 2 d.) pateiktoms paraiškoms 
už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma bus mažinama 1 proc., 
tačiau, atsižvelgdamas į 2021 m. Lietuvoje tebesitęsiančią COVID-19 
pandemiją ir dėl to kylančias problemas, dėl kurių paskelbtas visuotinis 
karantinas, žemės ūkio ministras vėlavimo sankcijų taikymą atšaukė, tad 
pasėlius žemdirbiai galės deklaruoti iki liepos 2 d.               Užsak. nr.536

INFORMACIJA DĖL 
VAKCINACIJOS

Informuojame, kad visi gyventojai, kurie pirma vakcinos doze buvo paskiepyti iki 
2021 m. gegužės 17 dienos, antrai tos pačios vakcinos dozei kviečiami registruotis VšĮ 
Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centro tel. 8 664 36778 dar-
bo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val. 

Patartina registruotis 1-2 dienas anksčiau negu nurodyta pirmos vakcinacijos metu iš-
duotoje vakcinacijos kortelėje.

Anykščių r. savivaldybės informacija

Piktinasi ligoninės Priėmimo skyriaus 
gydytoja
Vėlų antradienio, gegužės 

25-osios, vakarą „Anykštos“ 
redakciją pasiekė Mickūnų 
kaimo (Debeikių sen.) gy-
ventojos Jurgitos Bražiū-
nienės žinutė, kurioje mo-
teris stebėjosi, jog jos tėčiui 
Anykščių ligoninės priėmi-
mo skyriuje nebuvo suteikta 
pagalba.    

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

„Nuveži vakare (po 21 val.) 
maistu užspringusį žmogų į 
Anykščių ligoninės priėmimo 
skyrių. Ten gydytoja paklausia, 
kaip žmogus jaučiasi, žmogus 
atsako, kad gerai, tik negali nie-
ko nuryti, tai gauna atsakymą, 
kad atvažiuokite rytoj, nes šiuo 
metu neatliekamos reikalingos 
procedūros... Žmogus vemia, 
nes susikaupus seilėms jos 
niekur nepraeina... Vėmimas 
kartojasi, kai tik prisikaupia 
seilių arba atsigeria vandens... 
O gydytoja sako - gal praeis 
per naktį... Na, nesuprantu to-
kio požiūrio! Gydytojai pa-
kako, kad žmogelis gali kvė-
puoti, kad išsiųstų namo. Juk 
jis negali nieko nuryti. Ar tai 
normalu?“ – „Anykštai“ parašė 
J.Bražiūnienė.

Redakcijai susisiekus su 
Anykščių rajono ligoninės 
priėmimo skyriuje antradie-
nio vakarą budėjusia gydytoja 
Kristina Bubulyte, gydytoja 
„Anykštai“ sakė, kad pacientas 
jai nurodė, jog valgęs sriubą su 

mėsa ir užstrigęs mėsos gaba-
las. „Jo nuomone, mėsos ga-
balas pasišalino. Aš jį apžiūrė-
jau, su kvėpavimo takais buvo 
viskas tvarkoje. Per naktį jis 
ligoninėje nenorėjo likti, sakė, 
kad atvažiuos ryte. Jeigu jis 
būtų sakęs, kad kažką jaučia - 
būtume iškvietę gydytoją, kuris 
atlieka fibroskopiją“, - tvirtino 
gydytoja.

O J.Bražiūnienė „Anykštai“ 
kalbėjo, kad tėčiui užspringus 
nekvietė greitosios, pati skubiai 
jį išvežė į ligoninę, nes sten-
gėsi pagalbą suteikti kiek įma-
noma greičiau. „Mes su mama 
negirdėjome, ką jam sakė, ar 
siūlė likti ligoninėje. Mums 
liepė laukti koridoriuje. Tėtis 
su gydytoja kalbėjosi tik kelias 
minutes. Tėtis, kai išėjo, pasa-
kė, jog šiandien tas gydytojas, 

kuris gali atlikti procedūrą, 
nedirba, todėl reikia atvažiuoti 
rytoj. Visą naktį jis prasikan-
kino. Kol kas bijo valgyti, bet 
į ligoninę, sakė, nebevažiuos“, 
- trečiadienį „Anykštai“ sakė 
J.Bražiūnienė.   

Anykščių rajono ligoninės 
laikinasis direktorius Dalis Vai-
ginas „Anykštai“ dėstė, jog iš 
pateiktos informacijos negali 
daryti išvadų. „Nemačiau pačios 
situacijos, negaliu atsakyti, kas 
teisus“, - kalbėjo D.Vaiginas. 
Pasak jo, yra nustatyta tvarka, 
pacientai turi galimybę rašyti 
skundus, kuriuos gavus atlie-
kamas tyrimas. „Jeigu artimie-
siems buvo neramu dėl pacien-
to sveikatos, jie savo iniciatyva 
galėjo reikalauti informacijos iš 
budėjusių medikų“, - aiškino li-
goninės vadovas D.Vaiginas.

Ką manote apie 
Tomo Tomilino 
balsavimą kitaip 
nei nurodė 
partija ir apie 
patį partnerystės 
įstatymą?

Justas Jokubauskas:

 - Lyg tas įstatymas teliečia 
LGBT+ bendruomenę. Mano 
draugų net ir giminaičių tarpe 
yra žmonių, kurie tiesiog gyve-
na nesusituokę, augina vaikus, 
veda bendrą buitį. O apie Tomi-
liną nuomonė tik pagerėjo.

Vainius Kalinauskas:

- Už tokį veiksmą jis privalo 
pasiaiškinti savo rinkėjams, nes 
už jį balsavo tam, kad jis nepritar-
tų bandomiems prastumti visuo-
menei žalingiems įstatymams.

Rasa Černiauskaitė:

- Mano nuomonė apie Tomą 
Tomiliną pakito į teigiamą 
pusę.

Viktorija Paškauskaitė:

- Nu nežinau kaip kitaip ir 
balsuot galima, kai kalbame 
apie lygias žmonių teises.

Debeikių seniūnijos gyventoja mano, kad Anykščių rajono ligo-
ninėje jos tėčiui nebuvo suteikta tinkama pagalba.

O kas nenori būti 
aukštesne kasta?

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas, apie 
Galimybių pasą:

„Jaunesnei kartai bus pre-
tekstas labiau norėti vakcinuo-
tis“.

Vis dar jaunatviškas 
idealizmas...

Mindaugas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, verslininkas, apie Gali-
mybių pasą:

„Aš pasikliauju žmonių są-
moningumu“.

Beveik kaip Roza 
Liuksemburg! 

Leonas ALESIONKA, bu-
vęs Anykščių rajono meras, 
apie Galimybių pasą:

„Aišku, vienu popieriumi 
bus daugiau, bet tas popierius 
bus svarbesnis negu tavo pilie-
tybės pasas“.

Geriau gyvensim, kai 
lankysis milijonai 

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
didelį turistų skaičių pernai 
vasarą Anykščiuose:

„Kiekvieną savaitgalį 
Anykščius lankė tūkstančiai 
Lietuvos gyventojų, buvo neį-
manoma rasti laisvų nakvynės 
vietų“.

Tik ar pats seniūnas nori 
prisiminti? 

Ligita KULIEŠAITĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direk-
torė, apie Anykščių seniū-
no Eugenijaus PAJARSKO 
grąžinimą į pareigas ir teis-
mo priteistą kompensaciją 
po neteisėto atleidimo iš par-
eigų: 

„Ir seniūną reikia prisimin-
ti“.

Traumuota vaikystė...

Sergejus JOVAIŠA, Sei-
mo narys, apie partnerystės 
įstatymą:

„Aš tik būdamas 18 metų 
sužinojau, kad apskritai egzis-
tuoja gėjai“.

Jūs įsitikinęs, kad atgal 
negrįžtame?

Tomas TOMILINAS, apie 
balsavimą už partnerystės 
įstatymą:

„Tokioje Lietuvoje, kur 
buvo viena partija, viena nuo-
monė ir viena tiesa, mes jau 
gyvenome“.
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Gimnazijų išlikimui iškilo grėsmė

„Kurlink mes einame?..“

„Dėl numatomų pertvarkų 
švietimo sistemoje susitikau su 
Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Baniene ir vyr. specialiste Nijo-
le Pranckevičiene. Nerimą kelia 
tai, kad po planuojamos moky-
klų tinklo pertvarkos gimnazi-
jų gali nelikti ne tik Anykščių 
rajono kaimuose. Jei bus įvyk-
dytos numatytos pertvarkos, 

gimnazijos neliks ir Anykščių 
mieste! Savivaldybės centras 
neturi gimnazijos! Kurlink mes 
einam?… Aš jau nekalbu apie 
tai, kad neliktų 4 mokyklų skyrių 
Anykščių rajone. Ir taip visoje 
Lietuvoje! Tai ženkliai padidin-
tų regioninę atskirtį. Pateikiau 
pasiūlymą Anykščių švietimie-
čiams – galbūt verta svarstyti 
klasių mažinimo idėją ir taip 
nuleisti didžiųjų reformatorių 
garą. Mažos klasės – tai geresnė 
mokymosi kokybė, lengvesnė 
socialinė integracija, o tokiems 

miestams kaip Anykščiai moky-
klų uždarymą galima atidėti ko-
kiai dešimčiai metų ir mokytojų 
reikės daugiau, o ne mažiau“, 
- feisbuke šią savaitę  paskelbė 
Seimo narys T.Tomilinas. 

Proga atsikratyti kaimo 
mokyklų

„Anykštai“ Seimo narys 
T.Tomilinas sakė, kad būtent 
nuo Anykščių jis norintis pradė-
ti „platų frontą“ dėl kaimo mo-
kyklų ir turintis idėjų, kaip su-

stabdyti „visą tą buldozerį“ dėl 
galimo jų uždarymo.

„Valdantieji siūlo per tam tikrą 
laiką mokyklose atsisakyti jung-
tinių klasių ir neformuoti gimna-
zijų ten, kur nėra trijų - keturių 
dvyliktų klasių komplektų. Tie 
pasiūlymai yra išsiųsti visoms 
savivaldybėms, mokykloms de-
rinimui. Tai nėra „šventas raš-
tas“, bet matome, kokia linkme 
yra siūlomi pokyčiai. Ir aišku, 
kad tie pokyčiai įvyks, nes ši 
valdžia tam turi Seime pakan-
kamai balsų. Ir opozicijoje daug 
kas blaškosi ir mato vienintelį 
kelią - regioninių mokyklų iš-
naikinimą. Tai tikrai jiems gali 
pasisekti“, - kalbėjo Seimo na-
rys T.Tomilinas.

Jo nuomone, „verkšlenimu“, 
„bėdavojimu“, kad neliks mo-
kyklų, visuomenė nieko nepa-
sieks.

„Mūsų valdžia regionais nela-
bai domisi, jie į viską daugmaž 
žiūri iš Vilniaus „taško“ ir dabar 
jiems proga atsikratyti kaimo 
mokyklų“, - tęsė Seimo narys.

Žada, kad po 10 metų 
problemų dėl mokyklų 
neliks

T.Tomilinas sakė, kad reikia 
„ėjimo žirgu“ ir naujų pasiūly-
mų visai Lietuvos švietimo sis-
temai.

„Noriu nutraukti tą diskusi-

Seimo narys Tomas Tomilinas sako, kad  val-
dančiųjų numatytos švietimo sistemos pertvar-
kos dar labiau pagilins regioninę atskirtį.

Seimo narys Sergejus Jovaiša mano, kad 
nedideles mokyklas neišvengiamai teks per-
tvarkyti.

jų  nuostatą, kad kaimų moky-
klos yra visų problemų šaltiniai. 
Kalbama apie ugdymo kokybę, 
tačiau tame pačiame Vilniuje 
kokybės skirtumai yra milžiniš-
ki. Iš esmės, tai akių dūmimas“, 
- dėstė jis.

Uždarius kaimų mokyklas, 
anot Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos atstovo Seime, nie-
kas esą nepasikeistų.

„Mano manymu, reikia suma-
žinti klasėse esančių moksleivių 
skaičių, tokiu būdu dešimčia 
metų atitolinsime Anykščių ra-
jono mokyklų išnykimą. O po 
dešimties metų, tikiuosi, kad 
apskritai rasime sprendimų, kad 
Anykščiuose žmonių daugėtų.
Tuomet tos mokyklų problemos 
nebeliks“, - tikino T.Tomilinas.

„Tūkstantmečio 
mokyklos“  - nesąmonė

T.Tomilinas akcentavo ug-
dymo kokybę mažose klasėse, 
apie kurią kalba mokslas.

„Jeigu „paguglinsite“, ypač 
anglų kalba, rasite šia tema 
ištisus mokslinius traktatus. 
Mums reikia ne laboratorijų 
„Tūkstantmečio mokyklose“. 
Man tai yra absurdas ir visiš-
ka nesąmonė. Ne laboratori-
jos kelia švietimo kokybę, o 
socialinė terpė. Jeigu mes tu-
rėsime mažesnes klases, kie-
kvienam vaikui bus skiriama 
daugiau dėmesio“, - aiškino 
T.Tomilinas.

Robertas AleksiejūnAs

Gerbiami Anykščių rajono 
valdantieji per šią kadenci-
ją visiškai pamiršo kaimuo-
se gyvenančius žmones. jei 
dar prieš pandemiją vieno 
kito iš jų veidą būdavo 
galima pamatyti kaimo ben-
druomenių susibūrimuose 
šalia „buterbrodų“ lėkštės, 
tai dabar juos teprimena 
prieš savivaldos rinkimus 
išdalyti ir dar nesukūrenti 
lankstinukai. O juk kiekvie-
nas jų, net pernelyg neišlie-
damas daug sūraus prakai-
to, galėtų sodiečiams bent 
parodyti dėmesį ne tik prieš 
rinkimus, o ypač dabar, kai 
žmonių pečius slegia sunki 
pandemijos našta, vyrauja 
nežinia dėl savo ir savo 

vaikų ateities...
„kaimui skiriamas labai 

mažas dėmesys. Akivaizdžiai 
matosi, kaip rūpinamasi 
rajono centru. Ten ir gatvės 
remontuojamos, asfaltas 
naujas klojamas, ir šaliga-
tviai tvarkomi, parduotuvės 
naujos atidaromos, kultūros 
įstaigos, mokyklos gyvuoja 
kaip turi būti. O kaip yra 
miesteliuose, kaimuose? jei 
yra šaligatviai, tai kojas 
gali nusilaužti, jei kokia 
gatvelė asfaltuota nuo senų 
laikų, tai pilna duobių, 
nieks neremontuoja. kai kur 
mažiau mokinių, tai sten-
giamasi mokyklas uždaryti. 
Metų metais neremontuoja-
mi kultūros namų pastatai, 
o kai jie pasidaro avarinės 
būklės, tai tuoj pradedama 
kalbėti apie optimizaciją - 
kultūros įstaigų uždarymą. 
su maršrutiniais autobusais 
tikras anekdotas- jų eismas 
priklauso nuo mokyklų: 
mokiniai atostogauja, tai 
ir autobusai atostogauja, o 
tu, kaimieti, kaip nori, taip 
ir važiuok pas daktarus, į 
seniūniją ar savivaldybę“. 

Tai tik vienas iš portale 
anyksta.lt pareikštų komen-
tarų, kuriame labai taikliai 

atspindima Anykščių rajono 
kaimų gyvenimo kasdieny-
bė.

O juk kaimo žmonės taip 
pat nori lankytis tviskan-
čiuose „lidluose“, „maksi-
mose“ ir „norfose“, todėl 
ir jiems reikėtų sudaryti 
galimybes tą džiaugsmą pa-
tirti ten, kur jie gyvena. Tuo 
galėtų pasirūpinti Anykščių 
rajono tarybos narė, kon-
servatorė Rita kripaitienė. 
kadangi ji yra Anykščių ra-
jono vartotojų kooperatyvo 
vadovė, gerbiamoji Anykš-
čių rajono tarybos narė 
galėtų inicijuoti platesnį 
„autolafkės“ maršrutų skai-
čių, pasirūpinti platesniu 
prekių asortimentu bei ak-
cijomis ir išpardavimais. su 
gerbiamąja R.kripaitiene 
susikooperavęs visuomeni-
nio rinkimų komiteto „kęs-
tučio Tubio sąrašas „Anykš-
čių krašto labui“ narys 
Gedmiminas kutka, kuris 
yra vienas iš kavinės „Pas 
Gedą“ savininkų, kaimo 
žmones galėtų vaišinti balta 
mišraine, šniceliais ir kitais 
gedulingų pietų asortimento 
patiekalais.

Ten, kur akcijos, išpar-
davimai bei skaniai kve-

piantis maistas, reikalingos 
ir linksmybės. Portalo 
anyksta.lt skaitytojai siūlo 
po Anykščių rajoną vežioti 
ir žmonėms demonstruoti 
nušalintojo Anykščių rajono 
mero kęstučio Tubio ko-
mandos už 75 tūkst. nupirk-
tą amfibiją.

Žinoma, po visų linksmy-
bių, kurių per pandemiją 
taip išsiilgę kaimo žmonės, 
reikėtų pasirūpinti ir so-
diečių kasdienio gyvenimo 
kokybe. Pavyzdžiui, bent 
kartą per mėnesį liberalas 
Mindaugas sargūnas, kuris 
yra informacinių technolo-
gų įmonės vadovas, galėtų 
užsukti į kaimus, padėti 
žmonėms persiinstaliuoti 
„vindausus“, išgaudyti jų 
kompiuteriuose apsigyve-
nusius virusus, vieną kitą 
televizijos priedėlį suregu-
liuoti...

naivu tikėtis, kad rajono 
kaimuose bus vėl atidaryti 
sunaikinti medicinos punk-
tai, tačiau Anykščių rajono 
taryboje juk šitiek turime 
medikų. Gerbiamieji gydy-
tojai, atvykdami į kaimus 
pabendrauti su rinkėjais, 
drauge galėtų močiutėms 
patikrinti kraujo spaudimą, 

išklausyti žmonių nusiskun-
dimus dėl sveikatos...

O kur dar Anykščių ra-
jono savivaldybės vadovų 
neįkainojama profesinė 
patirtis. Vicemeras Dai-
nius Žiogelis, kuris pagal 
profesiją yra veterinaras, 
kaimo žmonių būtų ypač 
laukiamas. nors kaimų 
kloniuose vis rečiau pama-
tysi besiganančią karvę, 
o  kieme - lakstantį paršą, 
gyvulininkystė kaimuose dar 
nemirė.

Taipogi rajono meras, 
gamtininkas sigutis Obe-
levičius galėtų žmones 
pakonsultuoti, kur, ką, kaip 
sodinti, genėti ir t.t.

Štai tokie anykštėnų 
išrinktųjų vizitai pastebimai 
į kaimų gyvenimą įpūstų gy-
vybės. kadangi valdantieji 
propaguoja turizmą ir lėto 
miesto koncepciją, be abejo, 
į kaimus turėtų atvykti ne 
tarnybiniais automobiliais, 
o vietos autobusais. Geriau-
sia, kad jų kelionės sutaptų 
su moksleivių atostogomis. 
Tuomet anykštėnų išrinktie-
ji, kol sulauktų autobuso į 
Anykščius, kai kuriuose kai-
muose užtruktų  net kelias 
dienas...
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Sergejus Jovaiša ir Tomas Tomilinas 
pritarė partnerystės įstatymui

„Ramūnas Karbauskis mane į 
partiją pakvietė dar tada, kai nei 
jis, nei partija nebuvo įtakingi. 
Pakvietė kurti žalios, europie-
tiškos partijos. Tokią ir kuriu. 
Dabar situacija pasikeitė. Jis de-
monstruoja radikalumą. Galima 
tylėti ir pataikauti. Bet aš taip 
nedariau ir nedarysiu. Esu dau-
gumos atstovas, gyniau ir gin-
siu mažumas. Kalbu ne tik apie 
homoseksualų teises, bet ir apie 
socialiai pažeidžiamus žmones. 
Savo požiūrio aš nekeisiu. To-
kioje Lietuvoje, kur buvo viena 
partija, viena nuomonė ir viena 
tiesa, mes jau gyvenome. Kitu 
atveju - kuo gi mes skirsimės 
nuo Baltarusijos?“ - retoriškai 
klausė T.Tomilinas. O rinkė-
jams T.Tomilinas sakė savo 
poziciją dar paaiškinsiąs.  Beje, 
T.Tomilinas dalyvavo pačiose 
pirmosiose LGBT eitynėse.

„Šis kartas nėra pirmasis, 
kai einu prieš srovę. Radika-
lams nepritariu ir prieš juos 
pasisakau“, - sakė Seimo narys 
T.Tomilinas.

LVŽS pirmininkas R. Kar-
bauskis, BNS komentuodamas 
situaciją, kai T.Tomilinas nepa-
klusdamas partijos valiai pritarė 
partnerystės įstatymui, sakė: „T. 
Tomilinas yra tas žmogus, kuris 
šiandien balsuodamas pažeidė 
partijos vertybines nuostatas ir 
mes apie tai šnekėsimės. Pa-
prasčiausiai jis elgiasi taip, kaip 
nedera elgtis LVŽS nariui“.

Vėliau pasirodė pranešimas, 
kuriame svarstoma, ar verta 
T.Tomilinui tęsti darbą šešėli-
nėje „valstiečių“ Vyriausybėje, 
kurioje jis yra Socialinių reika-
lų ministras. 

Portalui 15 min.lt R. Kar-

bauskis sakė, jog problema yra 
ne T.Tomilino kitokia nei parti-
jos pozicija, o jo pasisakymai.

„Jis tai daro specialiai, są-
moningai, viešai ir specialiai 
visur, kur tik gali. Jis supranta, 
kad yra įdomus žiniasklaidai, 
nes jis teikia kitokią nuomonę, 
tada [žiniasklaida] gali šnekėti, 
kad partija turi skirtingas nuo-
mones, partija skilo“, - portalui 
15min.lt kalbėjo R.Karbauskis.

Sergejus Jovaiša prieš 
dešimt metų būtų balsavęs
kitaip

Sergejus Jovaiša dėstė, jog 
anksčiau būtų balsavęs kitaip. 
„Aš tik būdamas 18 metų suži-
nojau, kad apskritai egzistuoja 
gėjai. Prieš dešimt metų net 
nebūčiau pagalvojęs, kad galiu 
palaikyti tokį siūlymą.  Man 
šita tema būtų buvusi visiškai 
nepriimtina. Bet pasaulis kei-
čiasi. Pasaulyje yra visokių 
žmonių ir jų juk neišnaikinsi. 
Jie mūsų šeimų nesugriaus, į 
mūsų gyvenimą jie nesikiša, 
nesikiškim ir mes į jų gyveni-
mą“, - sakė S.Jovaiša.

Pasak S.Jovaišos, partnerys-
tės įstatyme nekalbama nei apie 
vienalytes šeimas, nei apie įvai-
kinimą - tik apie vienos lyties 
asmenų partnerystės įteisinimą.  
Seimo Žmogaus teisių komitete 
dirbantis S.Jovaiša teigė, kad 
jis komiteto pirmininkui, save 
profesionaliu gėjumi vadinan-
čiam Tomui Vytautui Raškevi-
čiui, yra pranešęs, kad nei vie-
nalyčių asmenų santuokoms, 
nei įvaikinimo teisės jiems 
suteikimui nepritarsiąs. „Šito 
įstatymo skeptikai projektuoja 
kitus žingsnius. Bet šis įstaty-
mas niekam nesukuria galimy-

bių kaip nors įtakoti tradicinę 
šeimą“, - požiūrį dėstė konser-
vatorius S.Jovaiša.  

Antanas Baura: 
„Aš būčiau  išėjęs iš salės“

Trijų kadencijų Seimo narys, 
o dabar Seimo nario T.Tomilino 
padėjėjas Antanas Baura 
„Anykštai“ sakė, kad jis palai-
ko T.Tomilino sprendimą. 

„Regis, šioje istorijoje gali-
ma padėti tašką. Įstatymui ne-
pritarta, ir vargu ar šioje Seimo 
kadencijoje prie jo bus grįžta. 
Kol nėra bendro pozicijos ir 
opozicijos sutarimo, nėra pras-
mės rengti naujo balsavimo“, - 
„Anykštai“ kalbėjo A.Baura.

A.Baura, paklaustas, ar būtų 
pritaręs partnerystės įstatymui, 
jeigu šiuo metu jis būtų Seimo 
narys, tvirtino, kad būtų balsa-
vęs „prieš“  arba prieš balsavi-
mą „dėl šventos ramybės“  būtų 
išėjęs iš posėdžių salės. Tokį te-
orinį pasirinkimą A.Baura mo-
tyvavo tuo, jog įstatymo projek-
tas, jo nuomone,  nėra išbaigtas, 
nesuderintas su opozicija. 

„Aš Tomą pažįstu daug metų 
kaip jauną, užsispyrusį mak-
simalistą. Gerbiu už jo prin-
cipingumą, už norą, kad būtų 
diskutuojama. Esu liudininkas, 
kad Tomas nuolat skatina dis-
kusijas partijoje, frakcijoje. 
Tikrai nekritikuosiu Tomo už 
tai, ką jis padarė.  Jis mato kitą 
grupę žmonių, mato, jog ir ta 
bendruomenė kažko nusipelnė. 
Beje, T.Tomilinas yra keturių 
vaikų tėvas. Jis yra pavyzdys, 
kaip turi elgtis vyras, sukūręs 
antrąją šeimą. Matau, kaip jis 
nuoširdžiai rūpinasi savo pir-
mąja šeima“, - aiškino buvęs 
trijų kadencijų Seimo narys.

Kitą savaitę vyks visuotinis 
LVŽS Anykščių skyriaus na-
rių susirinkimas. Susirinkime 
A.Baura ketina T.Tomilinui pa-
dėti apginti jo poziciją prieš par-
tiečius dėl partnerystės įstatymo. 

„Seimo pirmininkės 
spjūvis tėvynei į veidą“

Partnerystės įstatymo projek-
tą Seime pristatė Liberalų sąjū-
džio atstovė, Seimo pirminin-
kė Viktorija Čmilytė-Nielsen, 
nors akivaizdu, jog įstatymo 
iniciatoriai yra valdančiosios 
koalicijos partneriai iš Laisvės 
partijos. 

„Nuo mūsų galutinio spren-
dimo priklausys, kaip toliau 
gyvens šimtai tūkstančių žmo-
nių, dešimtys tūkstančių porų, 
mūsų šalies piliečių“, –  iš Sei-
mo tribūnos kalbėjo V.Čmilytė-
Nielsen. 

„Šiandien 20 ES valstybių yra 
įteisinusios partnerystę, vienaip 
ar kitaip ją reglamentuoja, ir 
tarp jų yra tokios katalikiškos 
šalys kaip Ispanija, Italija, Ai-
rija, viena iš paskutinių šalių, 
įteisinusių panašų mechanizmą, 
buvo Estija, tai įvyko 2016 me-
tais“, – sakė Seimo pirmininkė.

Į Seimo pirmininkės pasisa-
kymą „Facebook“-e sureagavo 
filosofas, dramaturgas, vienas 
iš Sąjūdžio kūrėjų Arvydas 
Juozaitis:

„Pristatinėdama Partnerystės 
projektą Seimo pirmininkė Vik-
torija Čmilytė-Nielsen teigė, 
kad parlamentarai priimdami šį 
projektą turi galimybę pakeisti 
šimtų tūkstančių žmonių gyve-
nimus:

„Dažnai Seimui yra prikaišio-
jama, kad darome daug kosme-
tinių pakeitimų, kurie neatneša 

realių pokyčių, bet yra ir tokių, 
kurie gyvenimus ne tik regu-
liuoja, bet ir keičia, ir šis yra 
kaip tik toks. Nuo mūsų galuti-
nio sprendimo priklausys, kaip 
toliau gyvens šimtai tūkstančių 
žmonių, dešimtys tūkstančių 
porų, mūsų šalies piliečių“. 
Kas tai? „Lgbt“-istai visą laiką 
gaudžia apie savą mažumą. Esą 
jai taikomas ir šis Partnerystės 
projektas. O dabar - tokie bai-
sūs skaičiai? Kur jie rasti? 

Viskas paprasta - liberalis-
tinis (bolševikinis) tikrovės 
prievartavimas. Reikia iš esmės 
keisti tautą.

Lietuva ryžtingai stumiama į 
komunistinį projektą. Kai 1940 
metais Kremliui reikėjo su-
naikinti Lietuvą, jis paskelbė:  
LIETUVOJE PRIBRENDO 
REVOLIUCINĖ SITUACIJA.

Tai reiškė, kad 300 pogrindy-
je tūnančių komunistų pakeis 
šimtų tūkstančių Lietuvos žmo-
nių likimus. Raudonoji Armija 
pakeitė viską. Ir padėjo jai gy-
venimo prievartautojai. Dabar 
į tą vaidmenį nusitaikė Lietuvą 
užgulusi naujoji Vaduotujų ar-
mija. Jų rankose - Seimo dau-
guma ir Seimo pirmininkė.“ 
Šią žinutę A.Juozaitis pavadino 
„Seimo pirmininkės spjūvis tė-
vynei į veidą“. 

Skirtingų visuomenės nuo-
monių apklausos duomenimis, 
Partnerystės įstatymui neprita-
ria 60-70 proc. Lietuvos gyven-
tojų. Gegužės 15-ąją buvo su-
rengtas „Didysis šeimų maršas“ 
- protesto akcija, kuria siekta 
parodyti, jog daugelis Lietuvos 
piliečių nepritaria vienalyčių 
asmenų santykių įteisinimui. 
Finalinis maršo renginys vyko 
Vilniuje, Vingio parke. Jame 
dalyvavo  tūkstančiai žmonių.

Pasikalbėjimas su savimi be šizofrenijospastabos paraštėse

Ričardas BAnys
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, svėda-
siškis.

lyg nurimo... nurimo, 
bet, matyt, trumpam. skubu 
atsikvėpti nuo „kovidinės“ 

propagandos, kol lietu-
vos masinės komunikacijos 
priemonės dėlioja į sankcijų 
„kašiką“ visokias sankcijas 
Baltarusijai. nors dar kažkas 
žadėjo pradurti A. lukašen-
kos traktoriaus padangas, o 
prezidentinius bulvių laukus 
užpjudyti lietuviškais kolo-
rado vabalais. Žodžiu, lyg ir 
kariaujama...

saulėta banga suspindęs 
baigėsi ir pritilo šių metų 
eurovizijos konkurso dalyvių 
geltonis. Dabar jis liko Aukš-
taitijos rapsų laukuose. 

Pranašiškai atsikandau 
gruziniškos „čiurčhelos“ su 

graikiškais riešutais ir prisi-
miniau sakartvelo nepriklau-
somybės dieną. Tegyvuoja ši 
nuostabi šalis, pilna gražių 
ir gerų žmonių, su kuriais 
dabar mielai užtraukčiau 
legendinę „suliko“. Vakare 
tikrai išgersiu taurę gruziniš-
ko vyno, šlovindamas tostu 
kaukazo kalnus, nuo kurių 
viršūnių matosi tikroji gyve-
nimo laimė. 

norėtųsi kelti tostą ir už 
mūsų valdžią. juk stengia-
si, stena iš paskutiniųjų ir 
dar karantiną sušvelnino. 
Šiek tiek lietuva normaliau 
atrodys...iki rudens. O paskui 

vėl prasidės...karantininiai 
serialai su politiniu priesko-
niu. juk rudenį kažkas žadėjo 
dar sugrįžti prie partnerystės 
įstatymo svarstymo. Tikiuosi, 
kad iki to laiko valdantieji 
pasikeis lytį, prisipirks visi 
gražių kokio nors „Gucci“ ar 
dar kitokių prabangių ženklų 
suknelių ir galėsime tik stebė-
tis, koks nuostabus visuotinės 
tolerancijos pavyzdys. sakau, 
gal ir man sutaną pasipuošti 
„svarovskiais“ ir žydinčių 
aguonų muliažais? Bet ką 
pagalvos savieji? ne, nepik-
tinsiu. Tegu būna taip, kaip 
buvo. juk kiek kartų sakiau, 

kad nepataikausiu niekam. 
ypač savo atvaizdui veidrody-
je. Tegu gyvena...Virsti mote-
rimi irgi negalvoju. Per daug 
sukriokusi dama išeičiau...
dar su barzda. Užtenka ir taip 
europoje visokių „končitų“...

Pagaliau pragiedrėjo. Taip 
norisi saulės, daug saulės 
ir šilumos, kad būtų galima 
prigulti šalia mano kieme 
gyvenančio žalčio, kuris 
dažnai mėgsta pasišildyti 
saulėje. Pasekčiau jam dar 
kartą pasaką apie „eglę, žal-
čių karalienę". Tegu saugosi 
klastingų žmonių. jų yra ne 
tik pasakose...
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Garsiojo mokslininko vaikystės dienos 
Kunigiškiuose  Vytautas BAGDOnAs

Likimo vingiuose

Buvęs Kunigiškių pradžios 
mokyklos mokytojas Julius 
Greimas 1927 metais paskiria-
mas į Šiaulius pradinių moky-
klų inspektoriumi ir vidurinės 
mokyklos mokytoju. Po ketve-
rių metų toms pačioms parei-
goms jis perkeliamas į Mari-
jampolę, o dar po dvejų metų 
pedagogui J. Greimui patikimos 
Prienų mokyklų inspektoriaus 
pareigos. 1934  metais patyręs, 
darbštus, pareigingas mokyto-
jas, aktyvus visuomenininkas 
Julius Greimas tapo paskutiniu 
nepriklausomos tarpukario Lie-
tuvos burmistru Prienuose ir tas 
pareigas ėjo iki 1940 metų, iki 
pat Lietuvos okupacijos. 

Sovietinėje Lietuvoje Grei-
mams prasidėjo skaudūs likimo 
išbandymai. 

1941 m. birželio 14 d. Julių 
ir Konstanciją Greimus ištrė-
mė į Sibirą. Nežinoma, kurioje 
geležinkelio stotyje sutuokti-
niai buvo išskirti. Mokytojas 
ir paskutinis Prienų burmistras 
Julius Greimas kartu su likimo 
broliais buvo apgyvendintas 
Rešiotų lageryje Nižnij Ingušo 
rajone, Krasnojarsko krašte. 
Jau po pusmečio (1942 m. sau-
sio 23 d.) jo, kaip „buržuazinio 
nacionalisto ir liaudies priešo“, 
byla buvo nutraukta. Ši data – 
mokytojo, Lietuvos patrioto, 

visuomenės veikėjo Juliaus 
Greimo mirties data. Jo palai-
dojimo vieta nežinoma.

Konstanciją Greimienę, kuri 
tuo metu buvo namų šeiminin-
kė, nutrėmė į Altajaus kraštą, 
Jabogana Ust vietovę Kano 
rajone. Po septynerių vargo 
metų (1948-aisiais) Konstanci-
ja Greimienė iš tremties pabėgo 
ir netgi pasiekė Lietuvą. Tačiau 
ją labai greitai suėmė, įkalino 
Kaune, o 1950-aisiais sugrąži-
no į tą pačią tremties vietą. Po 
Stalino mirties, 1954-aisiais, ji  
buvo paleista namo ir sugrįžo į 
Lietuvą. Laisve pasidžiaugti jai 
buvo lemta tiktai dvejus metus, 
1956-aisiais moteris mirė..

Būsimasis mokslininkas Al-
girdas Julius Greimas su tėvais 
Prienuose negyveno. Tuo metu 
jis mokytojavo Šiauliuose, tad 
tragiško savo tėvų likimo iš-
vengė - nebuvo ištremtas.

Tremties išvengė ir jauniau-
sias Greimų sūnus Romualdas, 
tuo metu gyvenęs su tėvais, 
mokęsis Prienų „Žiburio” gim-
nazijoje. Tačiau baigęs septy-
nias klases iš gimnazijos jis iš-
stojo ir išvažiavo iš Prienų. Kai 
buvo tremiama Greimų šeima, 
Romualdo namuose saugumie-
čiai nerado. Vėliau jis pasi-
traukė iš Lietuvos, apsigyveno 
Australijoje. Kai mūsų šalis vėl 
tapo laisva ir nepriklausoma, 
Romualdas Greimas trumpam 
buvo sugrįžęs į gimtąjį kraštą, 
lankėsi ir Prienuose, susitiko su 

vaikystės draugais (apie tolesnį 
jo likimą daugiau duomenų ne-
pavyko surasti). 

Nedaug kas žinoma apie vy-
riausiąją Greimų dukrą Gražiną 
Tupčiauskienę. Tremties metu  
Prienuose ji negyveno, buvo 
ištekėjusi, tikriausiai todėl ir 
išvengė tremtinės dalios. Gra-
žina Greimaitė - Tupčiauskienė 
dirbo mokytoja, gyveno Kaune, 
mirė 1988 metais…

Garsus visame pasaulyje

Nors apie prof. A. J. Greimą 
gausu įvairios informacijos in-
ternete, žinynuose, enciklope-
dijose, mokslinėje literatūroje, 
šiame rašinyje taip pat norisi 
bent trumpai pažvelgti į moks-
lininko gyvenimo kelią, kai ku-
riuos biografijos faktus, moks-
linę bei kūrybinę veiklą.

Esame minėję, kad būsima-
sis mokslininkas gimė Tuloje 
(Rusija), kurioje jo tėvas Julius 
Greimas Pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo evakuotų lie-
tuvių pradžios mokyklos mo-
kytojas. 1918 metais Greimų 
šeima persikėlė į Lietuvą, ap-
sigyveno Svėdasų krašte, Ku-
nigiškuose. Čia Julius Greimas, 
kaip ir 1913–1915 metais, vėl 
mokytojavo Kunigiškių pra-
džios mokykloje. 1919 metais 
Greimai apsigyvena Kupiškyje, 
šiame mieste Algirdukas Juliu-
kas baigė ir pradžios mokyklą. 
1926 metais buvo priimtas į 

Kupiškio vidurinės mokyklos 
pirmą klasę. O jau kitais metais 
šeimai iš Kupiškio teko išvykti 
į Šiaulius, nes tėvas čia buvo 
paskirtas dirbti pradžios moky-
klų inspektoriumi. Taigi, savo 
mokslus jis tęsė Šiaulių vals-
tybinėje berniukų gimnazijoje. 
1931 metais būsimojo moks-
lininko biografijoje atsiranda 
Marijampolės pavadinimas. Į šį 
miestą Greimų šeima persikėlė, 
Julių Greimą paskyrus Mari-
jampolės apskrities mokyklų 
inspektoriumi. Tėvas vykdė at-
sakingas pareigas, o sūnus tapo 
Marijampolės Rygiškių Jono 
valstybinės gimnazijos auklė-
tiniu. Baigęs šią gimnaziją, A. 
J. Greimas 1934–1936 metais 
studijavo teisę Kaune Vytauto 
Didžiojo universitete. Studijuo-
damas dar tarnavo Kauno vy-
riausiojo notaro įstaigoje. 

Atsiradus skubiam prancū-
zų kalbos mokytojų poreikiui, 
paskyrus valstybinę stipen-
diją, 1936-aisiais A. J. Grei-
mas pasiunčiamas į Grenoblį 
(Prancūzija), kur studijavo 
prancūzų kalbą, dialektologi-
ją, viduramžių istoriją bei ki-
tus dalykus. 1939-ųjų vasarą, 
baigęs Grenoblio universitetą, 
grįžo į Lietuvą. Čia atliko pri-
valomąją karinę tarnybą. 1940 
metais Karo mokykloje baigė 
kariūnų aspirantų kursus, bet 
dėl politinių motyvų karininko 
laipsnio negavo ir buvo paleis-
tas į karininkų atsargą,  mat jo 
tėvas prieškarinėje Lietuvoje 
sėkmingai darbavosi švietimo 
sistemoje, tapo net burmistru 
Prienuose. Tad ir „buržuazinių 
laikų“ veikėjas Julius Greimas, 
ir jo šeimos nariai sovietų val-
džiai neįtiko...

Kurį laiką Algirdas Julius 
Greimas mokytojavo Šiauliuo-
se, dirbo Valstybinės leidyklos 
redaktoriumi, įsijungė į antina-

cistinį judėjimą. 1944-aisiais 
pasitraukė į Vakarus.

1947–1949 m. buvo Moks-
linių tyrimų centro Paryžiuje 
mokslinis tyrinėtojas - slavistas. 
1949 metais Sorbonoje apgynė 
daktaro disertaciją iš prancūzų 
kalbos istorijos. 1950–1958 
metais Egipte, Aleksandrijos 
universitete, dirbo prancūzų 
kalbos istorijos docentu, dėstė 
prancūzų kalbos istoriją ir kartu 
dirbo dėstytoju prancūziškame 
katalikiškos pakraipos mer-
gaičių pensionate. 1958–1962 
metais A. J. Greimas dėstė 
prancūzų filologijos dalykus 
Ankaros ir Stambulo universi-
tetuose, tapo profesoriumi. Dar 
dirbdamas Egipte susidomėjo 
semiotika ir šio mokslo plėtotei 
paskyrė visą savo likusį gyve-
nimą. 1960-aisiais drauge su 
savo bendraminčiais jis Pran-
cūzijoje įkūrė Prancūzų kalbos 
tyrimų draugiją, iš esmės žy-
mėjusią lingvistikos atgimimą 
Prancūzijoje, prieštaravusį tra-
diciniams filologiniams kalbos 
tyrimams.

1962 metais A.J. Greimas pa-
skiriamas Puatjė (Poitiers) uni-
versiteto prancūzų kalbos pro-
fesoriumi, o dar po trijų metų 
išrenkamas Paryžiaus  aukštųjų 
visuomenės mokslų mokyklos 
Bendrosios semantikos studijų 
vadovu. 1965–1968 metais jis 
buvo dar ir Tarptautinio semio-
tikos ir lingvistikos centro Ur-
bine (Italija) vadovu. 

Paryžiaus aukštųjų visuome-
nės mokslų mokykloje prof. 
A. J. Greimas vadovavo rašan-
tiems disertacinius darbus, se-
miolingvistinių tyrimų grupei 
ir specialiam seminarui, kurių 
pagrindu susikūrė pasaulyje 
plačiai žinoma Greimo arba 
Paryžiaus semiotikos mokykla. 

Ankstesniame „Anykštos“ 
numeryje (Nr.40, 2021-05-
25) pradėjome pasakojimą 
apie Algirdą Julių Greimą.

Garsusis semiotikas, pro-
fesorius A.J.Greimas vai-
kystėje gyveno Anykščių 
rajone. Jo tėvas, mokytojas 
Julius Greimas, dirbo Ku-
nigiškių pradžios mokyklos 
mokytoju.

Algirdo Juliaus Greimo metų ir šio mokslininko gimimo 100-
mečio proga Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys”  kartu su mu-
ziejumi, paremti Prancūzijos ambasados Lietuvoje ir Prancūzų 
instituto Lietuvoje, parengė ir išleido gausiai iliustruotą lanks-
tinuką „ Profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo vaikystės metai 
Kunigiškiuose”. ( Vytauto Bagdono nuotrauka) 

Jaunieji Greimai 1924 metais Kupiškyje . Šalia sesers Gražinos 
ir brolio Algirdo Juliaus (viduryje) sėdi jų jauniausias broliukas 
Romualdas.

Profesorius Algirdas Julius 
Greimas.

(Nukelta į 8 psl.)
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Bronis Ropė. Mokyklos tik išrinktiesiems. 
Ar pateks Jūsų vaikas?

Valdantieji paruošė bendrojo lavinimo „kokybės sti-
prinimo“ siūlymus, su kuriais susipažinus tikrai galima 
gerokai sunerimti ieškant atsakymo: ar tai visiškos ne-
kompetencijos rezultatas, ar vis dėlto pasirinkta tiesiausia 
kryptis naikinti mažesnes savivaldybes?

Lietuvos savivaldybių asoci-
acija įvertino Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos siūlymus 
tariamai pagerinti kokybiško 
bendrojo ugdymo prieinamumą, 
sumažinti atskirtį tarp skirtingų 
socialinių grupių žmonių ir efek-
tyviau naudoti mokymo lėšas. 
Deja, dauguma savivaldybių su 
pasiūlymais sutikti niekaip ne-
galėjo. Kaip ilgus metus dirbęs 
Ignalinos savivaldybės meru, 
labai gerai jas suprantu – būtų 
keista, jeigu jos „pasirašytų“ ant 
gražiai pavadinto dokumento, 
faktiškai reiškiančio visiškai 
priešingus dalykus: mokyklų 
uždarymą, atskirties tarp regio-
nų didinimą ir apribotą švietimo 
prieinamumą gyventojams. 

Ne paslaptis, kad Anykščių 
rajono švietimo įstaigų tinklas 
jau ir iki šiol patyrė skaudžių 
vadinamosios optimizacijos 
pasekmių. Dėl mažėjančio gy-
ventojų skaičiaus viena po kitos 
uždarinėjamos mokyklos. 

Tad kaip situaciją Anykš-
čiuose ir kitose savivaldybėse 
pakreiptų nacionalinės valdžios 
siūlomos naujos pertvarkos rei-
kalavimai? Pagal ministerijos 
siūlymus panaikinus jungtines 
klases, savivaldybės nebegautų 
dalies mokymo lėšų, tačiau di-
džiosiose mokyklose, atvykus 
papildomam skaičiui mokinių, 
klasių komplektų skaičius prak-
tiškai nepadidėtų. O tai reiškia 
didesnius krūvius mokykloms 
su tuo pačiu finansavimu. Po 
tokios švietimo pertvarkos sa-
vivaldybių turimų geltonųjų 
autobusų kiekis „nepavežtų“ 
išaugusio mokinių pavėžėjimo 
poreikio.

Reikalavimas sudaryti dau-
giau gimnazijos klasių reikštų 
dalies mokyklų sunaikinimą, 
nes to neįmanoma padaryti dėl 

mažėjančio mokinių skaičiaus. 
Mažosiose savivaldybėse iš viso  
nebeliktų nė vienos gimnazijos, 
tad savo mokinius joms tek-
tų pavėžėti į kitų savivaldybių 
mokyklas. Mokytojai prarastų 
darbą, o kai kuriems mokiniams 
į mokyklą tektų važiuoti apie 40 
ir daugiau kilometrų. 

Švietimo tinklo pertvarkos 
sprendimai nebuvo aptarti su 
mokyklų bendruomenėmis ir 
kitomis susijusiomis pusėmis. 
Pagal siūlymus pertvarkos jau 
turėtų būti pradėtos įgyvendinti 
tuoj pat, tarsi spragtelėjus pirštu 
– nenumatyta laiko atitinkamų 
teisės aktų, naujų mokinių pavė-
žėjimo maršrutų sudarymui, nei 
pertvarkomų mokyklų mokytojų 
įdarbinimo arba atleidimo iš dar-
bo klausimų sprendimui ir kt. .

Siūlydama šiuos dramatiškus 
pokyčius, ministerija neatsi-
žvelgia į konkrečių savivaldy-
bių situaciją ir bando pritaikyti 
tą patį „kurpalių“ tiek Vilniui, 
tiek Anykščiams ir kitoms savi-
valdybėms. Tai reikštų stipriai 
apribotas galimybes visoje Lie-
tuvoje gauti tolygiai prieinamą 
švietimą, dar labiau padidėjusią 
socialinę atskirtį, kai dalis vaikų 
neturėdami galimybių važinėti 
keliasdešimt kilometrų kasdien į 
mokyklą ir atgal, galimai rinksis 
„juodą darbą“ be vidurinio išsi-
lavinimo, o galiausiai emigraci-
ją. Tai reikštų dar didesnį Lie-
tuvos regionų nykimo pagreitį, 
dar didesnį jaunų žmonių prara-
dimą iš atokesnių savivaldybių, 
iš Lietuvos kaimo.

Kartu su šia destrukcine ben-
drojo lavinimo pertvarka keti-
nama per artimiausius ketverius 
metus investuoti apie 210 mln. 
eurų iš vadinamojo 2,2 mlrd. 
eurų vertės Europos Sąjungos 
atsigavimo fondo į „Tūkstan-

tmečio mokyklas“. Iš to paties 
fondo, kurį dalijant Vyriausybė 
neatrado nė vieno euro, galima 
sakyti, „iš pašaukimo“ besilai-
kančiam Lietuvos žemės ūkiui ir 
tuštėjančiam kaimui. Iš šiuo metu 
maždaug 1000 esančių bendrojo 
lavinimo įstaigų apie 150 jų būtų 
konkurso būdu atrinkta pagal kol 
kas neaiškius kriterijus (o kas 
paneigs, kad ne pagal partines 
simpatijas?) šioms investicijoms 
gauti. Ir tai vadinama bendrojo 
ugdymo kokybės gerinimu bei 
atskirties ir mokymosi galimybių 
netolygumų mažinimu!

Ar galima įsivaizduoti ką nors 
ciniškiau? Netolygumų mažini-
mu!? Uždraudžiama jungti ma-
žas klases, mažesniuose mies-
teliuose vidurinės mokyklos iš 
viso uždaromos, gimnazijos 
lieka tik kai kuriose savivaldy-
bėse... Ir štai iš stipriai suma-
žėjusio švietimo įstaigų tinklo 
dar mažesnė dalis, t. y. apie 150 
mokyklų, Lietuvoje laimės „auk-
so puodą“ – finansavimą sporto 
aikštynams, STEAM (mokslų, 
technologijų, inžinerijos, menų 
ir matematikos) laboratorijoms, 
bibliotekoms, individualaus mo-
kymosi, poilsio erdvėms, taip pat 
iš visų šalies kampelių pritrauk-
tiems geriausiems mokytojams, 
išmaniam mokymosi inventoriui 
ir kt. .

Skamba tikrai patraukliai. No-
rėčiau matyti tokias mūsų šalies 
mokyklas. Jei tik jos visos būtų 
tokios – visiems mūsų šalies vai-

kams. Deja, realybėje šios kon-
servatorių „Tūkstantmečio mo-
kyklos“ būtų puoselėjamos kitų 
mokyklų sąskaita.

Nelygybė gilėtų ne tik tarp 
privačių ir valstybinių, bet ir 
tarp pačių valstybinių švietimo 
įstaigų. Kalbama apie tai, kad di-
dmiesčiuose būtų statomos nau-
jos „Tūkstantmečio mokyklos“, 
kitose savivaldybėse – investuo-
jama į pasirinktas jau egzistuo-
jančias mokyklas, kai kur siūlant 
kelioms savivaldybėms bendra-
darbiauti steigiant vieną bendrą 
„Tūkstantmečio mokyklą“. O 
kai kurios savivaldybės valdan-
čiųjų planuose iš viso nevertos 
šių investicijų ir jų moksleiviai 
galės pasitenkinti tuo, kas liko 
po konservatoriškų dalybų. Mat 
jų planuose numatyta super mo-
kyklomis padengti ne visą šalį, 
bet tik iki 80 proc. savivaldybių. 
Klausimas, ar Anykščiai šioje lo-
terijoje ištrauks laimingą bilietą.

Tačiau, net jei ir kiekviena 
savivaldybė turėtų po „Tūkstan-
tmečio mokyklą“, realybėje eg-
zistuotų „elitinės“ mokyklos ir 
tai, kas liko. Net tame pačiame 
Vilniuje. Visi gerai suprantame, 
kad viso rajono moksleiviams 
toje vienoje super mokykloje vie-
tos neužteks, tad pagal kažkokius 
kol kas dar nežinomus kriterijus 
išrinktoji dalis moksleivių pateks 
į šias išpuoselėtas mokyklas, tuo 
tarpu didesnė dalis liks be tų la-
biausiai kvalifikuotų mokytojų, 
be išmanaus mokymosi inven-

toriaus, be visų tų pramogų, 
baseinų ir prabangaus poilsio... 
Su tokios kokybės bendruoju 
lavinimu, kokį bus įmanoma 
suteikti iš likusių resursų.

Europos Sąjunga iš tiesų re-
mia švietimo kokybės gerinimo 
politiką, mokymo programų to-
bulinimą, mokyklų darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą, kokybiškų 
mokymosi priemonių ir išteklių 
prieinamumo didinimą. Tačiau 
aiškiai deklaruojamas priorite-
tas – kokybiška mokymosi pa-
tirtis turėtų būti užtikrinta KIE-
KVIENAM mokiniui. Kartu su 
švietimo kokybės gerinimu turi 
būti siekiama ir vienodų galimy-
bių, socialinės sanglaudos tiek 
tarp Europos Sąjungos valsty-
bių, tiek valstybių narių viduje. 
Švietimas yra svarbus socialinės 
nelygybės mažinimui ir, manau, 
tai yra svarbesnis švietimo sis-
temos tikslas nei prisitaikymas 
prie rinkos.

Kai vieni moksleiviai keliuose 
miestuose mokysis su lazeriais, 
teleskopais ir dirbtinio intelekto 
įrengimais, negalime leisti, kad 
kitiems kaimo mokyklose tektų 
naudotis lauko išvietėmis. Tai ir 
yra vienas pagrindinių Europos 
Sąjungos prioritetų – sudaryti 
galimybes tolygiam vystymuisi 
– kurį dabartinė Vyriausybė ap-
eidinėja, nestokodama cinizmo 
socialinės atskirties didinimo 
bei regionų naikinimo planus 
vadinti „netolygumų mažini-
mu“.

Politikos, nukreiptos prieš re-
gionus, pagreitis stipriai didėja. 
Tad tiek mokyklų bendruome-
nes, tiek savivaldybininkus ir 
visus kitus neabejingus pilie-
čius raginu tiesiogiai kreiptis 
į valdžios atstovus, teikti savo 
pastabas ir reikalauti atskirtį 
tarp regionų mažinančių spren-
dimų bei kokybiško ir tolygiai 
prieinamo švietimo visiems 
Lietuvos vaikams.

Užsak. nr. 537

Europos Parlamento narys Bronis Ropė.

Nuoširdžiai dėkoju už rūpestingą gydymą, už šilumą, 
nuolatinį dėmesį ir rūpinimąsi ligoniais Anykščių ligo-
ninės vyr. gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI ir slaugto-
joms.

Linkiu geros sveikatos dirbant šį nelengvą, pasiauko-
jantį darbą.

Aldona VAITKŪNIENĖ

UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
birželio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 6,19 ct/kWh

 juridiniams asmenims – 6,87 ct/kWh
Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2020 m. birželio mėn. didesnė 9 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:

 gyventojams – 7,91 Eur/m3

 juridiniams asmenims – 8,78 Eur/m3
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Garsiojo mokslininko vaikystės dienos 
Kunigiškiuose  

Šiuo atveju svarbūs buvo ir 
mokslininko pedagoginiai, orga-
nizaciniai gebėjimai, kolegų įtrau-
kimas į bendrų mokslo darbų ra-
šymą, semiotikos mokslo tyrimą, 
semiotikos mokyklos plėtotę. 

Prof. A. J. Greimas skaitė 
paskaitas daugelio pasaulio ša-
lių mokslo bei mokymo institu-
cijose, tarp jų ir Vilniaus uni-
versitete (1971 ir 1979 metais). 
Jo mokinių ir sekėjų – įvairių 
mokslų ir menų atstovų – esama 
Europoje, Šiaurės ir Pietų Ame-
rikoje, Azijoje, Afrikoje. Mūsų 
kraštiečio darbų yra išversta į 
anglų, ispanų, italų, švedų, suo-
mių, rumunų, rusų, vokiečių ir 
kitas kalbas.

Gyvendamas užsienyje, prof. 
A. J. Greimas parašė ir išspaus-
dino ne vieną straipsnį, skirtą 
gimtajai Lietuvai, lietuvių mi-

Minint mokslininko 100-ąsias gimimo metines, Kunigiškių mu-
ziejuje buvo įrengtas prof. Algirdo Juliaus Greimo memorialinis 
kambarys (Nuotrauka Vytauto Bagdono).

Prieš žymiojo mokslininko 100-mečio minėjimą Kunigiškių mu-
ziejuje įrengtą Algirdo Juliaus Greimo memorialinį kambarį ap-
žiūri Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentai,  humanita-
rinių mokslų daktarai  Rimantas Astrauskas, Rolandas Aidukas 
kartu su profesoriumi Rimtautu Karoliu Kašponiu ir akademiku 
Antanu Tyla ( Vytauto Bagdono nuotrauka).

2009 m.gegužės 23 d. muziejuje iškilmingai atidengta  atminimo 
lenta, skirta iškiliems Kunigiškių pradžios mokyklos mokytojams 
ir mokiniams įamžinti. Joje atsirado vietos ir mokytojui Juliui 
Greimui, ir Kunigiškiuose trumpai vaikystėje  gyvenusiam jo sū-
nui prof. Algirdui Juliui Greimui. (Nuotraukoje iš kairės į deši-
nę) tuometinis Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis,  
Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas (dabar Za-
rasų dekanato dekanas) kun. Vydas Juškėnas, renginio vedėjas, 
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus dramos kolektyvo 
narys Vidas Balaišis, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, 
prof. A. J. Greimo atminimo puoselėtojas profesorius Rimtautas 
Karolis Kašponis. ( Vytauto Bagdono nuotrauka)

tologijai, krašto istorijai. Trum-
pų viešnagių Lietuvoje metu  
skaitydamas paskaitas moks-
lininkas žadino inteligentijos 
savimonę, patriotiškumą.

Prieš porą dešimtmečių buvo 
išleista dviejų tomų daugelio šalių 
mokslininkų darbų rinktinė „Se-
miotikos tikslai ir perspektyvos: 
darbai Algirdo Juliaus Greimo 
garbei“, kurioje atsispindi prof. 
A. J. Greimo – semiotikos pio-
nieriaus – mokslo darbų reikšmė 
įvairių krypčių tyrimams. JAV 
lietuvių bendruomenės kultūros 
fondas 1989 metais šiam semio-
tikui paskyrė premiją už mokslo 
darbą – knygą „Tautos atminties 
beieškant“. 

J. Šinkūnaitės ir O.Voverienės 
parengtame leidinyje „Algirdas 
Julius Greimas: mokslinės kū-
rybos bibliografinė rodyklė, 
citavimo indeksas, citavimo 

analizė“, išleistame Vilniaus 
universiteto leidyklos, rašoma: 
„1966–1990 metais A. J. Grei-
mo darbai pasaulio literatūroje 
buvo cituoti 1911 kartų (pri-
minsime, kad Nobelio premijų 
laureatų citavimo vidurkis yra 
900 kartų).“

Mokslininko plunksnai pri-
klauso gausybė straipsnių spau-
doje, nemaža knygų. Norisi kai 
ką iš jo darbų paminėti. Svarbūs 
leksikografiniai ir leksikologi-
niai darbai,  išdėstyti knygose  
„Senovės prancūzų kalbos žo-
dynas. Renesansas“  ir  „Mada 
1830-aisiais”. Prof. A. J. Grei-
mas sukūrė bendrąją reikšmės 
teoriją, kurią išdėstė knygo-
se „Struktūrinė semantika“, 
„Apie prasmę“, „Mopasanas: 
teksto semiotika“, „Semiotika 
ir visuomenės mokslai“, „Aiš-
kinamasis semiotikos žodynas“ 
(du tomai), „Apie prasmę“, 
„Apie netobulumą“. Naudo-
damasis prancūzų atradimais, 
sukūrė lietuvių mitologijos 
rekonstrukcijos metodologiją. 
Lietuvių mitologijai skyrė savo 
knygą „Lietuvių mitologijos 
studijos“. Reikšmingos moksli-
ninko mintys išdėstytos ir kny-
gose „Tautos atminties beieš-
kant“, „Iš arti ir iš toli“, „Apie 
dievus ir žmones“ bei kitose.

Profesorius Algirdas Julius 
Greimas buvo vienas žino-
miausių XX amžiaus lietuvių 
mokslininkų pasaulyje. 

Jis mirė 1992 metų vasario 
27 d. Paryžiuje. Artimųjų rū-
pesčiu, amžinojo poilsio jis 
grįžo į gimtąją Lietuvą, buvo 
palaidotas Petrašiūnų kapinėse, 
Greimų šeimos kape.

Minske nutupdytame lėktuve skrido anykštėnė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį, gegužės 23-iąją, Minske nutupdytame „Rya-
nair“ lėktuve, skridusiame iš Atėnų į Vilnių, buvo ir anykštė-
nė, Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėjo padėjėja 
Žaneta Papievienė. „Anykštai“ moteris sakė, kad  į priverstinį 
lėktuvo nusileidimą ir ji, ir kiti keleiviai sureagavo ramiai, o 
apie politinius dalykus sužinojo tik iš Lietuvos žiniasklaidos. 

„Nieko nežinojome, bet nie-
kas nepanikavo. Visi ramiai el-
gėsi. Nemačiau pro savo langelį 
ir naikintuvo. Keistas buvo tik 
staigus lėktuvo posūkis. Kiek 
skridau, tokio staigaus lėktuvo 
pasukimo nesu patyrusi“, - kal-
bėjo Ž.Papievienė.

Minske iš lėktuvo keleivius 
išleido grupėmis, po 4-5 asme-
nis. Bagažas buvo sukrautas 
priešais keleivius, pareigūnai 
su tarnybiniais šunimis tikrino 
bagažą. Paskui kurį laiką ke-
leiviams teko stovėti siaurame 

koridoriuje, be galimybės at-
sigerti ar pasinaudoti tualetu. 
„Apieškojo mus kaip filmuo-
se“, - kalbėjo Anykščių teismo 
rūmų darbuotoja.

Po patikrinimo keleiviai buvo 
suleisti į atskirą laukiamąją salę, 
joje buvo baras, tad niekas iš 
alkio ir troškulio nemirė. „Barą 
kaip reikiant keleiviai nusiau-
bė“, - šypsojosi anykštėnė.

Apie tai, jog lėktuvo nutup-
dymas yra politinis sprendimas, 
Ž.Papievienė sakė sužinojusi iš 
Lietuvos žiniasklaidos. „Susi-

rašinėjome su artimaisiais, o ir 
interneto mums neišjungė. Iš 
Lietuvos portalų išsiaiškinome, 
kas vyksta“, - sakė anykštėnė.

Iš Minsko į Vilnių išskridu-
siame lėktuve buvo tuščių vietų.
Vėliau paskelbta, kad Minske 
liko ne tik sulaikytas Baltaru-
sijos opozicijos veikėjas, blo-
geris, informacinio kanalo 
„Nexta“ įkūrėjas Ramanas Pra-
tasevičius ir jo mergina, Rusi-
jos pilietė, žurnalistė, Lietuvoje 
veikiančio Europos humanitari-
nio universiteto studentė Sofija 
Sapega, bet ir keletas Baltarusi-
jos saugumiečių. Ž.Papievienė 
„Anykštai“ sakė, kad Minske 
išlipusių saugumiečių  ji neįsi-
minė, jie neišsiskyrė iš bendro 
konteksto. „Mums liepė sėsti 
į savo vietas. Pareigūnai ėjo, 
skaičiavo, perskaičiavo, tikri-

no pagal sąrašus“, - pasakojo 
Anykščių teismo rūmų teisėjo 
padėjėja. Skrydis iš Minsko į 
Vilnių užtruko vos pusvalandį, 
tačiau bendra kelionės trukmė 
buvo pusė paros. Iš Atėnų lėk-
tuvas pakilo 10 valandą ryto, 
o Vilnių jis pasiekė tik vakare. 
Lėktuvui nusileidus Vilniuje, į 
jo saloną pasikalbėti su kelei-
viais atvyko Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės vadovė In-
grida Šimonytė.   

Didžioji dalis lėktuvo kelei-
vių buvo atostogautojai. Pati 
Ž.Papievienė taip pat grįžo iš 
atostogų Graikijoje.

Anot Baltarusijos versijos, 
lėktuvas Minske priverstinai 
nutupdytas todėl, kad gautas 
pranešimas apie neva lėktuve 
padėtą bombą, kuri turėjo būti 
susprogdinta Vilniuje. Lietu-

Utenos apylinkės teismo 
Anykščių rūmų teisėjo padė-
jėja Žaneta Papievienė Mins-
ke atsidūrė grįždama namo 
po atostogų Graikijoje.(nuo-
trauka iš asmeninio albumo).

voje neabejojama,  kad akcija 
buvo surengta tik tam, kad būtų 
sulaikytas R.Pratasevičius.

iš pirmų lūpų
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Su mažesnėmis klasėmis, 
anot Seimo nario, galima „nu-
šauti du zuikius“.

„Daugiau vaikų mokosi ko-
kybiškiau, o ne vienas, kuris 
gerai mokosi ir po to išvažiuo-
ja studijų tęsti į Londoną. Kitas 
„zuikis“ - mokytojams atsiran-
da daugiau darbo valandų, jų 
pačių reikia daugiau, atsiranda 
naujos darbo vietos“, - kalbėjo 
T.Tomilinas.

Pinigų „kaip šieno“, 
diskusijos bus tęsiamos

Seimo narys T.Tomilinas 
sakė, kad pinigų valstybė turi 
„kaip šieno“.

„Vaikų mažėja mokyklose, o 
švietimo finansavimas nemažė-
ja, o tik didėja. Biudžetas dėl 
mažinamų klasių nenukentės, 
aš tuos reikalus žinau. Čia pro-
blemos su valdininkų idėjo-
mis“, - tęsė T.Tomilinas.

Pasiteiravus, kodėl apie ša-
lies valdančiųjų numatytas 
švietimo sistemos pertvarką jis 
praeitą savaitę kalbėjęsis ne su 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovais, o Švietimo skyriaus 
specialistais, Seimo narys 
T.Tomilinas sakė: „Aš norėjau 
išsiaiškinti, kas apie tai gal-
vojama pačiame baziniame 
lygmenyje. Po mėnesio yra 
planų į diskusijas pasikviesti 
savivaldybių vadovus ir eiti į 
rimtesnį diskusijų lygį. Norė-
čiau, kad būtų pranešimai ir iš 
mokslinės pusės, ką švietimui 
gali duoti mažesni klasių kom-
plektai.“

Siūlo eiti prieš sistemą

T.Tomilinas sakė, kad jam la-
bai nepatinka pedagogų dvejo-

nės, kai jie, išgirdę naujus siū-
lymus, ima kalbėti, kad „nieko 
čia iš tų pokyčių nebus“, „mums 
užkraus naujų darbų“.

„Sistemą galima keisti, ją ga-
lima padaryti kitokią“, - su en-
tuziazmu kalbėjo T.Tomilinas, 
žadėjęs pokyčiams švietimo 
sistemoje sąjungininkų ieškoti 
visoje Lietuvoje.

Beje, apie moksleivių skai-
čiaus klasėse mažinimo svarbą 
Seimo narys T.Tomilinas vie-
šai kalbėti, rašyti publikacijas 
ėmėsi dar 2020-ais metais.

Surinkti reikiamą skaičių 
moksleivių - problema

Po susitikimo su Seimo nariu 
T.Tomilinu Anykščių rajono sa-
vivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėja Jurgita Banienė „Anykš-
tai“ sakė, kad ir ji matanti 
grėsmių, jog ne tik Anykščių 
mieste, bet ir rajone gali nelikti 
gimnazijų.

„Yra dabar Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos iškelti siū-
lymai apie tai, kad miestų gim-
nazijose turėtų būti formuojama 
po keturis klasių komplektus 
11 - 12 klasėje. Tai reiškia, kad 
viename klasės komplekte yra 
30 vaikų. Taip išeina, jei netu-
rime 91 vaiko, tai negalime for-
muoti keturių klasių komplek-
tų.Tai yra problema, nes tiek 
vaikų mes galime ir nesurinkti. 
Kaimų gimnazijose yra labai 
didelė grėsmė. Dabar renkame 
po 12 vaikų į klasių komplek-
tus ir džiaugiamės, kad jų turi-
me. Tokios situacijos, kad turėti 
po 31 11-toką ir 12-toką, kaip 
norima įteisinti, Troškūnuose ar 
Svėdasuose, ko gero, turėti neį-
manoma“, - sakė J.Banienė.

Dėl mažesnių klasių  
abejoja

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė sakė kol kas neturinti 
aiškios nuomonės, ar mokslei-
vių skaičiaus mažinimas klasė-
se yra gera idėja.

„Viena vertus,tai nebūtų blo-
gai. Dabar pradinėse klasėse 
maksimalus vaikų skaičius kla-
sės komplekte yra 24,  5 - 12 
klasėse - 30. Kiek yra realu ma-
žesni klasių komplektai - dėl to 
dar abejoju“, - sakė ji.

Švietimo skyriaus vedėja 
J.Banienė sakė, kad Seimo na-
rys T.Tomilinas šiomis temo-
mis pageidavo diskutuoti ir su 
platesne švietimo bendruome-
ne - mokyklų vadovais, moky-
tojais.

Duomenų apie švietimo 
sistemos pertvarką neturi

Valdančiojoje koalicijoje 
esančios Tėvynės Sąjungos 
- Lietuvos krikščionių demo-
kratų partijos atstovas Seime 
Sergejus Jovaiša, paprašytas 
pakomentuoti, ką jis mano apie 
Seimo nario T.Tomilino išsaky-
tus nuogąstavimus dėl Lietuvos 
švietimo ateities, į klausimą 
atsakė klausimu: „Iš kur čia jo 
tokios fantazijos?“.

„Tai, apie ką jis kalba, aš to-
kių duomenų neturiu.Dažnas 
pasirodymas viešumoje yra tam 
tikras politikavimo menas. Iš 
tokių susitikimų, kokie vyko 
Anykščiuose su Švietimo sky-
riaus specialistais, turbūt ap-
čiuopiamos naudos nebus. Su-
sirūpinimas kažkoks bus. Bet 
pasvarstymai dar neturi jokio 
pagrindo. Čia gal žmonių gąs-
dinimas ar bandymas atkreip-
ti į save dėmesį?“ - juokėsi 
S.Jovaiša.

„Smulkių“ mokyklų 
uždarymas neišvengiamas

Gimnazijų išlikimui iškilo grėsmė
Seimo narys S.Jovaiša su-

skaičiavo, kad Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungai val-
dant Lietuvą, šalyje buvo 
uždaryta 100 mokyklų.

„Mūsų apygardoje, ku-
rioje į Seimą kandidatavo 
T.Tomilinas, berods uždary-
tos šešios mokyklos. Kodėl 
jis tada nekėlė vėjo?“ - klausė 
S.Jovaiša.

Seimo narys S.Jovaiša tiki-
no, kad dalies mokyklų užda-
rymas visoje Lietuvoje neiš-
vengiamas.

„Aišku, kurios yra „smul-
kios“, visiškai pasmerktos, 
kuriose mokosi keli vaikai, 
jos visoje Lietuvoje bus per-
tvarkytos. Bet kad gimnazijos 
neturėtų Anykščiai, čia, man 
atrodo, daugiau negu fantazi-
jos“, - sakė jis.

Seimo narys S.Jovaiša sakė 
taip pat nematantis tikslo ma-
žinti klasėse besimokančių 
vaikų skaičių.

„Ir taip, man atrodo, klasė-
se mokinių skaičius yra mini-
malus. Ir dar skaidyti? Nesu-
prantu, kam to reikia. Apie tai 
net nebuvo kalbama“,- tikino 
S.Jovaiša.

Dėl mokyklų išlikimo 
pataria kovoti

Buvusi Debeikių vidurinės 
mokyklos, vėliau Debeikių pa-
grindinės mokyklos direktorė 
Rita Skujienė šioje ugdymo 
įstaigoje dirbo beveik 40 metų. 
Pedagogė pasakojo, kad kai ji 
atėjo dirbti į šią mokyklą, joje 
mokėsi 304 mokiniai.

„Prisimenu, vienais metais 
vienoje klasėje buvo net 42 mo-
kiniai“, - prisiminė R.Skujienė.

R.Skujienė sakė spaudoje jau 
skaičiusi apie tai, kad grėsmė 
iškilo ir gimnazijų gyvavimui.

„Aš to nesuprantu. Kaimo 
vaikams  užkertamas kelias 
žengti toliau. Taip išeina, kad 
anykštėnų vaikai važiuos mo-
kytis į Ukmergę?“, - stebėjosi 
pašnekovė.

Buvusi Debeikių mokyklos 
direktorė sakė, kad nedideliame 
miestelyje mokykla yra „švie-
sulys“.

„Be mokyklos nė vienas ren-
ginys neapsieina“, - sakė ji.

Kalbai pakrypus apie pande-
miją, R.Skujienė prakalbo apie 
mokinių mokymąsi nuotoliniu 
būdu.

„Man savo darbe su tuo ne-
teko susidurti. Matau, kaip 
mokytojai ir vaikai dabar dir-
ba, kartais dirbant nuotoliniu 
būdu daugiau tokio atsipalai-
davimo. Betarpiško mokinio ir 
mokytojo bendravimo nuotoli-
nis mokymas nepakeis“, - tęsė 
R.Skujienė.

Pedagogė sakė, kad jai, žvel-

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėja Jurgita Banienė sakė, kad kaimo 
mokyklos džiaugiasi viename klasės komplek-
te turėdamos ir bent 12 moksleivių.

Buvusi Debeikių mokyklos direktorė Rita Sku-
jienė mano, kad kaimuose uždarant mokyklas 
jauniesiems anykštėnams užkertamas kelias 
žengti toliau.

giant į mokyklų ateities pers-
pektyvas, darosi liūdna.

„Reikia kovoti dėl mokyklų 
išlikimo. Bet kovosime su vėjo 
malūnais?“, - retoriškai klausė 
buvusi Debeikių mokyklos va-
dovė.

Kaip rajone kito mokyklų 
skaičius?

Anykščių Antano Bara-
nausko ir Antano Vienuo-
lio – Žukausko memorialinio 
muziejaus kuratorius Tautvy-
das Kontrimavičius sakė, kad 
Anykščių rajone mokyklos ly-
giai tuo pačiu tempu buvo už-
darinėjamos iki 1990-ųjų metų 
ir po 1990-ųjų.

T.Kotrimavičius suskaičia-
vo, kad 20 amžiuje mokyklas 
turėjo apie 80 Anykščių rajono 
vietovių.

Pirmoji mokykla Anykščių 
krašte uždaryta 1953 metais 
Papartinės viensėdyje netoli 
Traupio.

Nykstančių mokyklų uždary-
mas Anykščių krašte prasidėjo 
1965 metais. Pirmosios moky-
klos buvo uždarytos Gerkiškių 
ir Vaitkūnų kaimuose.

Maždaug iki 1985 metų ra-
jone buvo uždaromos buvusios 
pagrindinės, aštuonmetės mo-
kyklos - jos tapo pradinėmis. 
Tai, anot T.Kontrimavičiaus, 
buvo didžiausias mokyklų 
uždarymo vajus. Neliko Rep-
šėnų, Užunvėžių, Levaniškių, 
Latavėnų ir kitų mokyklų.

Lietuvai atkūrus Nepriklau-
somybę, pirmoji Anykščių 
rajone 1990-ais metais buvo 
uždaryta Žviliūnų pradinė mo-
kykla.

Pagrindinis rajono moky-
klų uždarymo laikotarpis, 
anot muziejaus kuratoriaus 
T.Kontrimavičiaus, buvo 2001 
metai. Tais metais neliko ar iki 
žemesnio rango pertvarkyta 17 
mokyklų.

„Netekome apie 40 moky-
klų“, - sakė jis.

Visais laikotarpiais, pasak 
T.Kontrimavičiaus, rajone mo-
kyklos buvo uždaromos dėl 
sumažėjusio moksleivių skai-
čiaus.

Buvusios mokyklos 
griaunamos...

Mokyklos ne tik reorgani-
zuojamos, uždaromos, bet jų 
pastatai Anykščių rajone ir 
griaunami. Štai šį pavasarį pra-
nešta, kad Anykščių seniūnijos 
Jakūbavos kaime bus griauna-
mas buvusios mokyklos pasta-
tas. 

Buvusios mokyklos pastato 
griovimo darbai kainuos dau-
giau nei 5 tūkst. Eur. Darbus 
Anykščių rajono savivaldybės 
užsakymu  atliks UAB „Jung-
tinės rangos pajėgos“.

Mokykla Jokūbavos kaime 
buvo uždaryta 2003 metais. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedici-
ja (kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Laimingasis Hansas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:50 Nepažinti Indokinijos 
kampeliai.
12:45 Tobula planeta.
13:45 Puaro  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Pasivaikščiojimai.  
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Eurolyga per LRT.
21:15 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Finalas. 
24:00 Balčiausi yra pelenai 
N-14. (kart.).

06:45 Vasaros stovyklos sala.
07:00 Vasaros stovyklos sala.
07:15 Bunikula.
07:40 Padūkėlių lenktynės.
08:05 Broliai meškinai.  
08:35 Tomas ir Džeris.
09:05 Linksmosios pėdutės 2.

11:00 Delfinukas Bernis 2 .
13:00 Jis sako „Taip!“ N-7.  
15:10 Širdžių ėdikas   N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Žmogus iš plieno N-7.  
22:25 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas  N14.  
01:05 Skaistuolė amerikietė 
N14.  

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 Ponia Dautfajė  N-7.
12:20 Kenoloto
12:22 Ponia Dautfajė  N-7..
14:45 Sachara  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Sachara  N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Panelės Peregrinės 
ypatingų vaikų namai  N-7.
22:10 Pasmerkti. Kauno ro-
manas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Pasmerkti. Kauno ro-
manas  N-14.
00:10 Hobitas  N-14 (kart.).
02:45 Pokerio princesė N-14 
(kart.).

06:30 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).

07:30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato III etapas. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Europos galiūnų taurė 
2020. 
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 čempio-
natas. 
19:30 Mirtinas ginklas  N-7. 
20:30 Paskutinis laivas  N-7. 
22:30 Legendų biuras  N14. 
23:40 Sostų karai  N14. 
01:15 Gaudynės Šanchajuje 
(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 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. 
23:10 Pažadas N14.  
01:40 Viskis, tango, fokstro-
tas (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 Šv. Mišios iš Vilniaus 
Šv. vyskupo Stanislovo ir 
Šv. Vladislovo arkikatedros 
bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:25 Vasaros stovykla 
(kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga 
2020. 
17:30 Sporto galia.
18:00 Eurolyga per LRT. 
18:15 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Rungtynės dėl tre-
čios vietos. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Ansamblio „Trio di 
Parma“ koncertas.
22:30 Jobo knyga. Spektaklis 
iš „Midsummer Vilnius 2020“ 
festivalio (kart.).
00:05 Nacionaliniai Lietuvos 
kino apdovanojimai 2021 
(kart.).

06:15 Nukalta ugnyje  N-7.
07:00 Žvejybos nuotykių ieš-
kotojas.
07:55 Žvejybos nuotykių ieš-

kotojas.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  N-7.
10:30 Grėsmingieji liūtai  N-7.
11:40 Upės ir žmonės  N-7.
12:50 Laukinė Kroatijos 
gamta.
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 NBA rungtynės.
01:00 Vienas šūvis. Dvi kul-
kos  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 isto-
rija  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.  
17.30 Nauja diena.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.  
19.00 Oponentai.  

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laisvės TV valanda  
N-7.
00.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 13 731 km 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.
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.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai. 
20:45 Mano pramogos veidai.
21:30 Jos vardas MAMA.
22:00 Savaitės įvykiai su D. 
Žeimyte-Bilienė.
23:00 Verslo Švyturys.
00.00 Kitokie pasikalbėjimai. 
00:45 Kitokie pasikalbėjimai. 

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 Savaitė (kart.).
13:00 Daiktų istorijos. 
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 Bėgliai. Vorkutos bėglys.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Jaunasis popiežius  N-14.  
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms   N-14.  
23:45 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
(kart.).
00:30 Išpažinimai (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
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 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tamsioji banga N14. 
00:45 Strėlė  N-7. 

06:15 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Svajonių sodai (kart.).
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 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Ypatingas būrys  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Ypatingas būrys  N-14.
00:15 Naktinė pamaina  N-14.
01:15 Atostogos rifuose  N-14.

07:20 Mano virtuvė geriausia.
08:35 Šuo (k) N-7.  
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas (k) 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 Miestas N14. 
23:30 Mirtinas ginklas (k) N-7..
00:30 Legendų biuras (k) N14. 

06:00 Neramūs ir triukšmingi.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:10 Tėvas Motiejus (k) N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 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 Tobuli nusikaltimai  N-7.  
21:00 Mano patėvio paslaptis 
N14.  
22:50 Juodvarnis  N-7. 
00:50 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
08:45 Atspindžiai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 

(kart.).
12:00 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:30 Krikščionio žodis (kart.).
12:45 Klausimėlis (kart.).
13:00 Kultūros diena (kart.).
13:50 Ką veikti?! 
14:20 Muzikos talentų lyga 
(kart.).
15:50 Apolono vabaliukų istorijos.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Gamina vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:10 Kostiumuotieji N-7. 
19:00 Išpažinimai (kart.).
19:30 Luchinas Viscontis. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 A. Gricius. Palanga. TV 
spektaklis.  
23:20 Prisiminkime.  
23:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Ansamblio „Trio di Parma“ 
koncertas (kart.).

06:30 CSI kriminalistai (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  N-7.
12:25 Britanijos talentai.
14:25 Kietuoliai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas.
19:05 Moderni šeima  N-7.

20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Laiko policininkas  N-14.
23:20 Paktas 2  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.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Netikėtas teisingumas N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Netikėtas teisingumas 
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 apž-
valga 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.
05:30 Sveika lėkštė.
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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. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidimas. 
Ved. Darius Jurgelevičius.
12:00 Panoramytė (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 Dviračio žinios. 
22:00 Jaunasis popiežius N-14..
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Langas į valdžią (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) 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 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tamsos baikeris N14. 
00:40 Strėlė  N-7. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Jeloustounas (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 Loterija “Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Veidai minioje  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Veidai minioje  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Veidai minioje  N-14.
00:20 Naktinė pamaina  N-14.
01:15 Atostogos rifuose  N-14.

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 Sunku nužudyti N14. 
22:55 Priverstinis kerštas (k) 
N14. 
00:45 Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai N-7. 

06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos” 
(42) (k).
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Komisarė Helena Dorn  
N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7. 
00:55 Našlaitės  N-7.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinis bardų festi-
valis „Purpurinis vakaras“ 2015 
m. (kart.).
06:55 Pasakojimai iš Japonijos.
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Apolono vabaliukų istorijos 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).

07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Menora (kart.).
12:30 Proto džiunglės (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis (kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
15:00 Australijos lietuviai – tolimi 
ir artimi. 
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:10 Kostiumuotieji N-7. 
18:55 Pasakojimai iš Japonijos.
19:00 Atspindžiai (kart.).
19:30 Tapytojo Aloyzo 
Stasiulevičiaus 90-mečiui..
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Moteris N-14. 
23:15 Vytautas Mačernis. Šeštoji 
vizija. 
23:30 Indivizijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Nacionalinis bardų festiva-
lis „Purpurinis vakaras“. 2015 m. 

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 Britanijos talentai.
14:25 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Kikboksininkas 2. 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 Netikėtas teisingumas 
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 Netikėtas teisingumas 
N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  

22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Netikėtas teisingumas 
N-7.
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.

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 Vartotojų kontrolė (kart.).
13:00 Bėgliai. Vorkutos bėglys 
(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 Panoramytė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Jaunasis popiežius N-14..
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 Nacionaliniai Lietuvos kino 
apdovanojimai 2021 (kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) 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 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Pasmerktas būrys N14. 
00:25 Strėlė  N-7. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Jeloustounas (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.
14:30 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. 
19:27 Sportas.orai.
19:30 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo  N-7.
00:25 Naktinė pamaina  N-14.
01:20 Atostogos rifuose  N-14.

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 Priverstinis kerštas N14. 
22:50 Miestas (k) N14. 
01:15 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai N-7. 

06:00 Neramūs ir triukšmingi.
06:25 Daktaras Ozas  N-7. 
07:10 Tėvas Motiejus (k) N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Komisarė Helena Dorn  
N14. 
22:55 Juodvarnis  N-7. 
00:55 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Trimitas in Jazz. 
Koncertas (kart.).
07:15 Lesė (kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Kaip gydo gamta (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 

(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
12:30 Kelias (kart.).
13:00 Legendos (kart.).
13:55 7 Kauno dienos (kart.).
14:25 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Luchinas Viscontis (kart.).
15:50 Apolono vabaliukų isto-
rijos.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. (kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:45 Tarptautinės draugiškos 
futbolo rungtynės. Lietuva – 
Estija. 
21:00 Sporto galia.
21:30 Bloga mergaitė.  
22:25 Vartotojų kontrolė.
23:20 Istorijos detektyvai.  
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Nacionalinis bardų festiva-
lis „Purpurinis vakaras“ 2015 m. 
01:40 Auksinis protas  (kart.).

06:30 CSI kriminalistai (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 Britanijos talentai. 
14:25 Kietuoliai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas.

19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Kol nenuėjau miegoti  
N-14.
23:05 Perėja  N-14.
00:55 Rezidentas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Kaimo akademija.  
07.00 Netikėtas teisingumas 
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 Netikėtas teisingumas  
N-7.
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“ (4/42). 
Dokumentinė realybė. Ukraina. 
2015. N-7.
21.30 „Žiedas su rubinu“ (1/92). 
Melodrama. Ukraina. 2018. N-7.
22.30 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
22.50 Sportas.
22.54 Orai.

22.55 Europa - tai aš.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Netikėtas teisingumas 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

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

antradienis 2021 06 01

trečiadienis 2021 06 02

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.



ketvirtadienis 2021 06 03

penktadienis 2021 06 04

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Širdyje lietuvis. 
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 Mano ir tavo žemė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Jaunasis popiežius 
N-14. 
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka N-7. 
(kart.).
00:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
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 (k) 
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 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Karo šunys N14. 
00:45 Strėlė  N-7. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda. 
07:35 Jeloustounas (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 Jeloustounas  N-7.
20:30 Prakeikti III  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Plėšikai  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Plėšikai  N-14.
00:10 Naktinė pamaina  N-14.
01:10 Atostogos rifuose  N-14.

07:20 Mano virtuvė geriausia” 
(11) (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 Žudikai N14. 
23:45 Sunku nužudyti (k) N14. 
01:40 Velniški Stivo Ostino išban-
dymai  N-7. 

06:00 Daktaras Ozas  N-7. 
06:55 Šeimyninės melodramos 
(k).
07:55 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Supermamos  N-7. 
12:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
13:30 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė  N-7. 
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai  N-7. 
19:50 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Inspektorė Petra  N14. 
22:45 Juodvarnis  N-7. 
00:45 Našlaitės  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras“ 
(kart.).
06:45 Vytautas Mačernis. 
Šeštoji vizija (kart.).
07:00 Lesė (kart.).
07:25 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai bu-

rundukai (kart.).
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
08:40 Gamina vaikai (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Trembita (kart.).
12:30 Viltis abipus Atlanto 
(kart.).
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
13:55 Euromaxx (kart.).
14:25 Kūrybingumo mokykla 
(kart.).
14:55 Tapytojas Aloyzas 
Stasiulevičius. (kart.).
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai. 
16:15 Pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas. Ketvirtfinalis.  
18:45 Klausimėlis (kart.).
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Tokijas – miestas fenik-
sas. 
20:15 „Dainų dainelės“ akimir-
kos.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Chuljeta  N-14. 
23:05 Čia – kinas  (kart.).
23:30 Euromaxx  (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras“. 
2015 m. 

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 Britanijos talentai.
14:25 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7.
18:00 Fitnesas.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:05 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:10 Pi gyvenimas N-7.
23:40 Perėja  N-14.
01:30 Rezidentas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Keliautojo dienoraštis.  
07.00 Netikėtas teisingumas 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 Netikėtas teisingumas N-7.
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 Netikėtas teisingumas N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius (kart.).
13:00 Mano ir tavo žemė 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 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 Džeisonas Bornas N-14.
00:55 Vasara vasarį N-14. 

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Širdele mano  N-7. 
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) 
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 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Ponas ir ponia Smitai 

N-7. 
23:50 Mirties apsuptyje N14. 
01:55 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas N14. 

06:15 Bakuganas  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda. 
07:35 Jeloustounas (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.
19:30 Ralfas Griovėjas 2 N-7.
21:50 Žvaigždžių karai  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Žvaigždžių karai  N-7.
00:55 Mirtinas vėjas N-14.
02:30 Pasmerkti. Kauno roma-
nas N-14 (kart.).

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 Ikaras N14. 
23:15 Žudikai (k) N14. 
01:55 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 

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 Stebuklas (k) N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (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 Tobuli nusikaltimai  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 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras“ 
(kart.).
07:20 Drakoniukas Kokosas 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Knygų savaitė. „Apie 
Dievą ir žmogų“(kart.).
08:40 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
09:10 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).

11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.).
12:00 Rusų gatvė (kart.).
12:30 Stop juosta (kart.).
13:00 Stambiu planu. 
14:00 Indivizijos (kart.).
14:30 Pasivaikščiojimai (kart.).
15:00 Australijos lietuviai – toli-
mi ir artimi. 
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Lesė.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7. 
(kart.).
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:45 Tarptautinės draugiškos 
futbolo rungtynės. Latvija – 
Lietuva. 
21:00 Sporto galia.
21:30 Europos kinas. 7.39.  
N-14.
23:05 Monika Linkytė su stygi-
nių kvintetu. 
00:25 Dabar pasaulyje. 
00:50 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpurinis vakaras“. 
2015 m. 

06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Fitnesas (kart.).
10:25 SimpsonaiN-7.
11:25 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:25 Britanijos talentai.
14:25 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Atsargiai! Merginos  N-7

18:00 Fitnesas.
19:05 Moderni šeima  N-7.
20:00 Farai  N-7
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Kodas 999 N-14.
00:15 Pi gyvenimas (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Greitis.  
07.00 Netikėtas teisingumas 
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 Atliekų kultūra.  
17.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
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 Netikėtas teisingumas 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Vienas toks unikalus. 
07:00 2800 km Dunojumi bai-
dare su A. Valujavičiumi.
08:00 Raktas į namus.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
13:30 Spausk gazą.
14:00 Verslo švyturys.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:20 Delfi diena. Dienos 
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:15 Delfi diena. Dienos 
interviu.
16:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:15 Delfi diena. Dienos 
tema.
17:35 Delfi diena. Sveiki! Su 
gydytoju V. Morozovu.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:35 Delfi diena. Dienos 
interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios
19:15 Delfi diena. Krepšinio 
zona.
20:00 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.
05:00 Orijaus kelionės.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2021 birželio 30 d.)

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

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

Balandžio 30-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Pumpuras“ teisingas at-
sakymas - KVAPNI GĖLYTĖ. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 54 skaitytojai. Tai 
anykštėnai R.Venclovienė, R.Budrienė, O.Arienė, Z.Vanagienė, A.Skaržauskienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, B.Augulienė, A.Lunevičius, R.Šulnienė, J.Mieželienė, 
B.Vilimas, L.Tamulėnienė, J.Pranckevičienė,  V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, A.Kavolienė, 
L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, D.Varnienė ir R.Kavoliūnienė; S.Cemnickienė, 
B.Gudonienė, E.Sunkurytė, R.Dolmantienė ir P.Dolmantas iš Viešintų; K.Imbrasaitė, 
G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių; R.Puolis, V.Strazdienė ir E.Kiškienė iš Kavarsko; 
S.Juodelienė ir G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; S.Krisiūnienė ir B.Raščiuvienė iš Surde-
gio; S.Steponavienė iš Troškūnų; J.Aukštakojienė iš Ukmergės; R.Šiaučiūnienė iš Mita-
šiūnų; I.Guobienė iš Svėdasų; A.Ramanauskienė iš Dauginčių; A.Lisauskienė iš Mickūnų; 
O.Petronienė iš Smėlynės; T.Patumsienė iš Vikonių; L.Dobrodiejienė iš Utenos; V.Urbutienė 
iš Naujikų; L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus; R.O.Deveikienė iš Mažionių; R.Vaiginytė iš 
Aknystų; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; A.Kuolienė iš Kunigiš-
kių ir A.Juknonienė iš Rubikių.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Pumpuras“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks E.SUNKURYTEI iš Viešintų. 
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Bėgliai. Vorkutos bė-
glys (kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Undinėlė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė (kart.).
11:55 Nevaldomi Australijos 
svetimžemiai.
12:45 Airija iš paukščio 
skrydžio.
13:35 Komisaras 
Montalbanas  N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Gyčio Paškevičiaus 
koncertas „Draugams“. 
22:50 Tik 40  N-14. 
01:00 Džeisonas Bornas 
N-14. (kart.).

06:35 Vasaros stovyklos 
sala.
07:05 Bunikula.
07:30 Padūkėlių lenktynės.
07:55 Broliai meškinai.   
08:25 Tomas ir Džeris.
08:55 Beprotiškos melodi-
jos.
09:20 Pirmyn į kosmosą.
11:05 Klonuotas Adamas.
13:10 Kvailių auksas N-7. 
15:30 Ekspertai N-7. 
17:25 Žalia šviesa. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Džekas milžinų nuga-
lėtojas N-7. 
21:45 Pasodinsiu savo EKS 
N14. 
00:00 Nevykėliai po priedan-
ga 2 N14. 

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 Sveiki atvykę.
12:00 Gyvūnų mažyliai.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gyvūnų mažyliai.
13:05 Mažoji undinėlė.
14:50 Pono Poperio pingvi-
nai  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 Perl Harboras  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Perl Harboras  N-7.
01:10 Ryklių sala  N-14.

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 tele-
vitrina.
10:00 Liūtų valdžia.
11:05 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:05 Padėtis nevaldoma..
13:15 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
15:30 Pavojingi kaimynai  
N-7. 
16:30 Kelias į UEFA EURO 
2020.
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Kaukės. 
21:55 Oušeno vienuoliktu-
kas N-7. 
00:15 Dvigubas smūgis N-7. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
07:20 Aklojik).
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:45 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
12:00 Merės meilė virtuvei.
12:55 Didelės svajonės, 
mažos erdvės.
14:10 Akloji (k).
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Šeimyninės melodra-
mos (k).
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vera. Oro pilys N14. 
22:55 Keršto kelias N14. 
01:15 Stela Bloumkvist (k) 
S. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
08:00 Sukurta Kiote.
08:30 Kaip gydo gamta.
09:00 Kūrybingumo moky-
kla.  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Poeto Vytauto 
Mačernio 100-mečiui.  
10:30 Pasivaikščiojimai.  
11:00 Kas geresnio, kaimy-
ne?  
11:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
12:00 Trembita.  
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Kelionių atvirukai.
14:15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I pusfinalis.  
16:45 Kelionių atvirukai.
17:00 Veranda.  
17:30 Sporto galia.
18:00 Kelionių atvirukai.
18:15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. II pusfinalis.  
20:45 Kelionių atvirukai.
21:00 Bėgimas naktį N-14.
23:05 LRT Opus ore. Grupė 
„The Roop“. 
24:00 Kelionių atvirukai 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Nukalta ugnyje (kart.) 
N-7.
06:55 Mirtina vasara N-7.
07:50 Rizikingiausi skrydžiai 

pasaulyje.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai N-7.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
11:00 Sandėlių karai  N-7.
11:30 Upės ir žmonės  N-7.
12:40 Pavojus migracijoms.
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. 
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Septynios seserys  
N-14.
00:30 Kodas 999  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.
18.28 Orai.
18.30 Greitis.  
19.00 Vairas. Gyvo garso 
koncertas. 

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Gražuolė.
22.00 Laikykitės ten. 
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 vei-
dai.
08:30 Jos vardas MAMA.
09:00 Stiliaus DNR.
09:30 Geltonas karutis.
10:00 Alfas live. 
11:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
11:30 Išlikę.
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 Kasdienybės herojai.
01:00 Kasdienybės herojai. 
02:00 Kasdienybės herojai.
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MOZAIKA
IŠ ARTI

siūlo darbą

įvairūs

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

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 

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.

UAB „universalūs medžio produktai“, priklausanti 
„Baltic American Concord“ įmonių grupei, Ukmergėje ieško 

medienos apdirbimo staklių operatorių
daRBO pOBŪdIS: Darbas medienos apdirbimo staklėmis slenkančiu
darbo grafiku
REIKALAVIMAI:     Darbo patirtis
                                 Staklių derinimo darbai
                                 Sugebėjimas dirbti komandoje                          
                                 Privalumas- staklininko pažymėjimas
SIŪlOme:              Geras darbo sąlygas
                                   Konkurencingą atlyginimą (nuo 1050-2000 Eur prisk.atl.)
                               Visas socialines garantijas.
Kreiptis: tel.: (8-340) 63620 arba mob.tel.:(8-620) 87395.
Adresas: Molėtų kel.27,Antakalnio II k.,Ukmergės r.sav., www.ump.lt

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

paslaugos

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-699) 94662.

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

Tel. (8-664) 13510.

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Pildo kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Kondicionierių pildymas ir re-
montas, automobiliams, sun-
kvežimiams, žemės ūkio tech-
nikai. Vyksta į vietą. 

Tel. (8-630) 01033.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone. 
Senjorams taikomos nuolaidos.

Tel (8-679) 02099.

Tvenkinių kasimas vikšriniu 
ekskavatoriumi, senų tvenki-
nių valymas, gilinimas, įvai-
rūs žemės, aplinkos tvarkymo 
darbai. 

Tel. (8-628) 59000.

Informuojame, kad 2021-06-09 12.45 val., bus ženklinamas žemės sklypas pro-
jektiniu Nr. 622-14, esantis Kavarsko k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.. Kviečiame, 
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 3475/0001:188), savininką I. B. ar jos įgaliotus as-
menis atvykti į žemės sklypo ribų ženklinimą. 

Papildoma informacija teikiama adresu: Aušros al. 29 a., Šiauliai, UAB ,,Šiaulių 
hidroprojektas“ telefonu (8-614) 94133. 

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

Tel. (8-600) 40863.

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.

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

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

Nuomoja kubilą ant ratų 
Anykščiuose ir aplinkui. 
Atveža į pageidaujamą vietą. 
Kubilas talpina 6-8 asmenų, 
greitai išyla.

Tel. (8-696) 65249.

Santechnikos montavimo 
bei remonto darbai. Šildymo, 
vandentiekio, nuotekų monta-
vimas ir remontas.

Tel. (8-666) 02658.

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

Tel. (8-659) 75977.

Meistras gamina laiptus ir 
visų tipų baldus su drožybos 
elementais iš kietmedžio. 

Tel. (8-615) 45845.

Policija dėl karantino 
pažeidimų nebaus 
„Didžiojo šeimų gynimo
maršo“ dalyvių

Policija nepradės administra-
cinės teisenos Vilniuje gegužės 
viduryje vykusio „Didžiojo 
šeimų gynimo maršo“ organi-
zatorių atžvilgiu dėl karantino 
reikalavimų pažeidimų šiame 
renginyje, nebus baudžiami ir 
atskiri reikalavimų nesilaikę 
žmonės. 

Sprendimas nepradėti tei-
senos priimtas ketvirtadienį, 
nustačius, kad organizatoriai 
padarė viską, ką galėjo, kad rei-
kalavimų būtų laikomasi. 

Policijos departamento tei-
gimu, Vingio parke dirbę pa-
reigūnai stengėsi sudrausminti 

kiek įmanoma daugiau žmonių 
ir priminti jiems apie karantino 
reikalavimus, tačiau tądien nė 
vieno protokolo dėl pažeidimo 
nebuvo surašyta, o šiuo metu 
nustatyti visus pažeidėjus būtų 
neįmanoma. 

Pasak Policijos departamen-
to, apskritai šiame renginyje 
pareigūnai daugiausiai rūpino-
si viešosios tvarkos ir eismo 
saugumo užtikrinimu, o šiuo 
požiūriu renginys praėjo tvar-
kingai. 

Gegužės 15-ąją sostinės Vin-
gio parke vykusios akcijos da-
lyviai siekė išreikšti protestą 
prieš Stambulo konvenciją ir 
kitas iniciatyvas, jų teigimu, nu-
kreiptas prieš tradicinę šeimą. 
Nors renginyje leista 7 tūkst. 
dalyvių, jų, policijos duomeni-

mis, buvo iki 10 tūkstančių.
Organizatoriai po pirmojo pa-

vykusio renginio pranešė birže-
lio viduryje planuojantys ir an-
trąjį. Jei bus išduotas leidimas, 
žadama rengti trijų dienų mitin-
gą prie Seimo ir vienos dienos 
mitingus prie Vyriausybės bei 
Lietuvos radijo ir televizijos.

Indijos šventikai meldžia
„koronaviruso deivių“ 
malonės

Hinduistų šventikai vieno-
je Indijos šventykloje kasdien 
meldžiasi dviem „koronaviru-
so deivėms“, taip bandydami 
padėti sutramdyti pandemiją, 
šaliai grumiantis su nauja CO-
VID-19 banga. 

Dviejų „Korona Deivių“ at-
vaizdai buvo pastatyti šalies 
pietuose esančiame Kojamba-
tūro mieste, smarkiai nuken-
tėjusiame nuo dabartinio ligos 
protrūkio, kuris visoje šalyje 
pastarąjį mėnesį nusinešė 100 

tūkst. gyvybių.
Dėl didelio sergamumo Ko-

jambatūre šventykla „Kamat-
chipuri Adhinam“ tikintiesiems 
yra uždaryta, bet šventikai at-
lieka apeigas priešais dievybių 
atvaizdus. Vienas jų padarytas 
iš santalo medienos, o kitas – iš 
akmens.

Deivėms paliekama maisto 
ir kitų aukų, joms recituojamos 
maldos prašant užbaigti pan-
demiją. Statulėlės prausiamos 
vandeniu su ciberžole ir pienu.

„Yra buvę panašių šventyklų 

raupams, vėjaraupiams ir ma-
rui“, – sakė šventyklos vadovas 
Anandbharathi K. .

Nors daug kur Indijoje per 
parą užregistruojamų naujų 
COVID-19 atvejų skaičius ima 
mažėti, 1,3 mlrd. gyventojų tu-
rinčią šalį sukrėtė naujausios 
pandemijos bangos mastas. Ša-
lies ligoninės yra perpildytos, 
labai trūksta medicininio de-
guonies ir vaistų.

Šventikai „Korona Devėms“ 
planuoja melstis dar septynias 
savaites.

eidamas 99 metus, šių metų gegužės 27 dieną, 
mirė Jonas MIKALAJŪNAS.

Urna bus pašarvota nuo gegužės 29 d. 14 val. 
parapijos namų salėje,Vilniaus g. 13.

Šv. Mišios aukojamos gegužės 30 d. 9 val. Anykš-
čių šv. Mato bažnyčioje.

Išlydimas gegužės 30 d. 12 val. į Anykščių kapines.

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

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

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-673) 50446.

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.: (8-608) 33078.

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

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

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/

Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius 
ir paaugintus viščiukus 

broilerius, dedekles 
vištaites, lesalus.

tel. (8-611) 46451.

Mokam 
geriausią kainą 
už mišką visoje 

Lietuvoje.  
Tel. (8-650) 16017. 

nekilnojamsis turtas

Namą.
Tel. (8-614) 08477.

Gyvenamąjį namą ir kitus 
pastatus (8 km nuo Anykščių, 
prie gero kelio).

Tel. (8-603) 12758.

Sklypą sodo darbams, kaina 
6000 Eur. 

Tel. (8-677) 13564.

Suremontuotą namą 
Gedimino g. Anykščiuose. 

Tel. (8-678) 75239.

Kupiškio r., Skapiškio sen., 
Naivių k., gyv. namą su ūki-
niais pastatais. Sklypo plotas 
26 a. Kaina 21 000 Eur. 

Tel. (8-686) 73067.

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.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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.

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

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Pristato į namus.

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

kita

Šieną.
Tel. (8-698) 50818.

Akcija, šaligatvio plytelės 
50x50, 1,50 Eur už vienetą, 
virš  50 kub. m pristatymas ne-
mokamas. 

Tel. (8-686) 91043.  

Trijų kub. m vandens talpą 
ant ratų; lenkišką šienapjovę; 
vokišką šieno rinktuvą.

Tel. (8-615) 51923.

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

Tel. (8-682) 36692, 
Vytautas.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 30 d. (sekmadienį) prekiau-

sime „Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-308 veislės vie-
nadieniais ir 1-2 savaičių paaugintais mė-
siniais broileriais. Vienadienėmis vištytėmis 
(Olandiškos). Nuo 2 iki 8 mėn. amžiaus 
įvairių spalvų dėsliosiomis vištaitėmis, 
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 4,50 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. 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.

Rokiškio raj. ŽŪB 
„audrupio paukštynas“ 

nuo gegužės 31 d. 
parduos 14 mėn. rudas 

dedekles vištas. 
Vienos kaina – 2 Eur

Išankstinė registracija 
tel. (8-611) 32392.

mokame 6% ir 21% pVm.

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

VeRšelIuS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aVIS
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
gegužės 29 - 31 d.d. - pilnatis.

Ferdinandas, Joana, Žaneta, 
Vyliaudas, Jomilė, Žana.

Teodozija, Algedas, Erdvilė, 
Magdalena, Magdė.

šiandien

gegužės 30 d.

vardadieniai

oras

+8

+16

gegužės 31 d.
Petronėlė, Gintautas, Rimvilė, 
Angelė, Petrė, Nojus.

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

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

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!

Būkite su „Anykšta“ ir 
antrąjį 2021 - ųjų metų 

pusmetį!

redaktorei nežinantNNN

- Pone, norėtume paimti iš 
jūsų interviu...

- Ką? Kodėl iš manęs? Aš juk 
niekuo neypatingas. Turiu šei-
mą, normalų darbą, stogą virš 
galvos. Ko jūs iš manęs norite?

- Bet pone Prezidente...

***
Gėlių pardavėjas šaukia:
- Nupirkite rožių savo myli-

mai moteriai.
Pro šalį einanti dama atkerta:
- Kaip ir visada, apie žmonas 

niekas negalvoja.

***
Žmona sako vyrui:
- Kokia graži pora mūsų kai-

mynai: jis ją nuolat apkabinęs, 
bučiuoja, sako jai gražius žo-
džius. Kodėl gi tu taip nedarai?

- O prie ko čia aš?! Aš jos net 
nepažįstu!

***
Suvalkietis skambina pa-

reikšti užuojautos į laikraštį. 
Operatorė:

– Sakykite tekstą.
Suvalkietis:
– Mirė Jadzė.
Operatorė:
– Galite sakyti daugiau. 5 žo-

džiai nemokami.
Suvalkietis:
– Mirė Jadzė, parduodu „Opel 

Ascona”.

***
Dviese žaidžia „Jūrų mūšį”:
- D6.
- Sužeidei.
- D6.
- Sužeidei.
- D6.
- Tu ką, sadistas?

„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

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

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

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

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

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

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00

Amiliutė supranta, kaip žlunga partnerystė net neverta temos vystyt -
skaudžiai žlunga partnerystė.
Vieną dieną - ūkis bendras,
kitą - ,,šmutkės“ žemyn skrenda. 

Oi, atsimenu laikus -
Buvo metas tas puikus, 
kai su Marce bendrą plotą
Užsodinome burokų. 

Tręšėm, laistėme bendrai,
Bet – išskyrė pinigai.
Du metus mes nekalbėjom,
kolei pyktis nepraėjo. 

Pagalvojau vakar rytą -
Tomą ši bėda ištiko. 
Tarsi motina tikroji
Agnė jau pirštu grūmoja. 

santykiai mat su berniukais
ištrauka ne to filmuko.
niaukiasi naisių dangus -
Tuoj Aušrinė draugas bus.

Laiką lenkiantis klausimynas ar nesusipratimas?
Registruojantis internetu skiepui nuo COVID-19 ligos, 

reikia užpildyti klausimyną, kurio vienas klausimas tiesiog 
lenkia laiką arba yra visiškas nesusipratimas.

„Kontroliniame skiepų suau-
gusiems kontraindikacijų pati-
krinimo klausimyne“ klausiama 
apie sveikatos būklę: apie aler-
gijas, ar šiuo registracijos metu 
žmogus serga, apie skiepijimąsi 
kitomis vakcinomis, kraujo kre-
šulius ir panašius dalykus. Žo-
džiu – viskas kaip ir daugelyje 
klausimynų apie sveikatą. 

Pats paskutinis klausimas 

skirtas moterims, taip net nuro-
dyta pačiame klausime. „Mote-
rims: ar laukiatės? Ar šiuo metu 
žindote kūdikį?“.Pateikti atsa-
kymo variantai „Taip“, „Ne“, 
„Nežinau“. Regis, kas čia tokio, 
vyrai tiesiog klausimą turi pra-
leisti ir neatsakinėti, juk klausi-
mas skirtas moterims, taip net 
užrašyta. Tačiau ne viskas taip 
paprasta – praleidus šį klausimą 

sistema įspėja, kad atsakyta į ne 
visus klausimas ir būtina grįžti 
baigti pildyti klausimyną. Net 
jei esate vyras ir nenorite atsa-
kyti į klausimą, skirtą moterims. 
Regis, klausime apie nėštumą 
ir žindymą vyrams tereikia pa-
sirinkti atsakymą „Ne“, bet juk 
tada automatiškai vyrai ima 
pripažinti, kad jie gali lauktis ir 
žindyti kūdikius. Gaunasi kaž-
kokia nelogiška reikšmė. 

Greičiausiai tai paprasčiau-
sias sistemos neišbaigtumas, 
tačiau gal kaip tik su klausi-

mais viskas gerai? Gal tiesiog 
klausimynas yra ultramodernus 
ir pritaikytas naujoms laiko re-
alijoms – juk skelbia, kad lyčių 
yra ne dvi, o dešimtys? Gal yra 
kokia lytis, kurioje gali būti 
nėščiais ir žindantys vyrai? Juk 
jei tokių lyčių yra ir jos neras 
savo atsakymo varianto - klau-
simynas gali būti paskelbtas 
diskriminaciniu. 

Gali būti. Bet vis tiek būtų 
įdomu sužinoti statistiką, kiek-
gi Lietuvoje yra nėščių ir žin-
dančių kūdikius vyrų?


