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PAMINKLAI, SKALDA, 
VISI KAPINIŲ DARBAI

Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

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

Ekskursija po Tilto gatvės kompleksą: 
pasitinka plikos sienos
Anykščiuose už 2,5 mln. Eur įrengtas Tilto gatvės kompleksas jau daugiau nei keturis mėnesius neturi administrato-

riaus arba, paprasčiau sakant, - šeimininko. Kompleksas eksploatacijai atiduotas praėjusių metų lapkričio 1 dieną, tačiau  
Anykščių rajono taryba dar tik ruošiasi patvirtinti tvarką, kaip bus įveiklinami Tilto gatvės statiniai.

Šiandien Tilto gatvės komplekso statiniai tušti, „gyvas“ tik Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC), 
kurio naujai pastatytame pastate ankšta tiek patiems darbuotojams, tiek turistams.

„Anykštai“ apžiūrėti vis dar užrakintus Tilto gatvės komplekso pastatus iš vidaus pavyko vasario viduryje, kai Anykš-
čiuose viešėjo 15-os Latvijos  miestų merai. Svečiams savivaldybės administracija po kompleksą surengė ekskursiją.

Anykščių Turizmo ir verslo informacinio centro darbuotojoms nuo darbo stalo atsiveria vaizdas į naujai suprojektuotą 
viešąjį tualetą. Tilto gatvės statinius projektavo UAB „Metro architektūra“ architektai Paulius Kisielis, Julius Biliūnas 
(šis architektas kilęs iš Anykščių), Tautvilė Džiugytė, Irma Javtokė ir A. Mačiulis. 

Slėptis nuo atominio karo Anykščiuose nėra kur
Lietuvos pasirengimo ekstremalioms situacijoms svetai-

nėje skelbiamas žemėlapis, kuriame nurodyti kolektyvinės 
saugos statiniai. Juose karo ar kitų ekstremalių situacijų 
metu gyventojai galėtų laikinai pasislėpti. Tokių statinių 
Anykščių rajone yra 13, o Lietuvoje – 1913:  teigiama, kad 
jose vietos užtektų maždaug 1,2 mln. šalies gyventojų. 

Tačiau slėptuvių, kuriose gyventojai būtų saugūs atomi-
nio karo atveju, tiek Anykščių, tiek absoliučioje daugumoje 
savivaldybių nėra.

Slėptis būtų galima mokyklose

Pasak Lietuvos pasirengimo 
ekstremalioms situacijoms 
www.lt72.lt puslapio, kolek-
tyvinės apsaugos statiniai yra 
skirti laikinam gyventojų prie-
globsčiui. Šie pastatai pažymėti 
specialiuoju ženklu – lygia-

kraščiu mėlynu trikampiu oran-
žinio fono kvadrate, apibrėžta-
me mėlynos spalvos rėmeliu. 
Ekstremaliųjų situacijų metu 
paprastai kolektyviniam nau-
dojimui skirtus pastatus galima 
pritaikyti gyventojams apsau-
goti nuo atsiradusių gyvybei ar 
sveikatai pavojin-
gų veiksnių. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Koronavirusas. Nuo vasario 
25 iki kovo 3 dienos Anykš-
čių rajone  fiksuoti 133 nauji 
susirgimo COVID-19 atvejai. 
Protrūkiai fiksuojami Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centre, Anykščių ligoninėje, 
Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninėje, taip pat 
dalyje ugdymo įstaigų. Iš viso 
šiuo metu koronavirusu yra už-
sikrėtę ir serga 386 rajono gy-
ventojai.

Pabėgėliai. Keletas Anykščių 
rajono kaimo turizmo sodybų 
paskelbė, kad yra pasiruošusios 
priimti pabėgėlius iš Ukrainos. 
Pirmadienį Anykščių meras Si-
gutis Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad pabėgėlių iš Ukrainos 
apgyvendinti Anykščių rajone 
poreikio kol kas nėra.

Festivalis. Lietuvos kultūros 
taryba nusprendė neskirti finan-
savimo VšĮ „Architektuomenė“ 
projektui „Lėtos architektūros 
ir meno festivalis“. Šios viešo-
sios įstaigos vedėjas yra žino-
mas Lietuvos architektas Au-
drys Karalius. Buvo pristatoma, 
kad Anykščiuose planuojama 
surengti Europoje analogų ne-
turintį festivalį. Festivalio pa-
raiška liko pirma iš negavusių 
finansavimo. Iš viso programo-
je finansuota 16 projektų, tiek 
pat jų finansavimo negavo.

Tabletės. Maždaug 6 tūkst. 
Anykščių rajono gyventojų 
dar nėra atsiėmę nemokamai 
dalijamų kalio jodido tablečių. 
Atsiimti tabletes gyventojai 
raginami iki kovo 31 dienos. 
Tai padaryti galima Anykščių 
savivaldybėje bei seniūnijose. 
Gyventojui taip pat išduodamas 
informacinis lapelis, kaip  kalio 
jodidą vartoti įvykus branduoli-
nei ar radiologinei avarijai.

Žemėlapyje sužymėti kolektyvinės apsaugos statiniai Anykščių 
rajone.

Žemėlapis iš internetinio puslapio https://www.lt72.lt/
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temidės svarstyklės

Parama. Premjerė Ingrida 
Šimonytė sako, kad gabenant 
Lietuvos paramą į Ukrainą 
yra iškilę techninių ir logisti-
nių problemų, o dėl greitesnio 
kuro tiekimo į šią šalį tariamasi 
su Lenkijos koncerno „Orlen“ 
valdoma naftos perdirbimo ga-
mykla „Orlen Lietuva“. Lietuva 
šiemet Ukrainai jau yra perda-
vusi įvairios ginkluotės ir amu-
nicijos, taip pat pasieniečiams 
reikalingų kompiuterinių ir ry-
šio priemonių bei drabužių. Be 
to, antradienį į Ukrainą išvyko 
medicinos priemonių parama už 
3,7 mln. eurų.

Ataka. Rusijos atakos prieš 
Ukrainos atomines elektrines 
gali lemti „nepamatuojamas pa-
sekmes“, sako krašto apsaugos 
ministras Arvydas Anušauskas. 
Anot jo, Rusija taikosi į infras-
truktūros objektus, siekia nu-
traukti elektros tiekimą Ukrai-
noje nepaisydama net to, kad tai 
susiję ir su jos pačios energijos 
tiekimo sistema, saugumu. Ru-
sijai daugiau nei prieš savaitę 
pradėjus karo veiksmus Ukrai-
noje, šalies pagalbos tarnybos 
pranešė, kad Rusijos pajėgoms 
atakavus didžiausią Europoje 
Zaporižios atominę elektrinę, 
joje kilo gaisras.  Ukrainos pre-
zidentas Volodymyras Zelens-
kis apkaltino Maskvą griebusis 
„branduolinio teroro“ ir mėgi-
nant „pakartoti“ Černobylio ka-
tastrofą.

Migrantai. Per savaitę Lietu-
vos-Baltarusijos pasienyje ap-
gręžti 96 migrantai, dėl humani-
tarinių priežasčių įleistųjų į šalį 
nebuvo, penktadienį pranešė 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba (VSAT). Tarnybos teigimu, 
tarnybinių ginklų pasieniečiams 
ir kariams praėjusią parą pasie-
nyje panaudoti neteko. Latvijos 
ir Lenkijos pasieniečiai per parą 
pastaruoju metu apgręžia pana-
šius skaičius užsieniečių, kaip ir 
Lietuvos kolegos.

Šuolis. Jei Rusijos karas 
Ukrainoje itin paveiktų Lietuvos 
ekonomiką, Lietuvos institucijos 
jau svarsto galimus kainodaros 
pokyčius, kurie padėtų išvengti 
didelių energetikos kainų šuo-
lių vartotojams, sako premjerė 
Ingrida Šimonytė. „Dabar, kai 
tą kainų dinamiką nėra lengva 
prognozuoti, gali reikėti tiesiog 
tuos sprendimus daryti kitaip, 
kad būtų galima išvengti labai 
didelių kainų šuolių, atidėtų 
arba labai didelių svyravimų“, 
-sakė premjerė. Premjerės ver-
tinimu, kainų prognozė yra „ne-
dėkingas dalykas“, nes daug kas 
priklausys nuo to, kaip elgsis 
tretieji rinkų dalyviai, pavyz-
džiui, OPEC šalys arba Jungti-
nės Amerikos Valstijos.

-BNS

Smurtas. Kovo 1 dieną  
apie 21.30 val. Andrioniškyje 

vyriškis (g. 1954 m.) smurta-
vo kito vyriškio (g. 1990 m.) 
atžvilgiu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Vyriškis (g. 1954 m.) 

sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

Mirtis. Kovo 1 dieną  apie 
17.15 val. Svėdasuose, savo 

namuose, rastas moters (g. 
1956 m.) kūnas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties prie-
žasčiai nustatyti.

Kebabinės savininkas išvyko į Ukrainos pasienį – 
nemokamai maitins pabėgėlius

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

IĮ „Anykštukai“, kuriai Anykščiuose priklauso kebabinė, 
direktorius Dalius Drumsta  su maisto vagonėliu mažiausiai 
dviem savaitėms išvyko į Ukrainos pasienį nemokamai mai-
tinti pabėgėlių iš karo zonos.

Kartu su D. Drumsta, kuris 
yra šios iniciatyvos iniciatorius, 
į Ukrainos pasienį iš viso išvy-
ko septyni maisto vagonėliuose 
maitinimo paslaugas teikiantys 
Lietuvos verslininkai.

„Pradžiai maisto turiu, bet ti-
krai žinau, kad ten tūkstančiai 
alkanų ir sušalusių žmonių…
Reikės ir jūsų pagalbos…“ – 
prieš kelionę  feisbuke rašė  

D.Drumsta.
Į Ukrainos pasienį versli-

ninkas D.Drumsta išvyko šį 
trečiadienį. „Buvo sunki ke-
lionė Ukrainos pasienio link... 
Beveik 1000 km reikėjo įveik-
ti. Pirmame pasienio poste 
mūsų nepriėmė, tai atvykome 
į pagrindinį pasienio postą...“- 
kelionės įspūdžiais dalijosi 
D.Drumsta.

Pabėgėlius iš Ukrainos mais-
to vagonėlių savininkai nemo-
kamai maitina sriuba bei maka-
ronais su mėsa.

Įkvėptas verslininko D. 
Drumstos iniciatyvos, Vilniu-
je veikiantis muzikinis klubas 
„LINE UP“ kovo 8 dieną ren-
gia paramos koncertą „7 Truks 
To Ukraine“. Per koncertą bus 
renkama parama pabėgėliams 
iš Ukrainos. Koncerte pasiro-
dys dešimt atlikėjų, tarp kurių 
Andrius Zalieska-Zala iš grupės 
„Arbata“, atlikėja Justė Krauje-
lytė su grupe ir kiti.

Kebabinės savininkas Dalius 
Drumsta vykti į Ukrainos pa-
sienį subūrė septynių maisto 
vagonėlių savininkus.
Daliaus DRumStoS asmeni-

nio archyvo nuotr.

Godumas vagilei užtrauks baudžiamąją 
atsakomybę

Dėl karo Ukrainoje šaukiamas neeilinis 
Anykščių rajono tarybos posėdis
Kovo 7 dieną, pirmadienį, Anykščių rajono taryba rink-

sis į neeilinį posėdį. Posėdyje numatyta nutraukti Anykščių 
rajono savivaldybės bendradarbiavimą su dviem Baltaru-
sijos miestais bei suteikti humanitarinę pagalbą Ukrainos 
Mirgorodo miestui.

Anykščių rajono tarybai siū-
loma vienašališkai nutraukti 
Anykščių rajono savivaldybės 
bendradarbiavimo sutartis su 
Baltarusijos Klecko bei Smur-
gainių miestais, reaguojant į 
Rusijos Federacijos paskelbtą 
„specialiąją karinę operaci-

ją“ Ukrainoje ir Baltarusijos 
Respublikoje sutelktas dideles 
Rusijos Federacijos karines pa-
jėgas.

Anksčiau „Anykštai“ Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obe-
levičius sakė, kad Anykščių 
rajono savivaldybės bendradar-

biavimas su Klecko ir Smur-
gainių miestais yra nutrūkęs 
savaime. Dar prieš pirmadienį 
vyksiantį Anykščių rajono ta-
rybos posėdį iš savivaldybės 
tinklapio buvo pašalinta infor-
macija apie savivaldybės ben-
dradarbiavimą su Baltarusijos 
miestais.

„Manau, kad bendradarbia-
vimas atgaivintas galės būti 
tik po Lukašenkos režimo pa-
baigos“, - komentavo meras 
S.Obelevičius.

Su Baltarusijos Klecko mies-
tu Anykščių rajono savivaldy-
bės vadovai prekybos, ekono-
minio, mokslinio-techninio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartį pasirašė 2012 metais, 
o su Smurgainių miestu- 2016 
metais.

Pirmadienį vyksiančiame 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje taip pat bus priimtas spren-
dimas iš savivaldybės biudžeto 
skirti 20 tūkst. Eur humanita-
rinę pagalbą  karo krečiamam 
Ukrainos Mirgorodo miestui. 
Su Mirgorodo miestu Anykščių 
rajono savivaldybė bendradar-
biauja  nuo 2018 metų.

-ANYKŠtA

Kovo 3-iąją, ketvirtadienį, 17 val. 50 min. Žiburio g. 
„Norfos“ apsaugos darbuotojai sulaikė merginą (g. 2003 
m.), kuri su krepšiu prekių, už jas nesumokėjusi, bandė iš-
eiti iš parduotuvės.

Apsaugos darbuotojai bloka-
vo parduotuvės duris ir iškvietė 
policijos pareigūnus. Suskai-

čiuota, kad bandytų pavogti 
prekių vertė yra 206 eurai 68 ct. 
Didžioji dalis bandytų pavogti 

daiktų - pramoninės prekės.
Klaipėdoje registruota, 

Anykščių rajone  pas draugus 
ar gimines viešėjusi mergina 
iki šiol nebuvo teista, tačiau 
dabar jai gresia baudžiamoji 
atsakomybė. Anykščių rajono 
policijos komisariato Veiklos 

skyriaus viršininkė Aušra Staš-
kevičienė „Anykštai“ sakė, jog 
vagilės bandomų iš parduotu-
vės išnešti prekių vertė taip pat 
yra įrodymas, jog ji dar nėra 
profesionalė. Mat vagystė iki 3 
MGL (iki 150 eurų) vertės pre-
kių neužtraukia baudžiamosios 
atsakomybės, todėl profesiona-
lūs vagys paprastai apskaičiuo-
ja, kiek yra „saugu“ vogti. 

-ANYKŠtA

Skiria dosnią paramą Ukrainai Vidmantas ŠMIGElSkAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiuose gyvenantis verslininkas ir bardas Kazimie-
ras Jakutis ir jo šeimos valdoma čiužinių gamybos įmonė  
- Jonavoje veikiantis „Lonas“ skiria reikšmingą paramą 
kovojančiai Ukrainai.

„Lono“ feisbuko paskyroje 
paskelbta, jog įmonių grupė or-
ganizacijai BLUE / YELLOW 
pervedė 50 tūkst. eurų. „Lonas“ 
taip pat pranešė, kad  kartu su 
partneriais - UAB „Vita Baltic 
International“- padovanos tūks-
tantį čiužinių, kurie bus skirti 
migrantams iš Ukrainos

„Kartu mes galime daugiau 
/.../. Dar praėjusią savaitę va-
dovai ilgai nesvarstydami nu-

sprendė  - padėsime. O jau šią 
savaitę pirmieji čiužiniai pa-
sieks Lietuvos Raudonąjį Kry-
žių“,- rašoma „Lono“ feisbuke.

Kazimieras ir Birutė Jaku-
čiai į  paramos Ukrainai fondą 
pervedė ir 2 tūkst. 300 eurų, 
kurie buvo surinkti per jų su-
tuoktuvių 41-ųjų metinių šven-
tę. K.Jakutis „Anykštai“ sakė, 
kad kviesdami svečius į šventę 
juos informavo, jog, jeigu šie 

norintys ką nors padovanoti, 
geriausia dovana - pinigai, ku-
riuos ketino skirti naujų „Lono“ 
namų sodui įveisti. Tačiau, pra-
sidėjus karui, buvo nuspręsta, 
kad parama Ukrainai bus pras-
mingesnis pinigų panaudojimo 
būdas. „Kai pasakiau, kaip keti-
name naudoti jų pinigus, - sve-
čiai plojo“, -  „Anykštai“ sakė 
K.Jakutis.

Pirmąją karo dieną „Lonas“ 
nutraukė sutartis su „Viada“ 
ir „Baltic Petroleum“ degali-
nėmis, todėl K.Jakutis kuro 
Anykščiuose nebesipila. 

„Nesureikšminu aš savo pa-

ramos. Vienas gali paremti 50 
tūkst., kitas - ir milijonu. Svarbu, 
kad mes būtume vieningi. „Slava 
Uraini“, - kalbėjo verlininkas.

Kazimiero Jakučio įmonės 
paramos vertė Ukrainai per-
kopė 100 tūkst. eurų.
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ANyKŠčIŲ RAJoNo 
SAVIVALDyBėS TARyBoS 

37-asis posėdis

TARyBoS PoSėDIS VyKS NUoToLINIU 
BŪDU REALIUoJU LAIKU 

ELEKTRoNINIŲ RyŠIŲ PRIEMoNėMIS.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite ras-
ti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje 
www.anyksciai.lt.

Užsak. Nr.214

Mirgorode galbūt žuvo 
„Kijevo vaiduoklis“

Gindamas Ukrainą nuo įsiveržusios rusų armijos, žuvo Mirgo-
rodo miesto, kuris yra susigiminiavęs su Anykščiais, deputatas, 
vienas geriausių naikintuvų pilotų pasaulyje pulkininkas Alek-
sandras Oksančenka. Yra tikinčių, kad jis – tas paslaptingasis 
„Kijevo vaiduoklis“, numušęs net 21 priešo naikintuvą.

Nuotr. iš „Facebook“

Kovo 1 dieną, Rusijos invazijos į Ukrainą metu, iš Mir-
gorodo miesto, su kuriuo susigiminiavusi Anykščių rajono 
savivaldybė, pasiekė žinia: žuvo deputatas, naikintuvo pilo-
tas, pulkininkas Aleksandras oksančenka. 

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Žuvo gindamas Tėvynę

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius apie tai 
savo feisbuko paskyroje rašė: 
„Anykščius pasiekė baisi žinia. 
Oro mūšyje su Rusijos okupan-
tais žuvo su  mūsų miestu susi-
giminiavusio Mirgorodo miesto 
tarybos deputatas, naikintuvo 
pilotas Aleksandras Oksančen-
ka. Apie tai feisbuke paskelbė 
Poltavos srities karinės admi-
nistracijos vadovas Dmitrijus 
Luninas. „Karas pasiglemžė 
vieną geriausių ukrainiečių nai-
kintuvų pilotų pasaulyje, Pol-
tavos srities gyventoją, pulki-
ninką Aleksandrą Oksančenką. 
Oro mūšyje jis nukreipė į save 
priešo lėktuvus“, – rašė D. Lu-
ninas. Aleksandras Oksančenka 
laikomas vienu geriausių kovi-
nių orlaivių pilotų. Jo sąskaito-
je – daugiau nei 2000 skrydžio 
valandų, jis nepriekaištingai at-
liko sunkiausius aukščiausio pi-
lotažo elementus. Dalyvavo oro 
šou: SIAF, „The Royal Interna-
tional Air Tattoo“, Tarptautinia-
me oro šou 2017, Čekijos tarp-
tautiniame oro festivalyje. Per 
Čekijos tarptautinį oro festivalį 
2017m. Aleksandras Oksan-
čenka atliko akrobatinį skrydį 
koviniu naikintuvu „Su-27“. 
Ukrainos prezidento vasario 28 
d. dekretu Nr. 78 pulkininkui 
Aleksandrui Oksančenkai buvo 
suteiktas Ukrainos didvyrio 
titulas ir suteiktas „Auksinės 
žvaigždės“ ordinas. Užuojauta 
velionio šeimai ir visai Mir-
gorodo bendruomenei. Slava 
Ukraini!“

Žiniasklaidoje buvo pasiro-
džiusių žinučių, kad tai – gar-
susis ,,Kijevo vaiduokliu“ 
(Ghost of Kyiv) pramintas karo 
pilotas, numušęs per 21 rusų 
naikintuvą. Vėliau – neva  A. 

ir buvau jį sutikęs, sunku pasa-
kyti“, – kalbėjo rajono meras S. 
Obelevičius.

Žmonėms reikia didvyrių

Čikagoje gyvenanti lietuvė, 
Čikagoje leidžiamo laikraščio 
„Draugas“ tarybos narė, žurnalis-
tė, rašytoja Vilma Kava, išgirdusi 
apie garsųjį „Kijevo vaiduoklį“, 
savo „Facebook“ paskyroje rašė: 
„Pasaulis spėlioja, ar The Ghost 
of Kyiv, Kyjivo vaiduoklis, eg-
zistuoja, ar tai mitas, skirtas susti-
printi kovinę dvasią. 

Fact-checkers sako, kad video, 
klaidžiojantis socialiniuose tin-
kluose ir sakantis, kad tai Kyjivo 
vaiduoklis, yra paimtas iš skry-
džius simuliuojančio žaidimo, 
kad jis nėra realus. 

Media, kai kalbama apie au-
gantį The Ghost of Kyiv numuš-
tų lėktuvų skaičių, rodoma viena 
nuotrauka, bet visada pabrėžiama 
– tikrą foto ir pavardę pasakysim, 
kai baigsis karas. Bet Kyjivo 
vaiduokio realumą patvirtino ir 
buvęs 2014 – 2019 metais Ukrai-
nos prezidentas Poroshenko savo 
Twitter paskyroje. Beje, jis irgi 
stojo ginti šalies. 

The Ghost of Kyiv yra oro vir-
tuozas, su savo MiG-29 staigiai 
priartėjantis iš neaišku kur. Sako, 
rusai jo paniškai bijo. 

Man nepaprastai smalsu, ar 
The Ghost of Kyiv  tikras, ar 
tai mitas. Sako, kad jis gali būti 
Ukrainos pilotas Vladmir Abdo-
nov, kiti sako, kad ne, ne jis. 

Dar sako, kad šiandien The 
Ghost of Kyiv lėktuvas buvo 
numuštas, kad tai Colonel, pul-
kininkas Oleksandr „Grey Wolf“ 
Oksanchenko. Vieni sako, kad 
jis žuvo, kiti – kad katapultavo-
si ir liko gyvas. Noriu, kad karas 
baigtųsi greičiau ir sužinočiau.

Beje, lėktuvas ukrainietiškai 
yra літак“, – mintimis dalijosi 
žurnalistė.

Oksančenka iš tiesų esąs gy-
vas. S. Obelevičius, paklaustas, 
ką manąs apie tokias teorijas, 
sakė: „Su tikruoju  karu vyksta 
ir propagandinis karas, todėl in-
formaciją reikia labai atsargiai 
vertinti ir aklai netikėti visomis 
pasirodžiusiomis žinutėmis. 
Mes informaciją apie žuvusį 
deputatą gavome iš oficialaus 
Poltavos karo komendanto, to-
dėl, nors gaila, bet netikiu, kad 
pulkininkas išgyveno…“ 

Anykščių rajono savivaldybė 
ir Ukrainos Mirgorodo miesto 
taryba vysto partnerystę tarp 
Anykščių rajono ir Mirgorodo 
miesto, bendradarbiauja įvai-
riose srityse ir palaiko draugiš-
kus santykius nuo 2017 metų. 
Ukrainiečiai ne kartą viešėjo 
Anykščiuose, o mūsų savival-
dybės atstovai – Mirgorode. Ar 
yra pulkininkas A. Oksančenka 
lankęsis Anykščiuose? 

„Ne, jis į mūsų miestą at-
vykęs nebuvo. Tačiau aš pats, 
viešėdamas Mirgorode, galbūt 

Anykščiuose, 
miesto parke, 
ruošiamasi įreng-
ti mineralinio 
vandens gręžinį. 
Kaip galėtų va-
dintis anykštėniš-
kas mineralinis 
vanduo?

Jūratė KLIEZIENė:

Anykščiuose išgaunamas 
mineralinis vanduo galėtų va-
dintis „Šilelis“ arba „Anykščių 
bangelė“.

Domicelė AUGUTIENė:

Mano siūlomas pavadinimas 
– „Anykščių purslai“.

Romualdas INčIRAUS-
KAS

Anykštietiškas mineralinis 
vanduo galėtų būti pavadintas 
„Šaltupio“ vardu.

Almontas Urb:

Siūlau tokį pavadinimą – 
„Anduo!

Iš aukščiau ir bunkeriai 
geriau matosi...

Reda KRUoPė, Anykščių 
rajono savivaldybės Vyriau-
sioji specialistė mobilizacijai 
ir civilinei saugai, apie slėp-
tuves: 

„Ir šias vietas ne mes su-
galvojome, jos yra numatytos 
„iš aukščiau“, ministerijos, 
jie žiūri pastato konstrukcijas, 
tinkamumą, įvertina kolekty-
vinius statinius.“

Slėpsimės terasose?

Daiva GASIŪNIENė,
 Anykščių rajono vyriausioji 
architektė, apie tai, kur slėp-
tis  karo ar ekstremalių situ-
acijų metu: 

„Jeigu pastatas šiandien yra 
naudojamas, vadinasi, jis yra 
tinkamas naudoti. Ir negali 
būti klausimo, ar yra saugu, 
nes jei saugu naudotis, tai yra 
saugu ir slėptis.“

Gerai paslėptos slėptu-
vės...

Sigutis oBELEVIčIUS,  
Anykščių rajono meras, apie 
slėptuves:

„Sovietmečiu Anykščiuose 
buvo įrengtos kelios slėptuvės, 
bet kur, niekas tiksliai nežino, 
nes archyvai neišlikę.“

Gidais išimtinai dirbs 
vaikinai?

Daiva GASIŪNIENė,
 Anykščių rajono savivaldy-
bės vyriausioji architektė, 
apie tualetus, įrengtus prie-
šais Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro 
langus: 

„Kai susistyguos visa Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centro struktūra ir bus ten 
gidai, jokių prieš nosį tualetų 
nebus. Ten dabar prisodinta 
labai daug merginų, tačiau jos 
turės išsiskirstyti, nes  planuo-
jama jas perkelti į Tilto gatvės 
komplekso geltonąjį namą.“

Dabar ir be pastangų 
galėsite nepirkti

Tomas TUSKENIS, Anykš-
čių menų centro direktorius, 
apie paramą Ukrainai:

 „Po 2014 metų stengiuosi 
nepirkti rusiškų produktų.“

Iš kur žinote, kaip tokiais 
atvejais jautėsi generolai?

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
savo baudžiamojo persekio-
jimo procesą: 

„Jaučiausi kaip generolas, 
kurį po laimėto mūšio tardo 
NKVD leitenantas.“ 
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rievės

šiupinys

Vidmantas ŠMIGElSkAS

Atslūgus pirmajai baimės ir 
pykčio bangai, susivokiau, kad 
tai, kas vyksta Ukrainoje, nėra 
nei stebuklas, nei fenomenas. 
Tokiais agresijos masteliais  
mažai kas tikėjo. Tai  tiesa. Na, 
neva gyvename XXI amžiuje, 
tai kaip  XXI amžiuje šitaip 
gali būti? O kodėl gi ne? 
kuo XXI amžius geresnis už 
XX  ar XIX?  Dėl to, kad mes 
jame gyvename? Na, nesusi-
reikšminkim. Evoliucija nuo 
babuino iki žmogaus tęsėsi ir 
užtruko tūkstantmečius, bet 
atbulinė evoliucinė eiga nuo 
žmogaus iki Putino gali įvykti 
žaibiškai. Turim įrodymą.

kai Putinas suvarė tankus 
prie Ukrainos sienos,  bu-
vau įsitikinęs, kad karas bus. 
Tačiau, kaip ir dauguma kitų,  
galvojau - biški pašaudys, biški 

papjaus, biški savo kontroliuo-
jamą teritoriją padidins.

jeigu Putinas būtų suorga-
nizavęs tik nedidelį karelį, o ne 
visą karą, tada būtų normalu 
mūsų  XXI amžiui? kaip 2014-
aisiais, kai iš Ukrainos buvo 
nurėžtas luhanskas ir Donec-
kas, kai „žaliųjų žmogeliukų“ 
prižiūrimas krymas „balsavo“ 
už prisijungimą  prie Rusijos?..

Žinot, jis tik vieną moteriš-
kę išprievartavo, ir tik vieną 
kartą... kas čia tokio! juk ne 
penkias po tris kartus. 

Spėju, kad mūsų meilė 
Ukrainai prabudo ir dėl to, 
kad patiems mums (beje, ir 
visai Vakarų Europai) pradėjo 
svilti subinės. kai bombos 
sprogsta Sirijoje, yra norma-
lu, bet kai Ukrainoje - tai jau 
nebe XXI amžius? 

Didvyriai ukrainiečiai, kad 
ginasi nuo rusų? konkretūs 
žmonės - taip! Tačiau visos na-
cijos nebeatifikuočiau. Gintis 
nuo agresoriaus yra normalu. 
Nenormalu buvo beveik nesi-
ginti  2014-aisiais.

Dėkui Viešpačiui, kad 
Ukrainos Prezidentu šiuo 
laiku yra Volodymyras Zelens-
kis. Žaviuosi jo laikysena ir 
viešaisiais ryšiais. Visi dabar 
Ukrainos Prezidentu žavisi. 

kare viešieji ryšiai ne mažiau 
svarbūs nei ginklai ir amuni-
cija. Suprantu, kad kare abi 
pusės meluoja - geruliai me-
luoja ne mažiau nei blogiukai. 
Bet aš klausausi V.Zelenskio ir 
juo tikiu. Ir pasitikiu. Ir eičiau 
paskui jį. Nors puikiai žinau, 
jog jis profesionalus aktorius. 
Ar V.Zelenskis didvyris? Ne. jis 
- puolamos šalies Prezidentas, 
kuris paprasčiausiai atlieka 
savo darbą!

Mes  išsigimėme.Visi. Mūsų 
sąmonė jau sunkiai suvokia, 
kodėl okupuojamos šalies Pre-
zidentas nebėga iš šalies. Visi 
bėgo, o šitas nebėga. kas yra? 
Didysis vandens telkinių žino-
vas Smetona pas mus ir dabar 
beveik didvyris. Nors realiai 
jis buvo niekšelis ir isterikas, 
kuriam nuosava sveikata buvo 
svarbesnė už lietuvą. O čia, 
dabar, tik pamanykit, Vyriau-
siasis šalies gynybos vadas 
organizuoja šalies gynybą! Ir 
dar gerai organizuoja! Ir net 
ne iš emigracijos, o iš bombar-
duojamos sostinės!

Ukrainos kariuomenė, Pre-
zidentas ir piliečiai, gindami 
šalį, moralinės kartelės neuž-
kėlė į kažkokias nesuvokiamas 
aukštumas. ją tik padėjo į nor-
malių žmonių lygmenį. Ištraukė 

iš po plintuso ir paliko akių, 
jeigu norite – širdies, aukštyje.

„Ruskyj karabl, idi nachui!“ 
– Ukrainos pasieniečių atsako-
moji replika agresoriui visiems 
sluoksniams tapo priimtina ir 
oficialiai vartotina fraze. Dabar 
net davatkos, kurios, kaip paaiš-
kėjo, buvo latentinės keikūnės, 
šią frazę vartoja visur, kur reikia 
ir kur nereikia (dažniau kur 
nereikia). Manau, grėsmės aki-
vaizdoje į  vartojimo rinką reikia 
įvesti ir dar vieną seną, gražų, 
labai lietuvišką žodį - kurva. Dėl 
viso pikto, ateičiai...

Vos ne vieningai lietuvos 
piliečių reiškiamas palaiky-
mas Ukrainai - džiugina. O 
prasklendžianti abejonė, jog  
kažin ar mūsų šalies vadovai 
sugebėtų (sugebės) elgtis 
taip, kaip elgiasi V.Zelenskis, 
yra tik spekuliacija. Ukrai-
nos Prezidentas ir šios šalies 
piliečiai lietuvą, tikiu, pabu-
dino iš hipnozės. Vadovauti 
gynybai ir gintis nuo agresijos 
yra  normalu. lietuviai, kurie 
prireikus ims ginklus, nebus 
didvyriai. jie paprasčiausiai 
išliks žmonėmis, o tie, kas 
prikraus kelnes ir dės į krūmus, 
turėtų prisiminti tą seną, gražų, 
lietuvišką žodį. Tas žodis - kaip 
tik apie juos...

Renkame populiariausius 
Anykščių medikus
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru pradėjo 

tradicinius populiariausių šių metų Anykščių medikų rinkimus.
Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydytojus ir slaugytojas – „Anykšto-

je“ paskelbsime balandžio 27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena.
Populiariausių gydytojų rin-

kimuose dviejų padėkų sulau-
kė Troškūnuose dirbantis gy-
dytojas Rimondas Bukelis. 

Po vieną padėką turi gy-
dytojai Rolandas Jurkėnas, 
Virginija Pažėrienė, Valdas 
Macijauskas, Diana Iricijan, 
Giedrutis Klimkevičius, Dalia 

Kazlauskienė ir Gražina Ber-
natavičienė.

Skaitytojai dėkojo slaugyto-
joms Ritai Burneikienei (dvi 
padėkos), Aušrai Valaitienei, 
Laimai Slapšienei, Joanai Mi-
kulėnienei, Gražinai Janulie-
nei ir Bronei Pranskūnienei. 

Padėti savo mėgstamiems 

Nuoširdžiai dėkoju Kavarsko poliklinikos šeimos gydytojai 
Gražinai BerNatavičieNei už ilgametį darbą ir visam dar-
buotojų kolektyvui už supratimą ir kantrybę.

Danguolė Lingienė

Nuoširdžiai dėkoju anykščių rajono ligoninės Chirurgijos 
poskyrio vedėjui Giedručiui KLiMKevičiUi, bendrosios 
praktikos slaugytojai Joanai MiKULėNieNei už suteiktą 
kvalifikuotą pagalbą, nuoširdų rūpestį ir parodytą dėmesį. 
Linkiu sveikatos ir kantrybės! 

A. R. Vilimas

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui rimondui 
BUKeLiUi, slaugytojoms ritai BUrNeiKieNei, Gražina  
JaNULieNei, Bronei PraNsKūNieNei už gerą gydymą 
ir dėmesį.

O.A. GVozdai

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Dianai iriCiJaN už 
nuoširdumą, atsidavimą savo profesijai, už gebėjimą nura-
minti ligonį.

Linkiu Jums sėkmės, sveikatos ir ištvermės šiame nelen-
gvame darbe.

Laima BALTAKienė

kiame. Nepraleiskite progos 
padėkoti žmonėms, kurie nuo-
širdžiai rūpinasi Jūsų sveikata.

Padėkas galima užsakyti 
elektroniniu paštu reklama@
anyksta.lt ir su Jumis susi-
sieks ,,Anykštos” redakcijos 
reklamos skyriaus darbuo-
toja arba atvykus į redakciją 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

-ANYKŠtA

iš visos širdies dėkoju gydytojai Daliai KaZLaUsKieNei 
ir slaugytojai už nuoširdumą, profesionalų gydymą.

Bronė SOKOLOVienė

gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas pa-
dėkas (vienos padėkos kaina 
15 eurų), rašydami redakcijai 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-
dikai pasirūpino, bei balsuoda-
mi internetu, portale anyksta.lt 
vyksiančioje apklausoje.

Kaip ir pernai, 75 proc. bal-
sų sudarys padėkos ir laiškai 
„Anykštoje“, 25 proc. – balsa-
vimas internetu.

Balsavimą internetu skelbsi-
me balandžio mėnesį, o padė-
kų medikams ir laiškų jau lau-

Pagarba. Pasaulio anykštėnų 
bendrija kovo 4 dieną, penkta-
dienį,  Anykščiuose pagerbda-
ma žuvusius už Ukrainos lais-
vę,  šalia Anykščių koplyčios 
aprišo medžius Ukrainos vėlia-
vos spalvų kaspinais.

Užtvanka. Anykščių rajono 
savivaldybė pratęsė sutartį su 
UAB „Kurklių karjeras“. Ben-
drovė iki 2023 metų kovo vi-
durio prižiūrės bei remontuos 
Šventosios upės užtvanką. Su-
tarties vertė siekia per 10 tūkst. 
Eur.

Gėlės. Šį mėnesį Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracija sudarė trumpalaikę  kiek 
didesnės nei 400 Eur vertės 
sutartį su Anykščiuose veikian-
čia IĮ „Jolės gėlių krautuvėlė“. 
Savivaldybė informavo, kad 
už šią sumą  buvo įsigyta gėlių 
kompozicijų, puokščių, vazo-
ninių gėlių įvairioms progoms 
- jubiliejams, svečiams, rengi-
niams.

Mokytojai. Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje keturias 
dienas viešėjo penki mokyto-
jai iš Prancūzijos Nantes mies-
to mokyklų. Jie yra Erasmus+ 
projekto dalyviai. Mokytojai 
susipažino su skaitmeninių 
įrankių naudojimu gimnazijos 
pamokose, bendravo su Anykš-
čių meru  Sigučiu Obelevi-
čiumi. Niūronyse jiems buvo 
numatytos veiklos drauge su 
Anykščių regioninio parko at-
stovais, turizmo informaciniu 
centru“, – sakė geografijos mo-
kytoja I Gailiūnienė.

Parama. Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazijos parlamentas 
kovo 4 dieną,  penktadienį, 
surengė paramos  akciją karo 
krečiamai Ukrainai. Tądien 
gimnazijos bendruomenė buvo 
pakviesta  į gimnaziją ateiti ap-
sirengus mėlynos ir geltonos 
spalvos drabužiais.

Paroda. Anykščių kultūros 
centre atidaryta dailininko ta-
pytojo, dailės pedagogo, sce-
nografo Alvydo Latėno tapy-
bos darbų paroda. Šiai parodai, 
pagerbdami jo atminimą, pa-
veikslus geranoriškai paskoli-
no anykštėnai.

Logotipas. VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis”, minė-
damas 123 metų sukaktį nuo 
pirmojo traukinio išriedėjimo 
iš Panevėžio, atnaujina savo 
logotipą. Šią savaitę paaiškė-
jo, kad logotipo atnaujinimo 
konkurso nugalėtoju pripažinta 
UAB „Amalkera“.  Logotipe 
pavaizduotas siauruko trauki-
nys bei užrašai „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ ir „Siau-
rukas“.

Populiariausio gydytojo rin-
kimuose pirmauja Rimondas 
Bukelis
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„Tele2“ ragina prisidėti prie pagalbos Ukrainos žmonėms: 
kviečia aukoti nebenaudojamą, bet veikiančią įrangą 

Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ kviečia šalies gy-
ventojus padėti nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms 
paaukojant nebenaudojamus, tačiau veikiančius telefonus 
ir planšetes. operatorius pasirūpins įrenginių surinkimu, 
patikrinimu bei tiekimu „Raudonojo Kryžiaus“ organiza-
cijai, kuri teikia pagalbą ukrainiečiams.  

„Šiuo metu bet kokia pa-
galba Ukrainos žmonėms, net 
ir pati mažiausia, yra labai 
reikšminga. Norime padėti 
užtikrinti reikalingą įrangą 
tiek savanoriams, tiek ir nuo 
karo bėgančioms ukrainiečių 
šeimoms. Todėl kviečiu vi-
sus žmones nelikti abejingais 
– jums nebereikalingas, bet 
vis dar veikiantis telefonas ar 
planšetinis kompiuteris, gali 
būti itin vertingas kitiems“, –  
sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius Lietu-
vai ir Baltijos šalims.

Operatorius kviečia Lietu-
vos gyventojus prisidėti prie 
pagalbos ir paaukoti nebe-
naudojamus, tačiau vis dar 
veikiančius telefonus ir plan-
šetes. Galite prietaisus atnešti 
į bet kurį artimiausią „Tele2“ 

saloną, nepriklausomai nuo 
to, kurio šalies operatoriaus 
klientai esate.  

Prieš aukodami įrenginį pa-
tikrinkite, ar jis yra veikiantis 
ir jame nėra likusios jūsų as-
meninės informacijos. Jeigu 
nesate tikri, ar tai yra padaryta, 
atnešus prietaisą, operatoriaus 
darbuotojai padės tai atlikti. 

Visi paaukoti įrenginiai bus 
perduoti „Raudonojo kryžiaus“ 
draugijai, kuri juos paskirstys 
Ukrainos žmonėms ir jiems 
padedantiems savanoriams. 

Nuo karo bėgantiems ukrai-
niečiams padedantis „Raudo-
nasis Kryžius“ laukia žmonių 
iš Ukrainos, kuriems bus rei-
kalinga pagalba ir prieglobstis 
Lietuvoje. 

„Tele2“ taip pat skyrė 30 
tūkst. „Pildyk“ SIM kortelių 

„Raudonojo Kryžiaus“ ir „Sti-
prūs kartu“ organizacijoms, 
kurios pasirūpins, kad korte-
lės operatyviai pasiektų į Lie-
tuvą atvykusius pabėgėlius iš 
Ukrainos. SIM korteles gavę 
žmonės galės tris mėnesius 
nemokamai skambinti, rašyti 

SMS žinutes ir naudotis neri-
botu internetu Lietuvoje.

Karo situacijoje Ukrainos 
žmonėms padedančiam „Rau-
donajam Kryžiui“ mobiliojo 
ryšio operatorius „Tele2“ taip 
pat skyrė paramą, suteikdamas 
darbui reikalingus įrenginius. 

Siekiant užtikrinti nenutrūks-
tamą bendravimą, telekomuni-
kacijų bendrovė kompensuoja 
ir tarptinklinio ryšio paslaugas 
privatiems bei verslo klien-
tams, esantiems Ukrainoje.

Užsak. Nr.215 

Meras mokykloje nebedirbs
Anykščių rajono meras Sigutis obelevičius šiemet planuo-

ja baigti savo 40 metų  besitęsiančią pedagoginę karjerą. 

Šiemet paviešintame Anykš-
čių rajono mokyklų tinklo per-
tvarkos plane yra numatyta, kad 
nuo ateinančio rugsėjo uždaro-
mas Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos - daugiafunkcio centro

Traupio skyrius, kuriame S. 
Obelevičius, derindamas mero 
ir pedagogo darbus, vaikus 
moko biologijos. Šiais mokslo 
metais jis Traupio skyriuje turi 
dvi pirmąsias pamokas 7-o-
kams ir 8-okams.

„Anykštai“ pasidomėjus, ar 
nuo rudens uždarius Traupio 
skyrių jis dar tęs savo pedago-
ginę karjerą, S.Obelevičius tiki-
no, kad tai paskutiniai jo darbo 
mokykloje metai.

„Ne, tikrai ne. Aš ir dabar 
Traupio skyriuje ne iš didelio 
noro turiu kelias pamokas. Jeigu 
aš neturėčiau nė vienos pamo-
kos, tai  ten durnai atrodyčiau, 
kažką sodindamas ar raudamas 
mokykliniame botanikos sode“, 
- sakė S.Obelevičius.

Pasak S.Obelevičiaus, užda-
rius Kavarsko pagrindinės mo-
kyklos - daugiafunkcio centro

Traupio skyrių, mokyklinis 
botanikos sodas bus perduotas 
seniūnijai.

„Aš nežinau, turbūt ta teritorija 
bus perduota seniūnijai ir ji kaž-
kiek tą sodą prižiūrės“, - sakė jis.

Šiais mokslo metais Traupio 
skyriaus mokykliniame botani-

kos sode dirba du darbuotojai, 
jie yra įdarbinti 1,5 etatu.

Vienintelis Lietuvoje moky-
klinis botanikos sodas Traupy-
je pradėtas veisti 1989 metais. 
Botanikos daržo įkūrėjas, puo-
selėtojas ir ekskursijų vadovas 
-  ilgametis Traupio mokyklos 
direktorius, biologijos moky-
tojas-ekspertas S. Obelevičius, 
už gamtosauginę veiklą 2001 
metais apdovanotas Lietuvos 
Prezidento dr. Valdo Adamkaus 
premija. Visos augalų kolekci-
jos (iš viso Traupio botanikos 
darže auga jau daugiau kaip 
5000 augalų rūšių, formų bei 
veislių, per 9 tūkst. augalų) yra 
surinktos vieno žmogaus.

Iš pradžių augalų kolekcijos 
buvo sodinamos tik 5 arų plo-
te. Per 15 metų botanikos daržo 
plotas išsiplėtė 5 kartus. Šalia 
mokyklos yra daugiamečių 
gėlių kolekcijos, alpinariumai, 
dekoratyvinis baseinas su van-
dens augalais, tad dabar visa 

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sakė, kad mokykloje 
dirba „ne iš didelio noro“.

mokyklos teritorija paversta 
botanikos sodu.

S.Obelevičius  Traupio moky-
kloje dirba nuo 1988 metų. Iki 
2003 metų jis buvo šios moky-
klos  direktorius: 1988–1994 me-
tais – aštuonmetės, 1994–2002 
metais – devynmetės, 2002–2003 
metais – pagrindinės. 

S.Obelevičius yra biologijos 
mokytojas ekspertas. Už tai, kad 
užimdamas Anykščių rajono 

mero pareigas S.Obelevičius dar 
darbavosi ir mokykloje, ne kartą 
yra kritikuotas politinių oponen-
tų. Šie įrodinėjo, kad, nemažai 
laiko skirdamas pedagoginei 
veiklai, S.Obelevičius negali 
visu pajėgumu rūpintis Anykš-
čių rajono gyventojų reikalais.

Uždaromame Traupio sky-
riuje pradinių klasių mokytoja 
dirba ir S.Obelevičiaus žmona 
Alytė Obelevičienė.

Traupyje uždarius mokyklą, šalia jos įkurtą botanikos sodą pla-
nuojama perduoti seniūnijai. 

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

 „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai) galima užsisakyti elektroninės 
„Anykštos“ ir žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“ prenumeratą. Elektroninės prenume-
ratos kaina yra tokia pat, kaip ir popierinių leidinių. 

 Popierinį laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ galima užsipre-
numeruoti visoje šalyje. Leidiniai bus pristatyti į pašto dėžutes jų išleidimo dienomis. 
Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos nepriklauso. Prenumeratą priima visi 
šalies paštai bei prenumerata.lt 

 Naujienų portale anyksta.lt galima parduoti mažos vertės daiktus (drabužius, žais-
lus, baldus, indus ir pan.). Asmeninius skelbimus, nurodant prekės kainą, ne didesnę 
nei 20 Eur, naujienų portalo anyksta.lt skelbimų rubrikoje publikuosime nemokamai. 
Skelbimui būtina parduodamo daikto nuotrauka. 

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 59458, (8-686) 33036. 
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pastabos paraštėse

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

kada paskutinį kartą 
televizoriaus ekrane matėte 
Sveikatos apsaugos ministrą 
A. Dulkį? Aš jau senokai, nes 
COVID- 19 dabar tapo tarsi 
„neįdomus“. Gal todėl ir tupi 
ta virusinė bestija lietuvoje 
ir vis dar kiekvieną dieną 
kelis tūkstančius tautiečių 
išbučiuoja. Tik skiepytis jau 
niekas neberagina. Net Prem-
jerė - skiepų geroji fėja. O gal 
pandemija jau tikrai baigėsi? 
Abejonių kirba labai daug, 

Gerumo isterija ir druskos bermudų trikampis: 
ar tai būtina? Tačiau vis tiek kažkada uždainuosim! 

nes dabar apie COVID-19 
beveik nebekalbama. 

Tačiau šiomis dienomis 
mūsų šventą kantrybę išti-
ko dar vienas išbandymas. 
Mistiškai dingo druska iš 
parduotuvių lentynų. Įtariu, 
kad kokia nors sapnų mistikė 
bobutė susapnavo evangelinį 
kristaus palyginimą apie 
druską ir iš pačio ryto savo 
aplinkoje paleido šią baisią 
ir pasūdytą pranašystę: reikia 
daug druskos. labai daug! 
Taigi, prasidėjo! kadangi 
lietuviškas godumas yra 
originalus, tai pasūdytos 
pranašystės paveikti tautiečiai 
puolė šią Dievo dovaną pirkti 
maišais. Taip liaudyje susida-
rė mistinis druskos Bermudų 
trikampis, kuriame jau ne tik 
laivai ir lėktuvai dingsta, bet 
ir pati druska. Dabar tokia 
pat dingimo mistika laukia 
ir degtukų. Tačiau dujinių 
žiebtuvėlių dar yra nemažai, 
nes mažai kas juos perka, o 

degtukai - tai karo atsargų 
simbolis. 

Daryti gerus darbus -  žmo-
gaus širdies pašaukimas. O 
padėti žmogui nelaimėje -  šir-
dies pareiga. Tačiau ir gerumo 
bei pagalbos pašaukimo neturi 
apleisti sveikas protas, sąžinin-
gumas, skaidrumas bei saikas. 
Asmeniškai bijau, kad kalnai 
suaukotų Ukrainai gėrybių 
neatsidurtų kur nors ten, kur 
neturėtų visa tai atsidurti. juk 
ar taip seniai vienoje kaukazo 
šalyje (pavadinimo specialiai 
nerašysiu), nukentėjusioje 
po vienos didelės nelaimės, 
buvo pastebėta, kad lietuvių 
suaukota labdara yra pardavi-
nėjama vietos turguose. Turiu 
vilties, kad taip nenutiks ir su 
dabartine pagalba Ukrainai, 
kai visi mes stengiamės padėti, 
kuo galime. Svarbu neprarasti 
saiko ir neišsikvėpti su tuo 
gerumu ir solidarumu. juk 
kažkada panašiai buvo ir su 
pandemija: vakarais iš balko-

nų dainuodavo kiekvienas, kas 
kaip mokėdavo (kai kas neap-
sikentęs, norėdamas ramybės, 
tuos dainininkus siųsdavo ten, 
kur dabar ukrainiečiai siunčia 
rusus, jų tankus ir laivus), 
paskui pasigirsdavo aplodis-
mentai medikams, buvo neša-
mas gausus ir sotus maistas 
slaugytojams ir gydytojams, 
dirbantiems pavojinguose 
skyriuose, paskui skambėdavo 
bažnyčių varpai „Maldai į Šv. 
juozapą“. Dabar viskas arba 
dingo, arba išsikvėpė. O juk 
dar niekas nesibaigė. Bėdos 
liko...

Vienas iš efektyvių ginklų 
karo metu - tai susitelkimas 
ir santūrumas. Šie dalykai 
padeda susilaikyti nuo geru-
mo isterijos ir nuo pagundos 
pasirodyti, kokie mes esam 
geri, bet nepastebintys, kad 
kartais kai kurie veiksmai gali 
tapti tragikomiški. Santūru-
mas! Štai kas gali dabar labai 
padėti.

Dabar su viltimi belieka 
laukti karo pabaigos ir drus-
kos atsiradimo parduotuvėse. 
kitaip mūsų virėjai turės akis 
pasitrinti svogūnais ir lieti 
sūrias ašaras į barščių ar 
troškinių puodus, kad bent 
truputį ten atsirastų sūrumo. 

Norisi ir šypsotis. juk pava-
saris. Bet palauksiu. Palauk-
siu, kol kartu su manim nusi-
šypsos ir Ukrainos žmonės, 
nugalėję Drakoną ir iškėlę 
savo pergalės vėliavą. O tada 
smagiai galėsim uždainuoti 
visi kartu tą šaunią ir linksmą 
dainą apie mergaitę Marusią, 
apie kurią kažkada visa ger-
kle traukėm kartu su draugais 
ukrainiečiais, susėdę ant 
kazachstano žemės, ir kie-
kvienas ilgesingomis akimis 
žvelgėme ton pusėn, kur buvo 
kiekvieno iš mūsų Tėvynė, - 
lietuva ir Ukraina. 

Dieve, gelbėk Ukrainą! 
Garbė broliams ir sesėms 
ukrainiečiams!

Slėptis nuo atominio karo Anykščiuose nėra kur

(Atkelta iš 1 psl.)

Dažniausiai tokie statiniai yra 
mokyklos, gimnazijos, kultū-
ros, sporto centrai.  

Anykščiuose šiuo metu yra 
paskelbti šeši kolektyvinės ap-
saugos statiniai – tai Anykščių 
technologijos mokyklos ben-
drabutis, A. Baranausko pa-
grindinė mokykla, Anykščių 
rajono socialinių paslaugų cen-
tras, A. Vienuolio progimnazi-
ja, J. Biliūno gimnazija bei šios 
gimnazijos bendrabutis. Rajone 
yra dar septynios slėptuvės, ku-
riose būtų galima prisiglausti 
bombardavimo, apšaudymo ar 
atominio karo metu: tai Vie-
šintų pagrindinė mokykla-dau-
giafunkcis centras, Svėdasų  J. 
Tumo-Vaižganto gimnazija, 
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
nazija, Kurklių S. Kairio pa-

kažkokių yra tik didžiuosiuose 
miestuose“.

Paklausta, ar būtų saugu slėp-
tis išvardytose vietose, savi-
valdybės architektūros ir urba-
nistikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė sakė: „Jeigu pasta-
tas šiandien yra naudojamas, 
vadinasi, jis yra tinkamas nau-
doti. Ir negali būti klausimo, ar 
yra saugu, nes jei saugu naudo-
tis, tai yra saugu ir slėptis. Jei 
pastato būklė avarinė ir nesau-
gu jame būti, tai nesaugu jame 
ir slėptis. Visi objektai, jeigu 
juos palietė projektavimas, jei 
palietė rekonstravimas, tai jie 
visi padaryti pagal teisės nor-
mas ir taisykles, yra ekspertuoti 
ir visi pripažinti tinkamais“. 

Paklausta, ką mano apie 
Anykščių technologijos moky-
klos bendrabučio tinkamumą 
slėptis,  mat pastatas sulaukė 
daug komentatorių kritikos, D. 
Gasiūnienė sakė: „Mes, matyt, 
tam laisvę ir iškovojom, kad 
turėtume nuomonių gausą, bet 
gaila, kad ne visos nuomonės 
yra į gerus tikslus nukreiptos. 
Dažnai atsiranda neteisingos 
informacijos. Mūsų specialistai 
pasiraitoję rankoves dirba ir šį 
sąrašą įvertina. Ir jis bus ple-
čiamas. Pastatai buvo įvertinti 
ir apžiūrėti specialistų, todėl 
jokia dezinformacija pasitikėti 
nereikėtų“. 

Slėptuvių nėra

Kita vertus, slėptuvių, kurio-
se būtų galima pasislėpti esant 

ekstremalioms situacijoms, to-
kioms kaip bombardavimas ar 
atominio ginklo panaudojimas, 
Anykščiuose kol kas nėra. Civi-
linės saugos internetiniame pus-
lapyje cc rašoma, kad slėptuvės 
– tai „specialiosios paskirties 
statiniai arba specialiai įrengtos 
patalpos, skirtos apsaugoti nuo 
atsiradusių gyvybei ar sveikatai 
pavojingų veiksnių valstybės 
tarnautojus ir darbuotojus, vyk-
dančius valstybės ir savivaldy-
bių institucijoms ir įstaigoms 
nustatytus uždavinius ir funk-
cijas bei užtikrinančius valsty-
bės ir savivaldybių institucijų 
ir įstaigų veiklą ekstremaliųjų 
situacijų ar karo metu“. 

Tame pačiame šaltinyje yra ra-
šoma, kad iki 2018 metų vasario 
3 dienos Lietuvos teisės aktuose 
buvo numatyta, kad slėptuvės 
ekstremaliųjų situacijų valdy-
mui turėjo būti įrengtos visose 
60 savivaldybių. Tačiau tik 9 sa-
vivaldybės turėjo gerai įrengtas 
slėptuves, o 35 turėjo slėptuves, 
iš dalies atitinkančias nustaty-
tus reikalavimus. Tais pačiais 
metais Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nustatė, kad slėptu-
vės savivaldybėse įrengiamos, 
kai savivaldybių ekstremaliųjų 
situacijų operacijų centrai pa-
tenka į pavojingo objekto gali-
mo pavojaus zoną; 30 km nuo 
Ignalinos atominės elektrinės, 
kurios eksploatavimo nutrauki-
mas vykdomas, zoną; 100 km 
nuo Baltarusijos Respublikoje 
statomos (eksploatuojamos) at-
ominės elektrinės zoną. Anykš-

čiai į jokią zoną nepatenka.
Rajono meras Sigutis Obelevi-

čius, komentuodamas situaciją, 
sakė: „Šaltojo karo metais SSSR 
ruošėsi branduoliniam karui ir 
tuo tikslu buvo įrenginėjamos 
slėptuvės. Sovietmečiu Anykš-
čiuose buvo įrengtos kelios slėp-
tuvės, bet kur, niekas tiksliai ne-
žino, nes archyvai neišlikę. Gali 
būti, kad tos slėptuvės irgi buvo 
fikcija – dėl popierių civilinė sau-
ga surašė rūsius, ir tiek… Buvo 
įvairūs gynybos planai, bet dalis 
jų buvo įslaptinta ir jie pradingo. 
Taip galbūt atsitiko ir su slėptu-
vėmis. Iš tiesų, tokio karo atveju 
gyventojams patartume slėptis 
bet kokiame rūsyje“.

Esą buvo dvi slėptuvės

Beje, buvęs rajono valdytojas 
Algimantas Dačiulis prisiminė, 
kad apie 1980-uosius slėptuvės 
Anykščiuose buvo numatytos. 
Viena tokių buvo įrengta buvu-
sio autobusų parko sporto salės 
rūsyje. 

„Gegužės gatvėje buvo salė, 
o po ja – civilinės gynybos pa-
talpos. Kitos patalpos buvo J. 
Biliūno gatvėje, kažkurio namo 
rūsyje. Vykdavo labai rimtos 
pratybos, reikėdavo apskaičiuo-
ti, kiek vandens, maisto reikia 
turėti. Atsimenu, po tokių praty-
bų gal pusę valandos majorui at-
siskaitinėjau, kiek reikia suteikti 
maisto atsargų, vandens, kaip 
išvalyti dirvą po atominio išpuo-
lio“, – prisiminė A. Dačiulis. 

(Nukelta į 7 psl.)

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius sakė, kad 
gyventojai galėtų pasislėpti 
savo būstų rūsiuose.

Buvęs rajono valdytojas Al-
gimantas Dačiulis atsiminė, 
kad maždaug prieš 40 metų 
Anykščiuose buvo bene dvi 
civilinės gynybos patalpos.

grindinė mokykla, Traupio 
seniūnijos ir bendruomenės na-
mai, Traupio pagrindinė moky-
kla, Kavarsko pagrindinė mo-
kykla-daugiafunkcis centras.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Vyriausioji specialistė mo-
bilizacijai ir civilinei saugai 
Reda Kruopė „Anykštai“ sakė: 
„Kažkokių kitų vietų, numaty-
tų šiai dienai, nėra. Ir šias vie-
tas ne mes sugalvojome, jos 
yra numatytos „iš aukščiau“, 
ministerijos, jie žiūri pastato 
konstrukcijas, tinkamumą, įver-
tina kolektyvinius statinius. Ir 
šie paskelbti pastatai yra būtent 
kolektyviniai ir jie turbūt dėl to 
numatę juos kaip slėptuves. Jei 
prireiktų, gal ateityje ir daugiau 
vietų numatytume, bet, tikėki-
mės, apie tai nereiks galvoti. 
O bunkerių mes neturime, jų 
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ANyKŠčIŲ RAJoNo SAVIVALDyBėS ADMINISTRACIJoS 
SKELBIMAS

1. Nuomojamos negyvenamosios patalpos Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r. sav. (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3497-2009-3018, plane pažy-
mėtas indeksu 1B2p, indeksai: 1-7 (plotas – 17,60 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta indeksu 1-8, kurios plotas 0,96 iš 1,57 kv. m, bendras nuomojamų 
patalpų plotas – 18,56 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur (vienas euras)  už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

2. Nuomojamos negyvenamosios patalpos Televizijos g. 4, Viešintų mstl., Anykščių r. sav. (pastato, kuriame yra patalpos unikalus Nr. 3496-9011-2019, plane pažy-
mėtas indeksu 1B2p, indeksai: 1-10 (plotas – 16,88 kv. m) su bendro naudojimo patalpa, pažymėta indeksu 1-11, kurios plotas 0,80 iš 1,44 kv. m, bendras nuomojamų 
patalpų plotas – 17,68 kv., pradinis nuompinigių dydis – 1,00 Eur (vienas euras)  už 1 (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį.

1-2 punktuose išvardintas Turtas nuomojamas kaip atskiri objektai.
Nuomos trukmė – 5 (penkeri) metai.  
Nuomojamą Turtą naudoti ryšio paslaugų veiklai.
Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos iki 2022 m. kovo 21 d. 15 val. adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Anykščiai, J. Biliūno g. 23, 201 ka-

binetas.
Nuomojamą Turtą galima apžiūrėti 2022 m. kovo 9 d., adresais Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių  r. sav. ir Televizijos g. 4, Viešintų mstl., Anykščių r. sav., nuo 

9 iki 15 val., iš anksto suderinus apžiūros laiką.
Informacija apie Turto nuomos ir konkurso organizavimo sąlygas skelbiama Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt. Informaciją taip 

pat teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė (Anykščių rajono savivaldybė, J. Biliūno 
g. 23, Anykščių m., 201 kabinetas, tel. (8 381) 58 013, (8 614) 96 489, el. paštas audrone.savickiene@anyksciai.lt).

Konkurso komisijos posėdis vyks 2022 m. kovo 22 d. Savivaldybės administracijos patalpose, 201 kabinete, J. Biliūno g. 23, Anykščių m., negyvenamųjų patalpų 
nuomai Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., Anykščių r. sav.  – 10 val., Televizijos g. 4, Viešintų mstl., Anykščių r. sav. – 1030 val.

Pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas į surenkamąją sąskaitą Nr. LT85 7182 1000 0013 0667, esančią AB ,,Šiau-
lių bankas.“

Administracijos direktorė 
Ligita kUlIEŠAITĖ

Užsak. Nr.214

Anykščių rajono savivaldybė skelbia nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų) Kavarsko g. 7, Kurklių mstl., 
Anykščių r.  sav. ir Televizijos g. 4, Viešintų mstl., Anykščių r. sav. (toliau – Turtas), viešus nuomos konkursus. 

GyVENToJAI, DAR NEATSIėMĘ 
KALIo JoDIDo TABLEčIŲ, 

KVIEčIAMI TAI PADARyTI ARTIMIAUSIU METU

Kviečiame Anykščių miesto gyventojus kreiptis į Savivaldybės administracijos Bendrąjį ir ūkio skyrių, o rajono 
gyventojus kreiptis į seniūnijas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir atsiimti kalio jodido tabletes. Preparatas 
išduodamas tik gyventojams, kurie to dar nėra padarę. Kalio jodidas bus išduodamas iki kovo 31 d. (imtinai).

Anykščių miesto gyventojams kalio jodidas išduodamas Savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus „Viename langelyje“ 
(adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai) darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.; penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 
val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.).

Seniūnijų gyventojams kalio jodidas išduodamas Savivaldybės administracijos seniūnijų patalpose darbo dienomis: pirmadieniais–ke-
tvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val.; penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.).

Kalio jodidas išduodamas gyventojui pateikus asmens dokumentą. Apie gyventojo atsiimtą kalio jodidą jį išdavęs asmuo pažymi gyvento-
jų sąraše. Kartu su kalio jodidu gyventojui išduodamas informacinis lapelis apie kalio jodido vartojimą įvykus branduolinei ar radiologinei 
avarijai.
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Užsak. Nr214.

(Atkelta iš 6 psl.)

Paklaustas, ar, jo nuomone, 
karinių veiksmų metu būtų 
saugu slėptis mokyklose, bu-
vęs Anykščių rajono valdytojas 
A. Dačiulis sakė: „Manau, kad 
tai geriau negu nieko. Ar turė-
tų dabar vykti tokios pratybos? 
Ne, nemanau, kad tai būtų įma-
noma – juk pastatai yra priva-
tūs, ne taip, kaip anais laikais 
– viskas buvo valstybės. Man 
įdomu, kokie yra „Anykščių 
vyno“ rūsiai – galbūt ten būtų 
galima įrengti slėptuvę. Tik, 

tikėkimės, kad tokių dalykų 
mums neprireiks“, – svarstė 
pašnekovas. 

A. Dačiulis pridūrė labai abe-
jojantis atominio karo grėsme.
Jis kalbėjo: „Putinas yra nea-
dekvatus, bet ne taip paprasta 
tą „mygtuką“ nuspausti. Esu 
girdėjęs, kad daugelis jo atomi-
nių ginklų yra gerokai pasenę, 
nebeveikiantys, bet ir tiek, kiek 
turi, užtektų visai gyvybei su-
naikinti. 

Bet nemanau, kad jis tiek iš-
protėjęs – tai būtų visų mūsų, 
visos planetos sunaikinimas“.

Slėptis nuo atominio karo Anykščiuose nėra kur
leja rašo: „Čia rimtai? technologijų mokyklos bendrabu-

tyje slėptis nuo bombų? penkiaaukščiam daugiabutyje, kuris 
niekuo neišsiskiria iš kitų daugiabučių? Aš namie, savo dau-

giabutyje, liksiu -  tas pats bus“.
Cekava Zosė: „Tokia rimta tema, tokie dalykai baisūs aplink mus dedasi, o slėptuvėmis iki šiol niekas 

nesirūpina, o nesąmones šneka, nori atsifutbolinti, apmulkinti žmones eilinį kartą. kokios tai slėptuvės 
karo pavojui iškilus? Mokyklų sporto salėse gal koks 20 žmonių laikinai ir galėtų prisiglausti. juk ten 
vietos visai mažai. Slėptuvėse turėtų būti įrengti gultai, vandentiekis, kanalizacija, juk tualetai kažkokie 
turi būti ir pan. O kodėl niekas nekalba, kaip vyktų gyventojų evakuacija, iš kur bus gauti autobusai 
vežti žmonėms? Ar visi rajono gyventojai sutilps keliuose sukiužusiuose mikroautobusiukuose, kurie po 
rajoną kursuoja? Rajono savivaldybėje dar kažin ar dirba civilinės saugos specialistas, neskelbiami jo 
kontaktai“.

Svedasu Jadze: „Aš mįslijau, kad Svedasys po kulturkės rūmais rūsį galima pasislapt esant paskelb-
tam pavojui, ale tin gal tik tie kur pre valdžias yra ir slėptis turi valių, a aš kol senus kaulus iki gimna-
zijos nunešiu, tai priešų bombos gali ne tik maną gryčių sugriaut, bet sprogima banga ir mani Alaušą 
ežeran inmest“.

balsai internete (anyksta.lt):
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Ekskursija po Tilto gatvės kompleksą: 
pasitinka plikos sienos

(Atkelta iš 1 psl.)

Patalpos per ankštos

Prieš šią eksursiją trumpai 
užsukau į naująsias Anykščių 
TVIC patalpas. Anykščių TVIC 
direktorė Renata Gudonienė 
neslepia, kad naujame pastate, 
palyginti su toje pačioje vieto-
je stovėjusiu žaliu mediniu na-
meliu, dirbti kur kas patogiau, 
tačiau vietos čia ženkliai per 
maža. R.Gudonienė pasakojo, 
kad ji neturi atskiro kabineto ir  
dirba kartu su buhaltere. 

Ji taip pat kalbėjo, kad, į 
Anykščių turizmo ir informa-
cijos centro vidų sugužėjus 
didesnei nei 20 turistų grupei, 
viduje ji sunkiai išsitektų.

Prieš akis - tualetai

Iš pirmo žvilgsnio keistokas  
ir UAB „Metro architektūra“, 
kuri projektavo Tilto gatvės 
komplekso pastatus, sumany-
mas viešąjį tualetą įrengti tiesiai 
priešais Anykščių TVIC langus. 

Visą darbo dieną tualetas 
TVIC darbuotojams yra tiesiai 
prieš akis. „Anykštos“ kalbintos 
darbuotojos šypsojosi, kad pasta-
te dar yra stoglangis bei langas į 
miesto pusę, todėl esą šioje vie-
toje joms nepatogumų nekyla...

„Kitaip ir negali būti“

Komentuodama projektuotojų 
darbą dėl naujai įrengto TVIC, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja Dai-
va Gasiūnienė „Anykštai“ sakė: 
„Būkime biedni, bet teisingi. Taip 
pat, kaip pas mus, Lietuvėlėje, yra 
trys milijonai trenerių, o tas, kuris 
laksto salėje, yra „lochas“, čia ly-
giai ta pati situacija. Kai susisty-
guos visa Anykščių turizmo ir 

verslo informacijos centro struk-
tūra ir bus ten gidai, jokių prieš 
nosį tualetų nebus. Ten dabar pri-
sodinta labai daug merginų, tačiau 
jos turės išsikirstyti, nes  planuoja-
ma jas perkelti į Tilto gatvės kom-
plekso geltonąjį namą. 

O naujajame TVIC pastate 
bus sutelkti gidai, taigi, tai bus 
tikras informacinis terminalas 
ir dėl to tualetai suplanuoti itin 
gerai. Kitaip jie suplanuoti ir 
negalėjo būti, nes prieš tai buvo 
parengtas specialusis planas, ku-
ris aiškiai nurodė, koks turi būti 
požeminės architektūros objek-
tas. Žinant tiksliai topografiją, 
reljefą, kitaip ir negali būti.“

Brokas - neištaisytas

Žaliajame Tilto gatvės kom-
plekso pastate taip pat neišveng-
ta „perliukų“. Tualeto unitazas 
įrengtas šalia lango su vaizdu į 
Anykščių autobusų stotį. Lan-
gas kol kas neuždengtas, todėl 
gamtinius reikalus atliekantys 
žmonės čia turėtų jaustis išties 
nejaukiai... 

Nufotografuotą vaizdelį su 
šiuo tualetu parodžius Anykščių 
rajono mero pavaduotojui Dai-
niui Žiogeliui, jis sakė, kad tai 
projekto „brokas“.

Kavinę išnuomos už 
didžiausią pasiūlytą kainą

Kartu su latvių delegacija 
taip pat pavyko iš vidaus pama-
tyti statinį, kuriame konkurso 
laimėtojas įsirengs kavinę. 

Šiame pastate nėra jokios 
kavinei reikalingos įrangos, ja 
turės pasirūpinti pats konkur-
so laimėtojas. Savivaldybės 
administracijos Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedėja 
D.Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, 
kad šiame pastate įrengta iš-
traukiamoji ventiliacija, kurią 

privaloma įrengti statant tokio 
pobūdžio statinį.

Dviejų aukštų kavinės pastato 
kairėje pusėje yra įrengti tualetai 
ir rūbinė, o dešinė pusė ir antra-
sis aukštas skirtas lankytojams.

Beje, kavinės pastatas staty-
tas pasitelkus ir restauratorius. 
D.Gasiūnienė pasakojo, kad 
restauratoriai atidengė buvu-
sio higienos centro autentiškus 
rūsio sienos fragmentus, kurie 
tapo kavinės interjero dalimi.

Kavinės pastatą Anykščių ra-
jono savivaldybė žada išnuomo-
ti konkurso būdu už didžiausią 
pasiūlytą kainą. „Anykštos“ ži-
niomis, šio pastato nuoma do-
misi UAB „Saulėtas ąžuolas“, 
kuriai Anykščiuose priklauso 
restoranas „5 taškai“, taip pat 
MB „Novėja“, kurios vado-
vė yra motinystės atstostogose 
esanti Anykščių rajono mero 
patarėja Gabrielė Griauzdaitė – 
Patumsienė. Ši mažoji bendrija 
baseino „Bangenis“ patalpose 
turi gastrobarą „Pirmas daigas“.

Kaip „Anykštai“ sakė Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Investicijų ir projek-
tų valdymo skyriaus specialistė 
Loreta Pesliakienė, už  kavinės 
pastato nuomą gautus pinigus 
savivaldybė žada skirti Tilto 
gatvės kompleksui išlaikyti.

Kulinarinio paveldo 
kambaryje keps picas

Geltonajame komplekso pas-
tate įsikurs Anykščių TVIC  
specialistai, Anykščių vietos 
veiklos grupė. Šiame pastate 
taip pat numatytos patalpos ku-
linarinio paveldo edukacijoms.

Rajono vyriausioji architek-
tė  D.Gasiūnienė pasakojo, kad 
kulinarinio paveldo edukacijos 
vyks geltonojo namo rūsyje. 
Taip pat šio namo pirmajame 
aukšte įrengta virtuvėlė su ne-
didele sale. Kulinarinio pavel-
do edukacijas taip pat numatyta 
rengti ir šalia restorano pastato, 
kur įrengta vasaros krosnis.

Vasarį vykusiame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje Anykš-
čių rajono savivaldybei patikė-
jimo teise perduotas kulinarinio 
paveldo edukacijoms reikalin-
gas turtas: lauko krosnies kom-
plektas, duonkepė picų krosnis, 
keraminės kepsninės, elektri-
nės konvekcinės krosnelės, taip 
pat totoriškas ketaus kazanas, 
indai, bokalai, knygos „Senieji 
lietuviški receptai“ ir kiti prie-
dai. Perduoto turto vertė siekia 
daugiau nei 32 tūkst. Eur.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Investijų 
ir projektų valdymo skyriaus 
specialistė Vida Meliūkštienė 
„Anykštai“ sakė, kad kulina-
riniu kambariu ir lauko kros-
nimi galės naudotis Anykščių 
krašto ir viso Utenos regiono 
kulinarijos meistrai, amatinin-
kai. Norėdami pasinaudoti šia 
infrastruktūra, jie turės prieš 
tai susiderinti su Tilto gatvės 
kompleksą administruosiančiu 
TVIC. 

Pasidomėjus, ar kavinės pas-
tato savininkai galės naudotis 
šalia jų esančia lauko krosni-
mi, V.Meliūkštienė sakė, kad 
kavinė ir kulinarinis kambarys 
yra skirtingi objektai, tad lauko 
krosnimi kavinė galės naudotis 
nebent susitarusi  su komplekso 
administratoriumi.

orientavosi į anykštietiškus 
patiekalus

Anykščių TVIC direktorė 
Renata Gudonienė „Anykš-
tai“ pasakojo, kad kulinarinio 
paveldo virtuvės projektą dar 
2017 metais rengė tuometinis 
Anykščių verslo informacijos 
centras. Tada projekte buvo nu-
matyta, kad Anykščiuose bus 
gaminami kulinarinio paveldo 
produktai ir jais galės vaišintis 
atvykę turistai.

„Mes  koncentravomės į 
anykštietiškus patiekalus, orien-
tavomės į pirmosios knygos apie 
lietuvišką virtuvę autorę Liudvi-
ką Didžiulienę. Taip pat buvo 
mintis, kad turistai galėtų patys 
gaminti patiekalus, pavyzdžiui, 
kepti blynus malkinėje krosny-
je“, - pasakojo R.Gudonienė.

Tęsinys kituose numeriuose

Žaliajame Tilto gatvės komplekse sėdint ant unitazo, pro langą 
atsiveria nuostabi Anykščių panorama.

Prie dalies būsimosios kavinės sienų plušėjo restauratoriai.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedė-
ja Daiva Gasiūnienė aiškino, 
kad Tilto gatvės komplekso 
projektas yra „subtilus“.

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro direkto-
rė Renata Gudonienė sakė, 
kad įstaiga tik vieną mėnesį 
laikinai administravo Tilto 
gatvės kompleksą.
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Medžių magija ir mano gyvenimas Raimondas GUOBIS

Be jokių dvejonių, džiugiai nusiteikęs panorau papasakoti 
apie mano kelerius pastaruosius metus pieštus gražiausius 
Anykščių krašto medžius, apie tai, kodėl sumaniau įamžinti 
tuos medžius, kodėl šį piešinių rinkinį pavadinau „Medžių 
magija“. 

Iš tiesų, užaugau ir iki šiol gyvenu gražuolių medžių apsup-
tyje, kasdien jais gėriuosi, išgyvenu medžių magijos nulemtas 
Lietuvos, kaip žemės rojaus, pajautas, todėl medžiai man labai 
svarbūs. Paroda Svėdasų bibliotekos meno galerijoje nuo Va-
sario 16 - osios veiks iki balandžio 1 – os dienos. Nemeluoju...

Man giliai įstrigo filosofo 
Antano Maceinos raštuose iš-
sakyta mintis, kad mes, lietu-
viai, esame miško tauta. Esa-
me tauta, iki šiol nepraradusi 
gamtos ritmo, tauta, persmelkta 
džiaugsmingo gamtos stebuklo, 
kurio iki šiol nesunaikino iš visų 
pakraščių kylančios modernios 
mirties kultūros hidros...

Nuo pat mažens mėgau šilus, 
karūnuotas pušis, jų viršūnių 
kupolai puikavosi paveiksle, 
puošusiame mūsų namų Butė-
nuose svetainę, tapybiškomis 
pušimis gėrėdavausi ir Pakapės 
miškelyje. Jo takais eidavome 
iki upės, kurios kitame krante, 

ūksmingo parko pakraštyje, gy-
veno mano močiutė Konstanci-
ja. Tame senojo dvaro pasakiš-
kame vaikystės parke pažinau 
kiekvieną medį. Didžiulės lie-
pos, maumedžiai, klevai, jaukiai 
apsistoję Kliomboje, buvusia-
me dvaro rūmų kieme. Didžiu-
lis uosis, parimęs prie svirno, 
milžiniškų storakamienių liepų 
alėjos,  didžiulėse paslaptingo-
se drevių angose slepiančios 
amžių slėpinius. Trys milžiniš-
kos baltosios tuopos prie pat 
upės, nuo jų  vainikuotų galvų 
lietaus ir rasų lašai skambėdami 
kapsėdavo tiesiai į tėkmę. Dar 
eglė, ir nūnai tebestovinti prie 

keliūtės. Dar mistiškoji medžių 
pora – palinkęs, paliegęs, vaini-
ko šakomis pasirėmęs senutėlis 
beržas, tiesiog suaugęs su tvirta 
egle - kuo ne medžių bičiulystė 
ar tikriausia meilė...

Parodoje „Medžių magija“ 
dvi dešimtys piešinių. Kiekvie-
nas medis, jo nepakartojamas 
siluetas, laja, šakų vainikas -  ne 
tik grožis, bet ir daugybė į me-
džių rieves įaugusios praeities, 
istorijų, pasakojimų, kuriais 
gyvas šalia gyvenančių žmonių 
ir mano santykis su šiais mūsų 
žemės papuošalais. Didžiausia 
legenda -  vienišas paupio žil-
vitis Butėnuose. O kiek jaudu-
lio, šilumos malonės ir „bulvę“ 
žaidžiančių bičiulių artumo va-
saros sutemomis čia išgyventa. 
Tikrai vertėtų visiems, ten va-
saros sutemose kamuolį mu-
šusiems, bendryste besidžiau-
gusiems, susiburti į amžinąją 
„Žilvičio broliją“. Prie vienišo 
svyruoklio daugybę dešimtme-
čių vykdavo šventinės kaimo 
gegužinės, jubiliejinės šventės, 
o dabar unikalios ir  pagarsė-
jusios Butėnų Joninės. Medį 
vėtros vis pažeidžia, aplaužo, 
neretai ir suskaldo, bet, žmo-
nėms šiek tiek padedant, jis vis 
atsigauna, naujomis atšakomis 
sužaliuoja, atžalomis stiebiasi 
kaip magiškas ir amžinas gyvy-
bės garantas.

Vinkšna – guoba, auganti pa-
čiame Butėnų kaime. Magiškas 
šis medis, tad jo fotografiją pa-
naudojau knygos apie didįjį Bu-
tėnų kaimą viršeliui. Dar viena 
gražuolė jos sesė – kaimyninia-
me Šaltinių kaime.

Obelis, auganti pačioje Kėkš-
tagalio kaimo pakriaušėje, prie 
keliūtės, matyt, skaičiuoja jau 
antrą šimtą metų, nepalieka 
abejingų. Net buvo mintis už-
klydusi, kad neilgai ji beža-
liuos, tačiau medis kas pavasarį 
išsprogsta ir vis dar subrandina 
gardžių raudonšonių obuolių. 
Pamėgau juos – ragauju juose 
slypinčią istoriją, juntu jų sul-
tyse tekantį praėjusių amžių, 
senovės laikų skonį. 

Uosis Svėdasų miestelyje, 
veik paežerėje, netoli mažojo 
upelio, -  oi, kaip reikėtų jį sau-
goti.  Vienišius maumedis mąs-
liai žvalgosi  Sausalaukio dirvų 
platybėse.  Dar vienas žilvitis, 
tik jau kerojantis Šventupio 
kaime, ten, kur nuo Debeikių 
link plento, sukančio į dešinę, 
atitrūksta paupio smėliakelis. O 
prie jo ir žilvitis kerokšlis, gal 
tik vienas iš ten augusių kelių 
medžių – brolių, išlikęs. Debei-
kių miestelio gražiausias me-
dis. Ąžuolas Smėlynės kaime, 
netoli Troškūnų, obelis senelių 
sode, Gurskų kaime, pro jos si-
luetą tolėliau matosi stūksantis 
pakelės ąžuolas. Ramuldavos 
miškų pakraštyje, prie Tauro-

žės, tikiuosi, dar tebežaliuoja 
milžiniška pušis, kaip ir  dar 
kita pušis, žavinti elegantišku 
liemeniu, Šaltiniuose.

Mano piešiniuose ošia me-
džiai, kurių grožiu teko gėrėtis, 
kurie tiesiog įaugo į mano esy-
bę, tačiau nesupratingi, nejau-
trūs žmonės, gal net barbarai, 
juos nukirto. Sunaikino visai 
be reikalo. Juk buvo politikų, 
kurie, pamatę seną medį, net 
padrąsindavo: „Kodėl nekertat. 
Duosim leidimą...“ 

Kalniečių kaimo liepa vis dar 
stūkso visa savo didybe mano 
piešinyje. Įpaminklinau. O Nar-
bučių kaimo liepos tragedija 
iki šiol neišaiškinta. Pasirodo, 
atvažiavo kelininkai ir nukirto. 
Sena buvo liepa, ne tik sena, 
bet ir istorijos, tikėjimo žen-
klais pažymėta. Nuo seniausių 
laikų prie jos kamieno buvusi 
koplytėlė. Ją tautos atgimimo 
metais atnaujino,  bet kažkoks 
išdykęs Aulelių globos namų 
auklėtinis ją sudaužė, tiesiog 
„subombardavo“ akmenimis, 
bet supratingi žmonės vėl ko-
plytėlę atgaivino. Nukirtimo 
„operacija“ labai mįslinga. 
Darbavosi, apsirūpinusi techni-
ka, kelių žmonių brigada veik 
visą ankstyvo pavasario dieną. 
Nukirto, supjaustė, medieną 
išvežė, šakas sudegino, kel-
mą išrovė, o atsivėrusią žemės 
žaizdą tuojau pat žvyru užpylė. 
Tarsi nieko nebūta. Sunaikinę 
šventą medį, išmaniai elgėsi - 
koplytėlę su Nukryžiuotuoju 
klebonui nuvežė.

Tikriausios tragedijos pažen-
klinti ir gražuoliai Anykščių 
miesto medžiai. Klevas Dariaus 
ir Girėno bei Sodų gatvės san-
kirtoje. Gražuolis, senas medis. 
Galėjo gi žaliuoti, nors ir senas, 

galima buvo pasaugoti, pagy-
dyti, gal net sutvirtinti. Bet ne 
– brykšt pjūklu, ir nėra medžio. 
Liko tik  marmuro paminklą 
primenantis kelmas – jo skers-
muo apie 130 centimetrų.

Dar vienas papuošalas – baltoji 
tuopa prie Šiaurinių miesto var-
tų – šalia plento, atbėgančio nuo 
Svėdasų. Ten tai buvo medis... 
Gal prisimenate? Tiesus, didin-
gas, šviesiai marguojančiu ka-
mienu, plačiu, žaliasidabriais la-
pais mirgančiu vainiku. Būdavo, 
kai važiuojame su turistų autobu-
su ta gatve, aš išdidžiai mostelė-
davau ranka, ragindamas  žvelgti 
įdėmiai į priekį, nes priešais akis 
-  gražiausias mūsų miesto me-
dis. Nupjovė, nurėžė, išvežė di-
džiulėmis mašinomis -  daug to 
medžio būta. Kažkas džiaugėsi, 
kad nebereiks lapų grėbti: netoli 
gyvenusi močiutė džiugiai pasa-
kojo apie rajono architektę, kuri 
leidimą pjauti davė...

Ši paroda - tai mano požiūrio 
į senuosius, didžiausius, gra-
žiausius medžius išraiška, pa-
brėžiant jų ypatingą vertę, este-
tinę ir etinę prasmę, manifestas. 
Tarsi priedas prie rašto, kurį 
adresavau gamtininkui merui, 
rajono administracijai ir tarybai, 
pasiūliau suregistruoti visus di-
džiausius, gražiausius medžius, 
juos išmatuoti, aprašyti, pa-
žymėti, pasitelkus visuomenę 
išrinktais vardais apdovanoti 
ir saugoti. Juk medis auga šim-
tmečius ir nėra kito tokio, tiek 
mažai priežiūros reikalaujančio 
augalo, – aplinkos papuošalo, 
oro gaivintojo, klimato sergė-
tojo, kaip medis. Pats laikas tai 
suprasti, patvirtinti, kad vis dar 
esame savą aplinką, gamtą, tė-
vynę mylintys, kad esame miš-
ko tauta...

Legendinis žilvitis Šventosios pakrantėje Butėnuose. 
Baltoji tuopa ties Anykščių miesto vartais. 

Medis-milžinas gatviniame Kalniečių kaime. 



2022 m. kovo 5 d.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
07:00 Veranda.  
07:30 Šventadienio mintys.  
08:00 Išpažinimai.  
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
09:00 Čia mano sodas.  
09:30 Gamtininko užrašai.  
10:00 Gustavo enciklopedija.  
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai.  
11:30 Mano geriausias drau-
gas.  
12:00 Laukinis rojus.
13:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta.
13:50 Puaro  N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis  
N-14.  
21:50 Tuštybės mugė   N-7.
00:10 Mano mylimiausias 
priešas. Klausas Kinskis 
(kart.).

06:30 Zigis ir Ryklys.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Deksterio laboratorija 
AV.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-

voras.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Lukas Skruzdėliukas. 
11:15 Ko nori mergina. N-7. 
13:25 Nuotakų karai. N-7. 
15:15 Širdžių ėdikas. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
Kartos. 
21:45 Jupiterė. Pabudimas. 
N-7. 
00:15 10-oji Kloverfyldo ga-
tvė. N-14. 
02:15 Papuolei! (k). N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis. 
(kart.) N-7
06:30 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys. (kart.)
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga. N-7
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys. (kart.)
08:30 Simpsonai. N-7
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas. 
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 
11:00 Svajonių sodai. 
12:00 Besikeičianti planeta. 
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Besikeičianti planeta.
13:10 Marlis ir aš: šuniukų 
metai. N-7
15:00 Sugyventi su 
Džounsais. N-7
17:15 Lietuvis pas lietuvį. 
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 Lietuvis pas lietuvį. 
18:30 TV3 žinios.
19:30 Lietuvos talentai. N-7
22:00 Po vandeniu. N-14

22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Po vandeniu. N-14
23:55 Daktaras Streindžas (. 
N-14 (kart.)
02:15 Banga žudikė. (kart.) 
N-14

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. 
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato III-iasis etapas. 
10:05 Kova už būvį.
12:25 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu. N-7. 
13:25 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7. 
14:35 Pragaro virtuvė. N-7. 
15:35 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
17:40 Medalionas. N-7.
19:30 Juodasis sąrašas. 
N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas. 
N-7. 
22:30 Kondoras. N-7. 
23:40 Narkotikų prekeiviai. 
N-14. 
00:50 Taiklus šūvis (k). N-14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
06:55 100 metų propagan-
dos. 
07:25 Akloji (36) (k).
09:00 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Anos Olson virtuvė.
12:30 Sveikinimai.  

15:45 Moteris  N-7.  
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Akloji (k).
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Žmogžudystės 
Granvilyje N-14. 
23:05 Po vedybų  N-14.  
01:20 Kitokios vestuvės (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Nežinomi žmonės. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Šilutės 
Šv. Kryžiaus bažnyčios. 
13:40 Kelionių atvirukai 
(kart.).
13:55 Vasaros stovykla.
15:30 Minčiukų palėpė.  
16:00 Dainų dainelė 2022.  
17:30 Kultūringai su 
Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 2022. 
Antroji diena.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vakaras prof. Irenos 
Veisaitės atminimui Ten, kur 
baigiasi žodžiai, prasideda 
muzika.
23:05 Kultūros diena  (kart.).
23:35 Panorama (kart.).
23:57 Sportas. Orai (kart.).

00:05 Tuštybės mugė N-7 
(kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:35 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7
07:25 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu.
08:30 Jukono auksas. (kart.) 
N-7
09:30 Vienam gale kablys. 
10:00 Praeities žvalgas. N-7
10:30 E– gazas dugnas. 
11:00 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
11:30 Gyvūnų klanai. N-7
12:35 Laukinė Lotynų Amerika.
13:55 Jokių kliūčių! N-7
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
17:30 A lygos rungtynės. 
Vilniaus Riteriai - Panevėžys.
20:00 Vienas. N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Potvynis. N-14

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Bušido ringas  N-7.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Misija: laukinė gamta.  
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Partizanų keliais  N-7.
11.00 Grupės Balius koncer-
tas.
11.30 Bušido ringas  N-7.
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.

16.30 24/7.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.  
21.30 24/7.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.
02.50 Reali mistika  N-7.

06:00 Mano pramogos veidai.
07:30 Ugnikalnių takais.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Šiandien kimba.  
09:30 Meistro dienoraštis
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Sveikatos receptas.
14:00 Ateities karta.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
18:00 Automobilis už 0 eurų
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Medžiotojo malda. N-14
23:00 Laukiniai arkliai. N-14 
01:00 Egzotiniai keliai.
02:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
03:00 Mano pramogos veidai.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas   
N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
12:30 Tai kur toliau? (kart.).
13:30 Mūsų gyvūnai.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 . Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?     
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Išdavikas   N-14.  
24:00 Komisaras Reksas   
N-7.(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
09:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos. 
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.

14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 24 valandos gyventi. 
N-14.
00:20 Paskutinis laivas. N-7. 
01:20 Jupiterė. Pabudimas 
(k). N-7.

06:00 Galingieji reindžeriai. 
N-7
06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
08:00 La Maistas. (kart.)
08:30 Spintos šou su Vinted. 
(kart.)
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto
12:42 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Aktualijų laida Karštai 
su tv3.lt. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Raudonoji. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Raudonoji aušra. N-14
00:20 Bulis. N-14
01:25 Elementaru. N-7

02:25 Įrodytas nekaltumas. 
N-7

06:05 CSI. Majamis  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  
N-7.  
09:30 Kalnietis  (k) N-7.  
10:30 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu  (k) N-7. 
11:35 Mentalistas  (k )N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Prienų Labas Gas - Utenos 
Uniclub Casino - Juventus.  
21:00 Rytoj, kai prasidėjo 
karas  N-14.  
23:05 Juodasis sąrašas  (k)  
N-7.  
00:05 Kondoras  (k) N-7.  
01:10 Narkotikų prekeiviai  (k) 
N-14.  

06:00 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:00 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Anupama  (k).
10:05 Stebuklas  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.

16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7. 
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisaras Diupenas. 
Bretanės idilė  N-14.  
23:00 Legendų biuras  N-14.  
00:10 Svajoklė.
01:10 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
08:25 Dizainas (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Kultūros diena (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Minčiukų palėpė (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 2022.  
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Dailininkai. Joanas 
Miro. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.

21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 Muzikinė dokumentika. 
Aš esu Johnny Cashas.
23:00 Ponas Dinamitas.  
01:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Gero vakaro šou.. 
(kart.) N-7
07:50 Havajai 5.0. (kart.) N-7
08:50 Gazas dugnas. (kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:25 Simpsonai s. (kart.) N-7
11:25 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Makgaiveris. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Išlikimas. N-7
21:00 Gamtos jėga. N-14
23:05  Antebellum. Išrinktoji. S
01:10 Skorpionas. N-7
02:00 Atostogos rifuose. N-14
02:45 CSI. Niujorkas. N-7

05.15 Vantos lapas  N-7.
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
07.00 Kaimo akademija.  
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  
N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.

12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 24/7.  
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Jūs rimtai?
13:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
14:00 Šiandien kimba. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
18:00 Egzotiniai keliai.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 03 07
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Gyventi kaime gera.  
12:30 1000 pasaulio stebuklų.  
13:30 Veranda (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 . Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
Lietuva Europoje.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Išdavikas  N-14.  
24:00 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Nuo... Iki... (k).
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos. 
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Ypatinga užduotis. N-14.
00:25 Paskutinis laivas. N-7. 
01:25 24 valandos gyventi (k). 
N-14.

06:00 Žmogus voras. N-7
06:30 Magiškoji komanda .
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
08:00 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt. (kart.) N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Nuodėminga žemė s. 
N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios..
16:30 TV Pagalba. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Prieš srovę. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Saugus prieglobstis. N-7
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:48 Saugus prieglobstis. N-7
00:55 Bulis. N-14
01:55 Elementaru. N-7
02:55 Įrodytas nekaltumas. N-7

06:05 CSI. Majamis  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  

(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis  (k)  N-7.  
10:30 Seklys ir Makaulė  (k)  
N-7.  
11:35 Mentalistas  (k)  N-7.  
12:35 CSI. Majamis  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7.  
19:30 FTB  N-7.  
20:30 Pričiupom!
21:00 Juodasis erelis  N-14.  
22:55 Rytoj, kai prasidėjo ka-
ras (k) N-14.  
01:00 Tie, kurie žudo  N-7.  

06:00 Rozenheimo policija  
N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Anupama  (k).
10:05 Stebuklas  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7.  
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Kasandra. Tylėjimo kai-
na   N-14.  
22:55 Legendų biuras  N-14.  
00:00 Svajoklė.
01:00 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys.
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:30 Stop juosta (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Dailininkai. Joanas Miro 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 2022.  
18:55 Europos taurė. A grupė. 
Panevėžio Lietkabelis – 
Belgrado Partizan.  
21:00 Euromaxx (kart.).
21:30 Laisvės kaina. 
Savanoriai N-7. 
22:30 Stilius.  
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Vakaras prof. Irenos 

Veisaitės atminimui (kart.).

06:05 Skorpionas. (kart.) N-7
06:45 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
07:45 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 E– gazas dugnas. (kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:25 Vedęs ir turi vaikų i. 
(kart.) N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Makgaiveris. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Išlikimas. N-7
21:00 Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė. N-14
23:30 Maištautoja. N-14
00:25 Rezidentas. N-14
01:20 Skorpionas. N-7
02:10 Atostogos rifuose. N-14
02:55 CSI. Niujorkas. N-7

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Valstybės simboliai. 
Vėliava. 
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  
N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  

N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Misija: laukinė gamta. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Alfo didysis šou.
13:30 Kasdienybės herojai. 
14:30 Gyvenimas inkile
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
18:00 Krepšinio zona.
18:30 Šaro Barsa.
19:00 Egzotiniai keliai.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Automobilis už 0 eurų.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona. su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Mano geriausias drau-
gas (kart.).
12:30 Istorijos perimetrai.  
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  
N-7.  
17:15 . Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Tai kur toliau?  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00   Išdavikas  N-14.  
24:00 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Bus visko (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną .
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20. N-7.
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Eliziejus. N-14.
00:40 Paskutinis laivas. N-7. 
01:40 Ypatinga užduotis (k). 
N-14.

06:00 Žmogus voras s. N-7
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
08:00 Prieš srovę. (kart.) N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:30 TV Pagalba.. N-7
17:20 Loterija Kenoloto..
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Gero vakaro šou.. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Kova už garbę. N-14
22:45 Vikinglotto.
22:50 Kova už garbę. N-14
23:15 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
23:18 Kova už garbę. N-14
00:25 Bulis. N-14
01:30 Elementaru s. N-7
02:30 Įrodytas nekaltumas. N-7

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:30 Seklys ir Makaulė (k) 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7.  
19:30 FTB  N-7.  
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirties apsuptyje N-14.
23:05 Juodasis erelis (k) N-14.  
01:00 Tie, kurie žudo  N-7. 

06:00 Rozenheimo policija  N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Anupama (k).
10:05 Stebuklas  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos..
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7.  
18:50Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Kasandra. Šventinta 
duona   N-14.  
23:00 Kapitonas Kainas  (k) 
N-7.  
00:10 Svajoklė.
01:10 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai Muškietininkai 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai  (kart.).
07:50 Didingas gamtos grožis.  
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:30 Širdyje lietuvis (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora  (kart.).
12:20 Kelias  (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis  (kart.).
13:45 Čia – kinas  (kart.).
14:15 Veranda  (kart.).
14:45 Kaunas – viena didelė 
Europos scena.  
15:30 Vyriausybės kultūros ir 
meno premijų įteikimo cere-
monija.  
16:40 Mano geriausias drau-
gas.  
17:10 Tarnauti ir ginti   N-7 
(kart.).
18:10 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 2022.  
19:00 Nežinomi žmonės  
(kart.).
19:30 Kokybiška priežiūra.  
20:20 Jonas Mekas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Peter Breiner kodas 
Muzikos įsikūnijimas. .
22:50 Vizionieriai. Juozas 
Laivys. (kart.).
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Skorpionas. (kart.) N-7
06:50 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
07:45 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Vienam gale kablys.. 
(kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:25 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Makgaiveris. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Išlikimas. N-7
21:00 Viską prisiminti. N-14
23:20 Maištautoja. N-14
00:10 Rezidentas. N-14
01:10 Skorpionas. N-7
02:00 Atostogos rifuose. N-14
02:45 CSI. Niujorkas. N-7

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. Aktualijų laida. 
Ved.: I.Grinevičius. 2022.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Valstybės simboliai. 
Himnas.
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  

N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 Misija: laukinė gamta.  .
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
13:30 Būsto anatomija.
14:00 Sveikatos receptas.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
18:00 Ateities karta.
19:00 Kasdienybės herojai. 
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 03 08

trečiadienis 2022 03 09



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. kovo 5 d.

ketvirtadienis 2022 03 10

penktadienis 2022 03 11

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Gamtininko užrašai  
(kart.).
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
(kart.).
13:30 Čia mano sodas (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Išdavikas  N-14.  
24:00 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Šeškinės 20. (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7.
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Pabėgimas. N-14.
00:15 Paskutinis laivas. N-7. 
01:15 Eliziejus (k). N-14.

06:00 Žmogus voras. N-7
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis. N-7
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Išbandymas. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios. 
16:30 TV Pagalba.. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Farai. N-7
20:30 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Angelas sargas. N-7
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto.
22:48 Angelas sargas. N-7
01:20 Elementaru. N-7
02:15 Įrodytas nekaltumas. N-7

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 

10:30 Seklys ir Makaulė (k) N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7.  
19:30 FTB  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Lenktynininkas  N-14. 
23:20 Mirties apsuptyje (k) 
N-14.  
01:25 Tie, kurie žudo  N-7. 

06:00 Rozenheimo policija  N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Anupama (k).
10:05 Stebuklas  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Kapitonas Kainas  N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Monikai reikia meilės  
N-7.  
18:50 Mirtis rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Komisarė Helena Dorn. 
Paskutinis išsigelbėjimas  N-14.  
22:55 Kapitonas Kainas  (k) 
N-7.  
00:05 Svajoklė.
01:05 Paskolinta meilė.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Tai kur toliau?  
07:00 Gustavo enciklopedija 
(kart.).
07:25 Mano geriausias draugas 
(kart.).
07:50 Didingas gamtos grožis. 
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:30 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau. (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 
14:45 Kokybiška priežiūra 
(kart.).
15:35 Jonas Mekas. Draugai 
(kart.).
15:45 Peliukai Muškietininkai.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Kova už išlikimą.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 2022.  
19:00 Veranda  (kart.).
19:30 Teroro akivaizdoje.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 O tada mes šokome  
N-14. (
23:30 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.

06:05 Skorpionas. (kart.) N-7
06:50 Gero vakaro šou. (kart.) 

N-7
07:45 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Praeities žvalgas. (kart.) 
N-7
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:25 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Makgaiveris. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
20:00 Išlikimas. N-7
21:00 Iksmenai. Praėjusios 
ateities dienos. N-7
23:30 Rezidentas. N-14
00:30 Palaidūnas. N-14
01:25 Atostogos rifuose. N-14
02:10 CSI. Niujorkas. N-7

05.14 Programa.
06.00 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Partizanų keliais  N-7.
07.00 Gyvi.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas  
N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.
16.25 Tvarios žuvininkystės 
gidas. Ru 
16.28 Orai.

16.30 Oponentai.  
17.30 Misija: laukinė gamta.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Alfa taškas.  
19.00 Reali mistika (6/7). 
Dokumentinė realybė. Ukraina. 
2018. N-7.
20.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Kasdienybės herojai. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Marketingas 360.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
18:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
19:00 Egzotiniai keliai.
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų 
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Kas ir kodėl? TV 
06:30 Euromaxx.
07:00 Išpažinimai.
07:30 Pusryčiai pas kai-
myną.
08:00 Širdyje l ietuvis.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
10:00 Minėjimas, 
skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkū-
r imo dienai, ir Valstybės 
Nepriklausomybės stipen-
dijos įteikimo ceremonija. 
10:45 Labas rytas, 
Lietuva.
12:00 Tri jų Balt i jos vals-
tybių vėliavų pakėlimo 
ceremonija.
12:30 Eitynės 
Nepriklausomybės at-
kūrimo kelias Gedimino 
prospektu.
13:00 Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atkūrimo diena. Šv. 
Mišios iš Vilniaus Šv. 
Vyskupo Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkikatedros 
bazil ikos.
14:15 Gražiausios poetų 
dainos.
14:30 Naujų Lietuvos 
Šaulių sąjungos narių 
priesaikos ceremonija. 
15:20 Elė ir Daktaras. 
16:20 Skrydis per Atlantą. 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Žinios. 
19:00 Special i  programa 
Kovo 11-ajai.
20:30 Panorama..
21:00 Auksinis protas.

22:25 Purpurinis rūkas. 
N-14.
00:10 Nematoma. N-7.
01:40 Gamtininko užrašai. 
(kart.).
02:05 Mano geriausias 
draugas. (kart.).

06:25 Princesė Gulbė. 
Karališkoji miZteri ja.
07:55 Šarlotės voratinkl is.
09:45 Septynios minutės 
po vidurnakčio. N-7. 
11:55 Adelė ir mumijos 
paslaptis. N-7. 
14:05 Šviesos apakintas. 
N-7.
16:25 Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas. N-7. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
Kartos. SUPERFINALAS. 
23:00 Lietuviški svinge-
r iai. N-14. 
00:55 Tas. Antroj i  dalis. S. 

06:00 Magiškoji komanda.
06:30 Teris ir užburta 
Aušros karalystė.
08:15 Garsioj i  meškinų 
invazija į  Sici l i ją. N-7
10:00 Lilo ir Stičas. N-7
11:40 Ralfas Griovėjas. 
N-7
12:40 Loteri ja Kenoloto. 
12:42 Ralfas Griovėjas. 
N-7
13:45 A-X-L. N-7
15:40 Piteris Penas. N-7
17:20 Loteri ja Kenoloto.
17:22 Piteris Penas. N-7
17:55 Namų idėja su 
IKEA. 

18:30 TV3 žinios. 
19:30 TIESIOGIAI 
Nacionaliniai apdovanoji-
mai Lietuvos garbė 2022.
22:30 Adelainos amžius. 
N-7
22:45 Loteri jos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Adelainos amžius. 
N-7
00:50 Virsmas. S
02:45 Angelas sargas. N-7 
(kart.)

06:00 Kova už būvį (k).
08:10 Neatrasta Indija.
11:40 Ieškokit Gudručio  
N-7. 
13:10 Mis Slaptoji  agentė 
N-7.  
15:25 Piko valanda N-7.  
17:30 Prieš pakratant ko-
jas  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7. 
21:30 Globalinė audra  
N-7.  
23:40 Taikdarys  N-14.  
02:05 Lenktynininkas (k)  
N-14.  

06:00 Rozenheimo polici ja 
N-7. 
07:00 Šeimyninės melo-
dramos (k).
08:00 Mano namai - mano 
l ikimas  N-7.  
09:00 Anupama (k).
10:05 Stebuklas  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  
N-7.  
12:15 Heldtas. Fl irtas su 
teisingumu  N-7.  

13:15 Kapitonas Kainas  
N-7.  
14:30 Stažuotoja  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melo-
dramos.
17:45 Monikai reikia mei-
lės  N-7. 
18:50 Mirt is rojuje  N-7.  
19:55 Verpetai  N-7.  
21:00 Dalglišo bylos. 
Mirt ies trauka  N-14.  
22:55 Blogoji dvynė  N-14.  
00:50 Komisarė Helena 
Dorn. Paskutinis išsigel-
bėjimas (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Peliukai 
Muškietininkai (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (kart.).
07:55 Dainų dainelė 2022 
(kart.).
12:25 Šv. Kristoforo ka-
merinio orkestro šventinis 
koncertas Mes – kartu. 
13:30 Vieno buto istori ja. 
V. Mykolait is-Putinas. 
15:00 Vanago portretas 
N-7.
16:15 Tadas Kosciuška.  
17:10 Laisvės vaikai.  
18:10 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 2022.  
19:00 Kultūros diena.  
19:30 Eurolyga per LRT.  
19:45 Kauno Žalgir is – 
Barcelona.  
22:00 Įžeidimas  N-14. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

00:15 Dabar pasaulyje.  

06:05 Kobra 11. (kart.) 
N-7
06:55 Gero vakaro šou. 
(kart.) N-7
07:45 Prakeikti  IV. (kart.) 
N-7
08:50 Statybų gidas. 
(kart.)
09:20 Moderni šeima. 
(kart.) N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) 
N-7
11:25 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:50 Makgaiveris. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. 
N-7
20:00 Farai. N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Jūrų pėstininkas. 
N-14
23:50 Iksmenai. 
Praėjusios ateit ies dienos. 
N-7 (kart.)
02:10 Gamtos jėga. N-14 
(kart.)

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Valstybės simboliai. 
Herbas.
07.00 Gyvi.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  
N-7.
09.00 Pėdsakas  N-7.

10.05 Pirmininko diplomatija. 
Atkurtosios Lietuvos kelias.
11.05 Lapteviečiai.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kauno valstybinio 
muzikinio teatro koncertas 
Kovo 11-osios proga.
13.00 Nauja diena.  
14.00 Trys grandai. 
E.Kučinsko, S.Donskovo ir 
V.Šiškausko koncertas.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės žvalgas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Grupės HIT Paradas 
koncertas.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Jausmai.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Radži koncertas.
00.00 Grupės Balius kon-
certas.
01.00 Laisvės TV valanda  
N-7.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.
11:00 Čia – Lietuva. 
Įstabiais gamtos takais.
12:30 Egzotiniai keliai.
13:30 Ori jaus kelionės. 
15:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
17:00 Šiaurės Korėja - ša-
l is po geležine uždanga.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Dar stipresnis. N-14
23:30 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.
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šeštadienis 2022 03 12

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

Prenumeratos 
kainos 2022 - iesiems metams

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti 
,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 

apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - 
www.anyksta.lt - skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - 

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

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

9 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69 (72)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė  
(kart.).
06:55 Kelionių atvirukai.
07:10 Viesulas 2.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Tuoktuvių žaidimai  
N-7.  
12:55 Ledo žemė.
13:45 Stulbinami protai  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.  
22:50 Sulieknėk! N-7.  
00:30 Purpurinis rūkas  
N-14. (kart.).

06:30 Zigis ir Ryklys.
06:55 Žvėrelių būrys.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Ponas Magu.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:35 Titanų žygis į 
Holivudą.
11:15 Beprotiškiausios melo-
dijos. Nuotykiai tęsiasi.
13:05 Sklinda gandai. N-7.
15:10 Prestižas. N-7.
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:30 Gandrų siuntų tarny-
ba.
21:15 Mažulė, verta milijonų. 

N-14.
23:35 Šnipas per klaidą. S.
01:15 Lietuviški svingeriai 
(k). N-14.

06:00 Monstrų viešbutis. 
(kart.) N-7
06:30 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys. (kart.)
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga. N-7
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys. (kart.)
08:30 Simpsonai. N-7
09:00 Amžius ne riba. 
09:30 Sveikata.lt..
10:00 Virtuvės istorijos..
10:30 Gardu Gardu. 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
11:30 Tylūs geradariai. 
12:00 Besikeičianti planeta.
12:40 Loterija Kenoloto. 
12:42 Besikeičianti planeta.
13:10  Laukinis Sibiras.
14:15 Napoleonas.
16:00 Dykumos daktarė. N-7
17:20 Loterija Kenoloto. 
17:22 Dykumos daktarė. N-7
18:00 Spintos šou su Vinted. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Žaidimas galvOK.
19:40 Eurojackpot. 
19:45 Žaidimas galvOK. 
21:30 Džentelmenai. N-14
22:45 Loterijos Jėga ir 
Kenoloto. 
22:48 Džentelmenai. N-14
23:55 Banga žudikė. N-14
01:45 Kova už garbę. N-14 
(kart.)
03:30 Saugus prieglobstis. 
N-7 (kart.)

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7.  
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Varom! N-7. 
10:30 Neatrasta Indija (k).
11:40 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu  N-7. 
12:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija  N-7. 
13:50 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:50 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Vilniaus Rytas - Pasvalio 
Pieno žvaigždės.  
19:30 Muzikinė kaukė.  
22:00   Užpuolikai   N-14.  
00:10 Dimensijos  N-14.  

06:30 Pasirinkę Lietuvą.  
07:00 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje.  
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Rozenheimo policija 
(k) N-7.  
11:00 Danė Lovinski  N-7.  
12:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
13:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
13:30 Maisto kūrėjai.  
14:00 Mylėk savo sodą.
15:00 Kai norisi žalumos.
15:45 Moteris  N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7.  
18:45 Metų kaunietė 2021.  
21:00 Kapitonė Marlo. Vergų 

medis  N-14.  
23:05 Koletė  N-14.  
01:20 Blogoji dvynė (k) 
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:05 Euromaxx (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Atrakinti praeitį.
13:30 Euromaxx. 
14:00 Jonas Mekas. Draugai  
(kart.).
14:10 Viesulas 2 (kart.).
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda.  
17:30 Knygų savaitė 2022.  
18:30 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 2022.  
19:25 Vizionieriai. Arūnas 
Gudaitis.
19:30 Nuostabios mintys..
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kine kaip kine.  
21:30 Nova Lituania  N-7.
23:05 Ingos Jankauskaitės 
koncertas Man ir tau.
00:30 Dabar pasaulyje.
00:55 Panorama (kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:30 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7
07:25 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu.
08:30 Jukono auksas. (kart.) 
N-7
09:30 Statybų gidas. 
10:00 Autopilotas. 
10:30 Gazas dugnas. 
11:00 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
11:30 Gyvūnų klanai. N-7
12:45 Gyvenimas.
13:55 Jokių kliūčių! N-7
14:55 Pragaro kelias N-7
16:00 Sandėlių karai . N-7
18:00 Lombardų žvaigždės. 
N-7
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen. N-7
20:00 Vienas. N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Rizikinga erzinti die-
dukus 2. N-14
00:20 Jūrų pėstininkas. N-14 
(kart.)
01:55 Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė. 
N-14 (kart.)

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  
N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. 
Karolina Praniauskaitė.
08.30 Eko virusas. Laida 
apie aplinkosaugą.  
09.00 Misija: laukinė gamta..
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Istorija gyvai.  
11.00 Švarūs miestai - Švari 

Lietuva.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.Orai. 
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Miško balsas.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Gyvi.
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Pėdsakas  N-7.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.
10:00 Alfo didysis šou.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Būsto anatomija.
12:00 Pakvaišę dėl grožio.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Marketingas 360.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
15:00 Pėsčiomis per 
Tenerifę.
16:00 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
18:15 Neodenta Karalienės 
taurės finalas.
20:00 Orijaus kelionės. 
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Šeimos kambarys. 
N-14
23:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.
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Iš nuotraukos darome 
portretus laidotuvėms 

(iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai)

 tel.: (8-381) 594 58.
el.p. reklama@anyksta.lt

Nuotraukos su 
rėmeliu 
kaina – 

25 eurai.

įvairūs

Reikalingi 
ekskavatorininkai, 
buldozerininkai. 

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

siūlo darbą
UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 

buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:
1. Lauko vamzdynų montuotojų. atlyginimas nuo 1200 eur/

mėn. į rankas;
2. Brigadininkų. atlyginimas nuo 1300 eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėji-

nis tiesimas). atlyginimas: 1500 – 2500 eur/mėn. į rankas.
suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

darbo dienomis: i-v: mob. tel. (8-691) 86121, info@gensera.lt

SIŪLO DARBĄ ŠEIMOS 
GYDYTOJUI

Šeimos gydymo centras siūlo darbą šeimos gydytojui 1 etato, 
0.75 etato ar 0,5 etato darbo krūviu darbo dienomis.

Lankstus darbo grafikas. 
Darbo užmokestis 2600-3000 eur į rankas, apmokame kelionės išlaidas.
UAB ,,TERAGYDA‘‘. Tel./faks. (8-340) 64778, mob. (8-611) 30642.
El.p. ukmerge@teragyda.lt  www.teragyda.lt

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

Taip pat bendradarbiaujame pasi-
rašydami trišales sutartis su darbo 
užimtumo tarnyba, dėl finansavimo 
reikiamai kompetencijai įgyti. 
Tel.: (8-686) 23411, (8-698) 46745.

Buitinės technikos 
remontas

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

tel. (8-644) 45610.

remontuoja skalbimo ma-
šinas ir kitą buitinę techniką. 
atvyksta į namus.

tel. (8-641) 20907.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų ga-
myba, montavimas. Pristatomi 
kaminai. 

tel. (8-656) 24531. 

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm skardą. tomas.

tel. (8- 617) 62969.

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. 

Brigada dengia stogus, stato 
karkasinius pastatus, pasirūpi-
na medžiagomis. 

tel. (8-687) 73069.

UaB taLGraNitas pagal 
užsakymus gamina, projek-
tuoja akmens gaminius: pa-
minklus, tvoreles, skulptūras, 
stalviršius, židinius. Dengia 
plokštes, restauruoja. 

Šepeta, tel. (8-698) 87560.

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

tel. (8-617) 00616.

Medelynas atlieka genėjimo 
darbus. Profesionalūs sodinin-
kai išgenės Jūsų sodą. 

tel. (8-699) 59902.

Geodeziniai matavimai. ribų 
nustatymas. topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

tel. (8-609) 92144.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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.

Tvenkinių kasimas, valymas. 
Melioracijos griovių 

tvarkymas, žemės darbai. 
Kelio pagrindų, privažiavimų 

įrengimas. 
sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 

formavimo darbai. 
Tel. (8-698) 05251.

GYVŪNŲ, AUGINTINIŲ 
ŽENKLINIMAS ir 

REGISTRAVIMAS - 10 Eur
(esant poreikiui vakcinuojame).

atvykstame į namus.
UAB „Baltanosė“

vet.gyd. Lina černiauskienė 
(8-670) 82293, (8-698) 49328.

reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

tel. (8-609) 92144.

Miškavežio vairuotojui, turin-
čiam patirties, rokiškyje. 

tel. (8-609) 80524.

Iškalame raides.
Liejame pamatus. 
Gaminame paminklus. 
Tel. (8-648) 81663.

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 
išvežimas iki 11 m3 mašina. 

tel. (8-659) 75977

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKĄ IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, Traide-
nis, Švaistė, Biomax, August 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.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimy-
nams: a. Karvelienei, v. Kavaliauskui, a. Puodžiūnienei, 
Pranckūnams, seniūnui su žmona, giedotojoms - visiems, 
užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę 
mylimą žmoną, mamą ireną LaPūNieNĘ.

vyras Jonas LAPŪnAS su vaikais

Kiekvieną pirmadienį - 
silkėms su galvomis 
10 % nuolaida 

firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose: J.Biliūno g. 38. 

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos-alucinko skardos. 

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

nuvedimo sistemos.  
UaB „2vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PaNevėŽYs. 
tel. (8-687) 97797.

informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3416/0005:0427) esančio Bičionių 
k., anykščių sen., anykščių raj.  savininkę s.M. ar jos įgaliotus asmenis,  kad 
MsK ,,Miško žemė“ matininkė vita Žukauskienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-373) šiuo metu atlieka žemės sklypo (kad. Nr. 3416/0005:0154), esančio 
Bičionių k., anykščių sen., anykščių raj. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašom kreiptis į MsK ,,Miško žemė“ adresu J.Biliūno 22-3, 
anykščiai, el. paštu: vita@miskozeme.lt arba telefonu (8-615) 52928.

informuojame žemės sklypo (-ų) (kadastro Nr. 3466/0004:92), esančio rundžių k., 
Kurklių sen., anykščių r. savininkų K.Z.,v.Š., pavaldėtojus ir P.G.įgaliotus asmenis,kad 
UaB GeOsirUs matininkas saulius Lapienis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
1613) 2022-03-16 nuo 9:30 val. vykdys žemės sklypo kad. Nr. 3466/0004:58, rundžių 
g., 1 rundžių k., Kurklių sen., anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UaB GeOsirUs adresu vytauto 
14, Ukmergės m., el. paštu: geosirus@gmail.com, arba telefonu (8-673) 34208.

atlieka geodezinius matavi-
mus. 

tel. (8-646) 59392

Darbo dienomis mikroauto-
busu veža į suvalkus (Lenkija) 
apsipirkti. Kaina 30 eur/asme-
niui. Mikroautobuso nuoma 
fiziniams ir juridiniams asme-
nims. išrašo sąskaitas.

tel. (8-603) 88700.

Sveikinu Kęstutį TUBĮ laimėjus ilgą ir sekinančią, 
sveikatos atžvilgiu, bylą. Smagu, kad Lietuvoje dar eg-
zistuoja teisingumas kvalifikuotų teisėjų dėka.

Tad linkiu toliau sėkmingai darbuotis Lietuvos 
ir Anykščių krašto labui!

Senjoras A. ČIUKŠYS

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus;
B kategorijos praplėtimą (A1),B kategoriją mokome vairuoti ir 
automatine pavarų dėže.

Renkama nauja grupė 2022 m. kovo 8-11 d. d. 
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt
Nuolat papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 

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

parduoda
VIŠTOS VIŠTAITĖS.

KOVO 6 d. (sekmadienį) prekiausime 
„Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis,juodomis, 
baltomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis 
(kaina nuo 5 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec.lesalai. Jei 
vėluosime, prašome palaukti. 

Tel. (8-632) 40215.
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.

VIŠTAIČIŲ PRISTATYMAS 
Į NAMUS !

Priimami užsakymai M. Steponavičiaus 
ūkio (KAIŠIADORIŲ r., Žąsliai) jaunoms  
vakcinuotoms 4 – 4,5 mėn. įvairių spalvų 
(rudos, juodos, raibos, pilkos, margos, 
baltos) DOMINANTE veislės, baltoms 
Leghornų veislės dedeklėms vištaitėms 
įsigyti – pristatome paukštyno kaina ( šią 
savaitę 7,50 Eur.) 

PRISTATYMAS NEMOKAMAS. 
Tel. užsakymams: (8-612) 17831.

Vištos, vištaitės,
Kovo 8 d. (antradienį) 

prekiausime 10 mėn. vakci-
nuotomis, rudomis, gerai kiau-
šinius dedančiomis vištomis ir 
4-5-6 mėnesių įvairių spalvų 
vištaitėmis. Prekiausime lesa-
lais. Priimami išankstiniai užsa-
kymai.Galime atvežti į namus.

Svirnai 8.00, Kavarskas 8.10, 
Ažuožeriai 8.25, Anykščiai 
(m.turg.)8.35, Skiemonys 9.00, 
Mačionys 9.15, Burbiškis 9.25, 
Rubikiai 9.35, Debeikiai 9.45, 
Leliūnai 9.55. Svėdasai 10.10, 
Viešintos 14.45, Andrioniškis 
15.00, Troškūnai 15.15, Traupis 
15.30, Levaniškiai 15.40.

Tel. (8-699) 53820.

UAB „TOLMANA“ 
Geromis kainomis superka 

juodojo metalo laužą. 
supjausto, išsiveža patys. 
teikia krovinių pervežimo 

paslaugas. 
Tel. (8-617) 05596.

Parduoda maistinio ir sėklinio 
dydžio BULVES („vineta“, 
„Gala“, „romano“, „Laura“, 
„Blue star“) ir ĮVAIRIAS 
DARŽOVES. veža į namus.
tel. (8-680) 37227.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

tel. (8-611) 77722.

UaB „torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

vairuotojų g. 7 B, anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

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

tel. (8-651) 39039.

senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už hek-
tarą. apmokėjimas išankstinis.

tel. (8-610) 85178.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

tel. (8-650) 16017.

skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

tel. (8-608) 44340.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jaų bendrų sa-
vininkų visas dalis. sutvarko 
paveldėjimus.

tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

UaB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
išsiveža patys. atsiskaito vie-
toje. išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

tel. (8-609) 31414.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITyMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

tel. (8-608) 13977.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYČIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

supirkeja Olga smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

(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. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
eur, pasiimame. išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

Brangiai perkame 
mišką su žeme arba 

išsikirtimui, visų rūšių 
medieną. 

Valome apleistus plotus. 
Tel. (8-670) 80829.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, traktorius. 

tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

egidijus ir sandra - įvairius 
veršelius. sąžiningai sveria. 
Moka PvM. Greitai pasiima. 

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

Kita

traktorius: MtZ, t-40, t-25, 
t-16, savivartę priekabą, moto-
ciklus: JaWa, UraL, DNiePr. 

tel. (8-600) 17621.

dovanoja

ieško darbo
Gali prižiūrėti, tvarkyti namus 

ir aplinką, padėti vyresnio am-
žiaus, neįgaliems (nuo 16 m.) 
žmonėms bei atlikti kitas as-
meninio asistento paslaugas 
anykščiuose ir anykščių raj.

tel. (8-698) 58088.

veikiantį, geros būklės šaldytuvą.
tel. (8-621) 56939.

Nekilnojamasis turtas

Kavinę anykščių mieste. 
tel. (8-679) 57028.

Kuras

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

tel. (8-656) 01913.

akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

tel. (8-684) 81890.

Malkas.
tel. (8-678) 42646.

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

tel. (8-630) 57490.

Kita

statybinę medieną: gegnes, 
murlotus ir t. t. taip pat pušines 
malkas kaladėmis, turi sausų.

tel. (8-608) 51317.

5 mėn. amžiaus dedekles 
vištaites.

tel. (8-611) 46451.

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

tel. (8-687) 11893.

VIŠTAITĖS
Parduodame Lietuvos paukščių 

ūkiuose auginamas
4-5-6 mėn. vakcinuotas įvairių spalvų vištaites.

Kaina nuo 7 Eur.
Pristatome nemokamai!
Telefonas užsakymams:

(8-699)12631.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
kovo 5-7 d.d. - jaunatis.

Gerasimas, Norvilas, Rožė, 
Raminta. 

Austra, Aurora, Liucijus, 
Vydotas, Giedrė, Klemensas, 
Virgilijus, olivija.

šiandien

kovo 6 d.

vardadieniai

oras

-5

+1

kovo 7 d.

Felicita, Rimtautas, Galmantė, 
Tomas, Laima.

Du draugeliai kalbasi:
- Įsivaizduoji, mano namuo-

se pelė iš katino tyčiojasi!
- O tai čia kaip?
- Praeitą naktį sūrį spąstuo-

se valerijonu ištepė...

Piešė kęstutis PABijutAS, 
rašė Antonas FEljETONAS 

Amiliutė teiks slėptuvės paslaugas mainais į druską

„Nei smulkutės, nei rupios,
Nei joduotos, - nė jokios!..“ -
Dūsauja štai Amiliutė -
Druskinė prieš ją tuštutė.

Visko ji iš ,,Norfos" nešė,
Net prairo šone tašė:
Ir tušonkės, ir silkučių,
Ir degtukų, ir lempučių. 

„Cukraus guli du maišai,
Tačiau druską užmiršai!
Bus per karą negardu
Srėbti purtą avižų!“ -

Murma tykiai Amiliutė -
Bet kilnojasi bliuskutė.
Štai naujoji valiuta -
Atsiskaitymas druska!

Už vietelę jos sklepely
Druskos teks atnešt maišelį,
O saugiausia tai vieta,
Prie Smetonos iškasta!


