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Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

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

Niūronyse – žirgų augintojų kovos: „Vilarto“ trenerė 
kaltina „Origoną“ žiauriu elgesiu su gyvūnais

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusią savaitę Niūronyse veikiančio sporto klubo „Vi-
lartas“ jojimo trenerė Greta Vaitkevičienė socialiniame tin-
kle „Facebook“ paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas 
tame pačiame kaime veikiančio sporto klubo „Origonas“ 
pievose dūstantis, nepajėgiantis atsistoti žirgas.

Informaciją apie galimai neprižiūrimą, sergantį gyvulį ji 
nusiuntė šalies ir rajono žiniasklaidos priemonėms, kreipėsi 
į Anykščių rajono policijos komisariatą,Valstybinę maisto 
ir veterinarijos tarnybą (VMVT).

Po G.Vaitkevičienės informacijos dėl konkuruojančiame 
sporto klube „Origonas“ netinkamai prižiūrimo žirgo, situ-
aciją aiškinosi VMVT specialistai, policija. 

VMVT specialistai sporto klube „Origonas“ nustatė pa-
žeidimų dėl žirgų laikymo ir dėl to jau pradėta administra-
cinė teisena. Nufilmuotas dūstantis žirgas perduotas žirgų 
laikytojams Molėtų rajone.Žirgai.           kęstutčio VAnAGO/Bns asociatyvi nuotr.

Anykščiuose ukrainiečius šokiravo 
atlyginimo dydis sigita PiVORienĖ

sigita.p@anyksta.lt

Nesiliaujant aktyviems 
kariniams veiksmams kai-
myninėje Ukrainoje, iš ša-
lies pasitraukia vis daugiau 
gyventojų, kurie prašosi 
prieglobsčio ir Anykščių 
rajone. 

Šiuo metu rajone įsikūrė 
apie šimtas karo pabėgėlių: 
žmonės čia jau dirba, vai-
kai lanko vietines ugdymo 
įstaigas, o kai kurie ukrai-
niečiai pagalbos griežtai 
atsisako. 

Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojo Dainiaus Žiogelio teigimu, šiuo metu į Anykščių  
technologijos mokyklos bendrabutį intensyviai ruošiamasi priimti apie 100 žmonių, pabėgusių nuo 
karo Ukrainoje.

Pavasarinės, 
patogios ir 
nepatogios 
mintys  

Kijeve - slegianti 
karo pajauta 

Žurnalistas Eldoradas Bu-
trimas tiesiogiai stebi įvy-
kius nuo Rusijos agresijos 
besiginančioje Ukrainoje. 

Reorganizacija. Numatoma 
Svėdasų seniūnijoje, Vaitkūnų 
kaime uždaryti Anykščių Liu-
dvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešosios bibliotekos filialą. 
Prašymą uždaryti Vaitkūnų fi-
lialą Anykščių rajono tarybai 
pateikė bibliotekos direktorius 
Romas Kutka, prašymas bus 
svarstomas kitą savaitę.

Automobilis. Anykščių soci-
alinės globos namai planuoja 
įsigyti naują mikroautobusą su 
visa reikalinga įranga, skirtą 
pervežti neįgaliesiems. Norima 
įsigyti 9 sėdimų vietų, įskaitant 
vairuotoją, mikroautobusą, ku-
ris kainuotų ne daugiau, kaip 
35 tūkst. Eur. Įstaigos prašymą 
įsigyti automobilį kitą savaitę 
apsvarstys Anykščių rajono ta-
ryba.

Sutuoktuvės. Kovo mėnesį 
Anykščių rajone tuokėsi vos 
viena pora. Daugiau ceremo-
nijų šį mėnesį nenumatyta. 
Artimiausios sutuoktuvių ce-
remonijos bus balandį. Anykš-
čių rajono savivaldybės Teisės, 
personalo ir civilinės metrika-
cijos skyriuje balandžio 8 dieną 
tuoksis dvi poros.

Statybos. Anykščiuose, Da-
riaus ir Girėno gatvėje, planuo-
jamos gyvenamojo namo su 
maitinimo paskirties patalpomis 
statybos. Paviešintame statybų 
projekte rašoma, kad maitinimo 
paskirties patalpose numatyta 
pardavinėti kibinus su sultiniu, 
kava bei arbata. Objekte nepla-
nuojama patiekalų gamyba ar 
restoraninė veikla.

Reidai. Kovo-gegužės mė-
nesiais vyks akcija „Nedegink 
žolės“. Reidų metu bus aiškina-
masi ar nedeginama pernykštė 
žolė.
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temidės svarstyklės

Profesinėje mokykloje išmoko daugiau 
nei universitete
Vilniaus universitete verslo finansus studijuojantis Lukas 

Pusvaškis yra ir Aukštaitijos profesinio rengimo centro mo-
kinys. Šio centro Anykščių filiale jaunuolis mokosi apdaili-
ninko profesijos. 

Dalį mokymosi programos 
Aukštaitijos profesinio rengimo 
centre L.Pusvaškis išklauso nuo-
toliniu būdu, tačiau  praktiniuose 
užsiėmimuose tenka dalyvauti aki-
vaizdžiai. Tą dieną, kai „Anykšta“ 
susitiko su šiuo studentu, jis šlifa-
vo sienas įrengiamame Anykščių 
filialo bendrabutyje. 

Būdamos vos 16-os, L. Pus-
vaškis įsteigė reklamos agentū-
rą Webster.lt, taip pat jau spėjo 
padirbėti ir samdomu mokesčių 
konsultantu. Beje, Lukas pabrėžė, 
kad, kurdamas savąją reklamos 
agentūrą, pirmiausia pasirūpino, 
kad preciziškai tinkamai būtų 

įforminta įmonė, sutvarkyti doku-
mentai. 

Vilniaus universitete ir Aukš-
taitijos profesinio rengimo centre 
vaikinas pradėjo studijuoti tuo 
pat metu, praėjusį rudenį. „Jau-
čiu, kad Anykščiuose išmokau 
daugiau nei universitete. Jau ke-
leri metai esu versle, tad nemaža 
universitete dėstomų dalykų man 
jau buvo žinoma. O Anykščiuo-
se kiekvieną dieną ką nors naujo 
išmokstu, sužinau“, - „Anykštai“  
aiškino L.Pusvaškis.

Panašu, kad verslą turintis ir 
VU verslo finansus studijuojantis 
vyras neketina tapti statybininku, 

o apdailininko amato mokymąsi 
jis grindė būsimais verslo planais. 
„Domiuosi nekilnojamojo turto 
rinka. Mane ši sritis traukia. 3 ar 
4 mėnesius padirbau mokesčių 
konsultantu. Bet supratau, kad ši 
sritis labai monotoniška, suvar-
žyta“, - kalbėjo L.Pusvaškis.  Jis 
tikisi, kad pusantrų metų truksian-
tis apdailininko amato mokyma-
sis suteiks žinių bei įgūdžių, kurie 
bus naudingi būsimajame versle.     

Lukas yra Aukštaitijos pro-
fesinio rengimo centro direk-
toriaus Vlado Pusvaškio anū-
kas ir Energetikos ministerijos 
kanclerio Jauniaus Pusvaškio 
sūnus. „Džiaugiuosi santykiais. 
Anykščių kolektyvas labai šiltas, 
čia gražus požiūris į žmones“, - 
kalbėjo Lukas. Ironizavau, jog 
to dar betrūko, kad direktoriaus 

anūkui kolektyvas būtų nemalo-
nus. „Nepastebėjau, kad žmonės 
profesinio rengimo centre būtų 
skirstomi. Kažką gerai padaręs, 
esi pastebimas, pagiriamas. Kita 
vertus, tikrai juntu, jog mano se-
nelį kolektyvas gerbia. Matyt, 
kai gerbia mano senelį, gerbia ir 
mane“, - sakė L.Pusvaškis.

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

VU studentas, reklamos agen-
tūros Webster.lt savininkas 
Lukas Pusvaškis Aukštaitijos 
profesinio rengimo centre 
mokosi apdailininko amato.

Vagystė. Kovo 20 dieną  apie 
14.00 val., vyras (g. 1962 m.) 
pastebėjo, kad Anykščiuose, 
Ažupiečių g., pavogti 8 erdviniai 
metrai beržo ir baltalksnio malkų. 
Padaryta 350 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Keliautojas. Kovo 22 dieną  
apie 17.23 val. kelio Radiškis-
Anykščiai-Rokiškis 17 km, ne-

blaivus (nustatytas 2,75 prom. gir-
tumas) vyras (g. 1964 m.) vairavo 
automobilį „Mitsubishi Grandis“. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Smurtas. Kovo 23 dieną  apie 
16.20 val.  Debeikių seniūnijos,  
Šventupio kaime vyras (g. 1986 
m.) sukėlė fizinį skausmą vyrui 
(g. 2000 m.). Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Konfliktas. Kovo 24 dieną  
apie 14.20 val., namuose, Svė-

dasų seniūnijos Daujočių kaime,  
konflikto metu neblaivus (nusta-
tytas 2,13 prom. girtumas) vyras 
(g. 1959 m.) smurtavo prieš ne-
blaivią (nustatytas 1,62 prom. gir-
tumas) moterį (g. 1965 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į  areštinę.

Vairuotojas. Kovo 24 dieną  
apie 19.09 val., Anykščiuose, J. 
Biliūno g., sustabdyto patikri-
nimui automobilio KIA SPOR-

TAGE su priekaba vairuotojui 
(g. 1968 m.), gyvenančiam Ro-
kiškio rajone, nustatytas 2,80 
prom. girtumas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Žolė. Kovo 22 dieną, antradienį, 
Skiemonyse liepsnojo pernykštė 
žolė. Teritorijoje Paupio gatvėje 
išdegė 20 arų žolės plotas. Kovo 
24 dieną pernykštė žolė liepsno-
jo tos pačios seniūnijos Gikonių 
kaime.

Prokuratūra apskundė Kęstučio Tubio išteisinimą dėl 
galimos korupcijos
Panevėžio apygardos prokuratūra kovo 18 dieną apskun-

dė buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio išteisini-
mą galimos korupcijos byloje. Prokurorų nuomone, Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmai vasarį K. Tubį dėl prekybos 
poveikiu išteisino neteisėtai ir nepagrįstai. 

Panevėžio apygardos pro-
kuratūros prokurorės Dalios 
Markauskienės Panevėžio 
apygardos teismui pateiktame 
apeliaciniame skunde prašoma 
pirmos instancijos teismo nuos-
prendį panaikinti kaip neteisėtą 

ir nepagrįstą bei priimti apkalti-
namąjį nuosprendį, pranešė pro-
kuratūra.

Prokuratūros nuomone, ištei-
sinamasis nuosprendis pagrįstas 
prielaidomis ir priimtas padarius 
esminius Baudžiamojo proceso 

kodekso 20 straipsnio 5 dalies 
reikalavimų pažeidimus.

Pagal minėtą straipsnį, teisėjai 
įrodymus įvertina pagal savo vi-
dinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu 
ir nešališku visų bylos aplinky-
bių išnagrinėjimu, vadovauda-
miesi įstatymu.

„Reikalavimas išsamiai nu-
statyti bylos aplinkybes pažei-
džiamas, kai teismo išvados 
daromos nesiėmus visų įma-
nomų priemonių visoms bylai 
teisingai išspręsti reikšmingoms 
aplinkybėms nustatyti; neįverti-
nus visų proceso metu surinktų 

bylai išspręsti reikšmingų duo-
menų; klaidingai pasisakant dėl 
atskirų įrodymų turinio ar įrody-
mų tarpusavio ryšio“, – rašoma 
prokuratūros pranešime. 

Ikiteisminio tyrimo duomeni-
mis, tuometinis Anykščių rajono 
savivaldybės meras ir savivaldy-
bės tarybos narys K. Tubis nuo 
2018 metų spalio iki 2019 metų 
vasario galimai naudojosi savo 
tarnybine padėtimi, siekdamas 
naudos sau ir savo vadovauja-
mam visuomeniniam rinkimų 
komitetui.

-AnYkŠTA

Išleistas naujas „Aukštaitiško formato“ numeris
Išleistas pirmasis 2022- ųjų žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris. Viršelio „veidas“ – 

kalnų slidininkė, Pekino žiemos olimpinių žaidynių dalyvė, anykštietė Gabija Šinkūnaitė. 
Žurnale publikuojamas interviu su sportininke.

Žurnale galite skaityti: „Die-
vo pagalba gali būti visokia – 
tereikia ją pastebėti“ – Sigitos 
Pivorienės pasakojimas apie 
Traupio bažnyčią tvarkančia 
moterį.

Rubrikoje „Be diktofono“ 
žurnalisto Ryčio Kulboko teks-
tas „Nukirsk medį – išgelbėk 
pasaulį“.

Žurnalistas Vidmantas Šmi-
gelskas straipsnyje „Ūkininkau-
ti padeda ir „Youtube““ kalbino 
Utenos apskrityje veikiančius, 
neįprastas žemės ūkio kryptis 

puoselėjančius ūkininkus. 
Rubrikoje „Iniciatyvos“ - in-

terviu su ilgamečiu Aukštaiti-
jos profesinio rengimo centro 
direktoriumi Vladu Pusvaškiu 
ir pasakojimas apie Anykščių 
krašto Garbės ambasadorių 
Ukrainoje, leidėją Kyjive gyve-
nusį Virginijų Strolią.

Žurnalistas Jonas Junevičius, 
tekste „Šaltojo karo pėdsakais“, 
pasakoja apie Žemaitijoje esan-
tį Šaltojo karo muziejų Plokš-
tinėje, vietoje, kurioje buvo 
dislokuotos balistinės raketos, 

apginkluotos termobranduoli-
nėmis galvutėmis.

Į 13 klausimų atsakė dainų at-
likėja Augustė Vedrickaitė.

„Aukštaitišką formatą“ gali-
ma įsigyti visuose Utenos re-
giono prekybos taškuose. Taip 
pat žurnalą galima rasti ir visose 
Panevėžio bei Ukmergės „Iki“ 
parduotuvėse. „Aukštaitišku 
formatu“ prekiauja ir didžioji 
dalis Lietuvos rajonų centrinių 
paštų bei „Narvesen“ prekybos 
kioskai (Vilniuje, Kaune, Pane-
vėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, 

Palangoje, Visagine). 
„Aukštaitiškas formatas“ pre-

numeruojamas visoje Lietuvoje.
-AnYkŠTA

Ginklas. Baltųjų rūmų pa-
tarėjas nacionalinio saugumo 
klausimais Jake'as Sullivanas 
penktadienį pareiškė, kad Jung-
tinės Valstijos jokiomis aplin-
kybėmis neketina panaudoti 
cheminių ginklų, net jei Rusija 
juos panaudotų Ukrainoje. „Jei 
Rusija panaudos cheminį gin-
klą, teks sumokėti didelę kai-
ną. Ir aš nieko daugiau nesaky-
siu, išskyrus tai, kad Jungtinės 
Valstijos neturi jokių ketinimų 
panaudoti cheminius ginklus, 
jokiomis aplinkybėmis“, – sakė 
jis žurnalistams prezidentinia-
me lėktuve „Air Force One“. J. 
Sullivanas teigė, kad šiuo metu 
Vakarų lyderiai „sutaria“ dėl to, 
kokių priemonių imtis, jei Rusi-
ja panaudotų cheminį ginklą, ir 
pridūrė, kad Baltieji rūmai šiuo 
klausimu įsteigė darbo grupę.

Streikuoja. Ispanijos vyriau-
sybė penktadienį pasiūlė nuolai-
dų protestuojantiems sunkveži-
mių vairuotojams ir vienkartines 
išmokas grynaisiais, kad už-
baigtų streiką, surengtą dėl išau-
gusių degalų kainų. Prasidėjus 
streikui, visos šalies prekybos 
centruose pradėjo trūkti maisto. 
Visgi pagrindinė streiką organi-
zavusių vairuotojų grupė atmeta 
priemones kaip nepakankamas ir 
pažadėjo tęsti protestą. Į vyriau-
sybės pasiūlymą įtraukta 0,20 
euro nuolaida už litrą degalų ir 
vienkartinė 1 250 eurų išmoka 
už kiekvieną vilkiką. Vairuotojai 
ir sunkvežimių savininkai, pri-
klausantys grupei „Transporto 
gynybos platforma“, nuo kovo 
14 dienos blokuoja kelius ir uos-
tus, siekdami atkreipti dėmesį į 
degalų kainų kilimą, kurį dar la-
biau paspartino Rusijos invazija 
į Ukrainą.

Nafta. Energetikos ministras 
Dainius Kreivys sako, kad Len-
kijos naftos koncernas „Orlen“, 
valdantis naftos perdirbimo ga-
myklą „Orlen Lietuva“, planuo-
ja naudoti tik Saudo Arabijos 
kompanijos „Saudi Aramco“ 
tiekiamą naftą. „Orlen“ atsisako 
rusiškos naftos ir planuoja ga-
minti produktus tik iš „Aramco“ 
(kompanijos „Saudi Aramco“ – 
BNS), iš Saudo Arabijos, naftos“, 
– žurnalistams penktadienį sakė 
D. Kreivys. Iki šiol didžioji dalis 
„Orlen Lietuvos“ perdirbamos 
naftos buvo rusiška. „Orlen Lie-
tuvos“ generalinio direktoriaus 
pavaduotojas  Audrius Daugnora 
anksčiau teigė, kad įmonė nuo 
2014 metų diversifikuoja žaliavą 
ir perdirba ne tik rusišką naftą, 
todėl bendrovei nebūtų sunku 
atsisakyti šios žaliavos. Pasak jo, 
pastaraisiais metais gamykloje 
įprastai būdavo perdirbama apie 
du trečdaliai rusiškos naftos, ta-
čiau dabar „tie skaičiai verčiasi į 
priešingą pusę“. 

-Bns
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savaitės citatos

2022 m. kovo 31 d. 10 val. šaukiamas 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 38-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU LAIKU ELEKTRONINIŲ 
RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2022 m. kovo 29 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku 
elektroninių ryšių priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, gie-
dotojams, Burbiškio parapijos klebonui, Burbiškio 
Agroserviso kooperatyvo vadovybei ir bendradar-
biams, visiems užjautusiems ir padėjusiems palydėti į 
paskutinę kelionę mylimą vyra, tėvelį, senelį Rimantą 
KORSAKĄ.

Žmona su vaikais

Anykščiuose ukrainiečius 
šokiravo atlyginimo dydis

Rajone – jau virš 100 
karo pabėgėlių

Anykščių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas, Ekstrema-
lių situacijų valdymo komisi-
jos Operacijų vadovas Dainius 
Žiogelis sakė, kad ketvirtadienį 
Anykščių rajone buvo užsire-
gistravę 97 ukrainiečiai. 

„Tačiau aš žinau, kad jų yra 
apie 110 – vis dar ne visi užsi-
registruoja, bet pasiekėm labai 
gerų rezultatų, nuolat priminda-
mi žmonėms registruotis. Kiek 
rodo Statistikos departamentas, 
kitos savivaldybės neturi net 
pusės registruotų karo pabėgė-
lių. Ketvirtadienį kalbėjome su 
Ministerijos atstovais, jau yra 
skelbiama, kad Lietuva viršijo 
oficialiai registruotus 30 000 
pabėgėlių, kuriuos, prieš mė-
nesį buvo kalbėta, jog bus ga-
lima priimti. Taigi, registruotų 
virš 30 000, o neregistruotų bus 
turbūt kita tiek“, – kalbėjo D. 
Žiogelis. 

Ketvirtadienio duomenimis, 
iš 97 Anykščių rajone apsisto-
jusių ukrainiečių, 52 yra vaikai: 
du kūdikiai, dešimt ikimokykli-
nukų iki 6 metų. 

„Vienas jau lanko darželį: su-
tarėm taip, kad eis tik tie, kurių 
mamos pradės dirbti. Yra trys 
priešmokyklinukai darželyje, 
26 eina į mokyklą (21 į Anykš-
čių A. Baranausko pagrindinę 
mokyklą ir 5 į Svėdasų J. Tu-
mo-Vaižganto gimnaziją), 9 
mokosi nuotoliniu būdu Ukrai-
nos mokyklose, 2 nesimoko, 
nes nusprendė, kad jiems jau 16 
metų ir jie jau nebesimokys“, – 
apie mažuosius ukrainiečius 
pasakojo D. Žiogelis. 

Pagalbos atsisako

Pasak vicemero, karo pabė-
gėlių skaičius nuolat kinta: vie-
ni čia apsistoja laikinai, kitų dar 
tik laukiama. 

„Žinau, kad neseniai į Anykš-
čius atvyko penki žmonės, o 
yra dar dešimt, kurių mes net 

nematėm, bet jie jau žino, kur 
registruotis, mes su jais ben-
drausime ir suteiksime pa-
galbą“, – sakė D. Žiogelis ir 
pridūrė, kad pagalba yra rei-
kalinga ne visiems iš svečios 
šalies pabėgusiems žmonėms: 
„Šeši žmonės nenori su mumis 
turėti jokių reikalų, niekur ne-
siregistruoja: jie galbūt gyvens 
su vizomis, tikisi, kad atvažia-
vo laikinai. Jų vaikai mokosi 
nuotoliniu būdu ir jiems jokios 
pagalbos nereikia“. 

Apgyvendinimo vietų 
netrūksta

Paklaustas, ar Anykščiuose 
ukrainiečiams dar netrūksta vie-
tos gyventi, D. Žiogelis teigė, 
kad ne: „Kol kas vietos tikrai 
užtenka, dabar intensyviai ruo-
šiamasi priimti apie 100 žmo-
nių į Anykščių  technologijos 
mokyklos bendrabutį: jis buvo 
intensyviai tvarkomas, sustatyti 
baldai, bandoma surinkti įvairią 
reikalingą įrangą. Visą savaitę 
kambariai yra komplektuojami, 
nes jaučiam, kad reiks priimti 
didelį kiekį žmonių. Dar lau-
kiame ir tų, kurie galbūt atsiras 
iš Vasilkovo miesto, jei jiems 
pavyks nukeliauti iki Lvovo: jei 
ten atsiras, mes juos pasiimsim 
nuo Lenkijos sienos. Tik deja, 
kažkokių konkrečių signalų iš 
jų šiandien nėra“.

Rajono savivaldybės vice-
mero teigimu, ukrainiečiams 
Anykščiuose patinka: žmonės 
dalijasi vieni su kitais įspū-
džiais – taip mūsų rajone atsi-
randa čia apsigyvenusių ukrai-
niečių giminės ir iš Lenkijos, ir 
iš kitur. 

„Matau, kad atsirado no-
ras iš kitų vietų persikraustyti 
į Anykščius. Žmonės priima 
pabėgėlius į butus: dabar vėl 
truputį aktyviau tai daro, nes 
atsirado parama iš valstybės, 
išmokos priėmusiems ukrai-
niečius. Vienu metu J. Biliūno 
gimnazijos bendrabutyje gyve-
no 22 žmonės, bet po poros die-
nų ten jų turėtų likti apie dešimt 
– kiti išeis gyventi į tris naujas 
šeimas. Į vieną negyvenamą 
namą, žinau, kažkas priims net 
10 žmonių“.

„Stengiamės, kad žmonės 
būtų apgyvendinti arčiau di-
džiųjų miestų, didžiųjų seniūni-
jų, ten, kur yra mokyklos. Yra 
privačiomis iniciatyvomis pa-
bėgėliai apgyvendinti Svėdasų, 
Andrioniškio, Kurklių pakrašty, 
bet mes nepaliekame jų likimo 
valiai, sprendžiam vaikų atve-
žimą į mokyklas. Savivaldybė 
kol kas jokių kompensacijų ne-
gavo ir negaus, mes viską da-
rom iš tų pačių biudžeto lėšų“, 
– pasakojo D. Žiogelis. 

Greičiausiai liks čia gyventi

Paklaustas, ar ukrainiečiai 
Anykščiuose ieško darbo, D. 
Žiogelis sakė, kad dauguma 
nori dirbti: vieni nukreipiami 
į Užimtumo tarnybą, kitiems 
darbą suranda juos priglaudę 
žmonės. 

„Yra gal pora moterų, kurios 
nenori dirbti, tik su visais šne-
kasi ir visiems pasakoja, kaip 
kas turi būti. Bet absoliuti dau-
guma nori dirbti ir pasiruošę 
integruotis, yra labai dėkingi 
jiems padėjusiems žmonėms. 

(Atkelta iš 1 psl.)

Ar žinote, kur 
Anykščiuose yra 
Žaliasis ežerėlis?

Violeta KVEDERAITĖ – 
STASIŪNIENĖ:

-Žaliasis ežerėlis yra Sodų 
gatvėje,už policijos pastato. 
Jame gyvena mažoji kūdrinė 
varlė, saugoma Berno kon-
vencijos.

Labai norėtųsi, kad ši vieta 
taptų turistų lankomu objek-
tu. 

Mums, šio kvartalo gyven-
tojams, tikrai taps mėgstama 
vieta.

Jūratė DAGYTĖ:

-Man atrodo, kad jame gy-
vent turėtų žuvys ir kiti van-
dens žvėrys, o jis ar tik ne ša-
lia Anykščių kultūros centro 
esančiame parke??

Pasėdėt pagal pavadini-
mą, manau šalia tai gerai, 
bet maudytis... geras klausi-
mas... 

Visumoje jei patiks ir pri-
gis, tai žmonės ir saugos ir 
mylės.

Vaidutė RUTAVIČIŪTĖ-
PRUSEVIČIENĖ:

-Tas ežeriukas, kur už polici-
jos. Jame gyvena ypatingas, tai 
yra retas varliukas.

Bet vis tiek saugiausia 
slėptuvėje vienutėje

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
idėją įrengti „Atviro mero te-
rasą“:

„Lauke, kai dabar tas „kovi-
das“, kuris nežinia kiek tęsis, 
saugiau“.

Ne visi žmogaus ir šuns 
vietų akcentams pritartų

Romualdas KUBAITIS, 
ūkininkas, apie žmogiškumą:

„Jeigu mes šunį nuo gatvės 
paimam ir globojam juo labiau 
reikia padėti žmonėms“.

Lėtame mieste lėtai ir judės

Dainius ŽIOGELIS, 
Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas, apie galimų nu-
omininkų norą iš Anykščių 
savivaldybės nuomotis ir at-
gaivinti apleistą Užunvėžių 
mokyklos pastatą:

„Jų požiūris visai kitoks, to-
dėl domina stovyklos gamtoje, 
lėtas turizmas ir panašiai“.

Darbas savivaldai, o 
nuopelnai Vyriausybei?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono mero pavaduoto-
jas, apie savivaldybės rūpestį 
pabėgėliais:

„Savivaldybė kol kas jokių 
kompensacijų negavo ir ne-
gaus, mes viską darom iš tų pa-
čių biudžeto lėšų“.

Negriaukite iliuzijų, 
kad mėsa iš nieko 
parduotuvėse atsiranda!

Dainius ŽIUKAS, ūkinin-
kas, gyvūnų veisėjas, apie gy-
vūnų skerdimą:

„Žirgas yra ūkinis gyvūnas, 
kurį savininkas gali pasiskersti 
savo reikmėms“.

Technologijų pažanga 
leidžia nuotraukas ir 
sumontuoti.

Virginijus UOGELA, spor-
to klubo „Origonas“ prezi-
dentas, apie įrodymus:

„Tegu pateikia nuotraukas, ar 
tikrai taip buvo“.
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Panašu, kad gali tekti keisti 
vieno Anykščių mikrorajono 
pavadinimą. Po to, kai skai-
tytojams uždavėme klausimą, 
ar turistus sudomintų Ramy-
bės mikrorajone atidarytas 
viešbutis, pavadintas „ilsėkis 
Ramybėje“, socialiniuose 
tinkluose kilo tikra komentarų 
audra. 

Vieni, iš tokio žodžių žais-
mo, tiesiog smagiai pasijuokė, 
buvo ir tokių, kurie piktinosi – 
esą toks pavadinimas tiktų ne-

bent laidojimo namams. kai 
kurie net patikėjo, kad taip 
pavadintas viešbutis Ramybės 
mikrorajone bus atidarytas. 
sulaukėme net respublikinio 
dėmesio. Humoro jausmo 
nestokojanti  žurnalistė Rita 
Miliūtė siūlė verčiau viešbutį 
pavadinti „Šešios pėdos po 
žeme“, esą turistai jaustųsi 
saugiau, o TV3 žurnalistė  
Renata Šakalytė-jakovleva 
verčiau kažkodėl rinkosi 
anglišką pavadinimą „Rest 
in peace“, kas vėlgi reiškią tą 
patį, nuo ko ir pradėjome – 
ilsėkitės Ramybėje.

kitaip tariant, su tais pava-
dinimais Anykščiuose reikėtų 
elgtis kažkaip atsargiau. Štai, 
Anykščių rajono savivaldybė 
miesto parke užsimojo įrengti 
mineralinio vandens gręžinį ir 
turistams nemokamai pilstyti 
mineralinį vandenį. Turime 
jau „Vytautą“, „Birutę“  
ir net Viktoro Uspaskicho 
išreklamuotąjį antikovidinį 

vandenį. O kaip gi turistus 
sudominsime anykštietišku 
mineraliniu vandeniu? 

Šioje vietoje, kaip ir 
renkantis pavadinimą viešbu-
čiui, labai svarbus prekinis 
ženklas. Pasitelkėme „Anykš-
tos“ skaitytojų išradingumą 
ir fantaziją ir sulaukėme visai 
neblogų pasiūlymų. Pavyz-
džiui, Anykščiuose išgaunamą 
mineralinį vandenį siūlyta va-
dinti „Bangelės“, „Versmės“, 
„Šaltupio“ vardais. Būta ir 
labai netikėtų pasiūlymų. kai 
kam pasirodė, kad anykštietiš-
kas mineralinis vanduo galėtų 
vadintis „Brisiaus galu“ arba 
„Biliūno vandeniu“...

Ar kas žmonių klausė, kaip 
reikia pavadinti vieną ar 
kitą Anykščių mikrorajoną? 
ko gero, ne! Tikėtina, kad 
taip nutiks ir su mineralinio 
vandens pavadinimu, kadangi 
net Anykščių miesto pakrašty 
esanti kūdra, patikslinu, pra-
bangioji kūdra, kurioje gyve-

na Anykščių rajono savivaldy-
bės saugoma varlė, pavadinta 
Žaliuoju ežerėliu, net nesu-
rengus visuomenės apklausos. 
O juk minėtoji kūdra, į kurią 
bus investuota 110 tūkst. eur, 
galėjo turistų dėmesį trauki 
kur kas originalesniu vardu. 
kadangi Anykščiai pastaruoju 
metu ypač didžiuojasi savo 
karališkaisiais ryšiais, kūdra 
galėjo būti pavadinta „Varlės 
karalyste“, nors, ko gero, 
visai smagiai prie kūdros 
atrodytų lentelė su užrašu „iš-
mesta kaip į balą...“

Tęsiant pavadinimų temą, 
prie Anykščių rajono savi-
valdybės pastato j.Biliūno 
gatvėje planuojama statyti 
lauko terasą, kuri vadinsis 
„Atvirojo mero terasa“. Šioje 
terasoje ne tik meras, bet ir 
kiti savivaldybės vadovai, 
administracijos skyrių vedėjai 
bendraus su gyventojais. iš 
pirmo žvilgsnio gali pasiro-
dyti, kad lauko terasa – dar 

vienas pinigų išmetimas į 
balą, tačiau gyventojams ji 
gali turėti ir naudos. jei tera-
sa bus tiek atvira, kad einant 
pro šalį bus galima matyti, 
kas joje sėdi, ji jau prisidės 
prie didesnio savivaldybės 
atvirumo. juk kaip kokiam 
nors tūlam gyventojui žino-
ti, kad, pavyzdžiui, Viešintų 
seniūnijos seniūnas Ramū-
nas Blazarėnas jau beveik 
mėnesį nebedirba Viešintose, 
o darbuojasi savivaldybės 
administracijoje? Pranešimų 
iš savivaldybės šia tema nėra, 
tad bent atviroje terasoje 
tikimybė bus pamatyti...

Tuo metu už lango jau 
tikras pavasaris. ilsėkitės 
visi Ramybėje ir gerai laiką 
leiskite šalia Žaliojo ežerėlio! 
Būkite vieni kitiems atviri 
ir be lauko terasų. ir tegul 
Anykščiuose niekada neiš-
senka mineralinio vandens 
klodai, nors jis ir būtų pava-
dintas „Brisiaus galas…“

Pavasarinės, patogios ir nepatogios mintys  

Pastebėjau, kad vos ne 
mistiškai iš viešumoje paliečia-
mų temų sąrašo beveik dingo 
kalbos, diskusijos, visokios 
vaizdo medžiagos apie CO-
ViD-19. Prie šių temų, aš 
asmeniškai, taip buvau įpratęs, 
kad kiekvieną dieną jau beveik 
instinktyviai rinkdavau visokius 
skaičiukus, valdžios pandemi-
nių eksperimentų metodiką ir 
visą kitą „kovidinį folklorą“. 
Viską rinkdavau, rūšiuodavau 
ir gamindavau savų išvadų 
produktą.  Dabar ištiko savotiš-
ka ir sunkiai nusakoma krizė: 
beveik nieko naujo nebeturiu. 
Už tai karo Ukrainoje tema 
dabar tiesiog veržiasi, kaip ver-
žėsi kažkada visus metus mano 
stebėto sicilijos saloje esančio 
etnos ugnikalnio lava. Dabar 
apie karą Ukrainoje rašoma, 
kalbama, rodoma, net turguje 
ar parduotuvėse diskutuojama.  
jei kažkada, COViD-19 siau-
tėjimo laikais, buvo aprašomos 
visokios, kartais į kino filmų 
scenarijus panašios istorijos, 
tai dabar pastebiu, kad toks 
pat spausdintos ar vaizdinės 
informacijos stilius pasiekia 
informacijos vartotoją apie 
karo įvykius Ukrainoje.

Tokioje įdomioje situacijoje 
kartais kyla pagunda palyginti 
tuos du periodus: pandemiją ir 
karą Ukrainoje. Dar nepamir-
šau, ką kažkada reiškė ir kaip 
buvo reaguojama, jei vienas ar 
kitas žmogus viešai išsakydavo 
savo kritiką skiepų atžvilgiu. 
Dabar sakyk, demonstruok, 
kritikuok tuos skiepus kiek 
nori: nelabai kas tave bandys 
užčiaupti ar blokuoti tavo argu-
mentus socialiniuose tinkluose, 
nes skiepų ir vakcinavimo 
tema jau tapo vos „nebema-
dinga“. Dabar panaši dialogo 
ar grupinių diskusijų situacija 
turi naują kryptį, tik su tais 
pačiais emocijų atspalviais, 
kaip ir temose apie pandemiją. 
Tai Ukraina. nebandyk šiuo 
metu kažko neigiamo apie 
Ukrainą ir ten vykstantį karą 
viešai pasakyti. Būsi „nuge-
sintas“ ir beveik pasmerktas. 
Dar pavojingiau bus, jei kažką 
viešai ir teigiamo pasakysi apie 
dabartinį Rusijos prezidentą. 
net tokios minties neturėk!  O 
jei iš visų savo turimų jėgų pilsi 
pamazgas ant V. Putino ir jo 
Rusijos - tai būsi panašus į tokį 
tipažą, kuris kažkada smerkė 
tuos, kurie nesiskiepijo prieš 
COViD-19 arba nuoširdžiai 
pasakydavo, ką apie visa tai 
mano. Vien iš internetinių 
žiniasklaidos portalų gali 
surinkti krūvas visokių, dviejų 
priešingų pusių žodinių karų 
istorijų.  Ar tai galima pava-
dinti savotiška visokių opinijų 
mada? Drįsčiau sakyti, kad 
taip. Mada į altoriaus garbę 
dabar iškelti Ukrainą, mada 
dabar nekęsti Putino ir Rusijos, 
tarsi tai būtų privalu. lyg tai 
būtų vos ne kokia nors religinė 
dogma.  O jei tu turi kitokią 

nuomonę nei minia? Tada ne-
bandyk jos išsakyti viešai.  Yra 
tik balta arba juoda. kitaip net 
nebandyk! 

Tačiau kažkur visuomenės 
kampučiuose, privačiame rate 
atsidūręs, gali visko prisiklau-
syti: ir apie didelės Rusijos 
šviesuomenės dalies neigiamas 
reakcijas į karą (gaila, kad 
lietuvos žiniasklaida mažai 
tam skiria dėmesio), ir apie vis 
dar kenkiančią Ukrainai, ir jos 
viduje išsikerojusiai korupciją. 
O kur dar paramos tema? O 
ji gana marga. jau pasigirs-
ta istorijų apie ukrainiečių 
pabėgėlių konfliktus su lietu-
viais. juk būtų vos ne stebuklas, 
jei tokioje situacijoje kaip ši, 
nepasitaikytų žmonių išnaudo-
jimo, nebūtų pagundos iš kažko 
pasipelnyti, kažką apgauti. 

lietuvoje suaukotos labdaros 
ukrainiečiams jau atsirado 
tiek daug - vos ne kalnai. Ar 
ne per daug to gerumo? kaip 
jis bus panaudotas? Ar nekils 
kam nors ranka ar mintis 
piktnaudžiauti? juk panašių 
ir gana nemalonių istorijų jau 
esame girdėję ne vieną kartą. 
O ir į lietuvą nuo karo (gal ir 
nebūtinai) atvyksta toli gražu 
ne visi šventieji. Tačiau paliesti 
tokią temą plačiau būtų gana, 
švelniai tariant, nepatogu. 
kita nepatogi tema gali būti 
ir priminimas, kad lietuvoje 
taip pat yra daug vaikų, kurie 
laukia savo globėjų ar įtėvių. 
Visai neseniai teko girdėti, 
kad globoti ukrainiečių vaikų 
norinčių atsirado tiek daug, 
kad tų vaikų jau nebeužteko 
norintiems. jei nebeužteko, 
tai gal reiktų tada pagloboti 
lietuvių vaikučius? jiems irgi 
reikia dėmesio ir tikrų namų 

šilumos. O gal globoti ukrai-
niečių vaikus labiau apsimoka? 
Tai irgi nepatogi tema. Tačiau 
taip norisi priminti, kad ge-
rumas ir jo darbai negali būti 
net mintimi, skatinančia ieškoti 
naudos iš žmogaus, patekusio 
į bėdą ar nelaimę. jei, ne duok 
Dieve, kažkas norėtų pasipel-
nyti iš Ukrainos nelaimės, tai 
tas pelnas gali labai greitai 
atsisukti peiliu į pasipelnytojo 
gerklę. Pagalba nuo karo nu-
kentėjusiems žmonėms negali 
būti ir savo įvaizdžio gerinimo 
priemone. Deja, tokia pagun-
da dažnai užpuola visokias 
vietines ir pasaulines garseny-
bes, kurios nesidrovi pozuoti 
priešais žiniasklaidos foto ar 
televizinių kamerų objektyvus 
ir demonstruoti vieną ar kitą 
pagalbą nukentėjusiems. kito 
nelaimė - tai ne įvaizdžio kos-
metika: ja tikrai nepasidažysi, 
nei pasipuoši, kad atkreiptum 
kitų dėmesį. 

ko dabar labiausiai norė-
tųsi? norėtųsi, kad ukrainie-
čiai kuo greičiau vėl pradėtų 
gyventi ramų gyvenimą savo 
šalyje. norėtųsi, kad ta šalis 
taptų vieninga ekonomine, po-
litine, religine ir etnine prasme. 
juk ne paslaptis, kad iki karo 
Ukrainoje tikrai ne viskas buvo 
gerai. O juk Ukraina yra tokia 
nuostabi šalis. Rusijai tikrai 
nepavyks jos ištrinti iš pasaulio 
žemėlapio, nors kai kas to labai 
norėtų...

Dar norėtųsi, kad ir mūsų 
valdžia, beveik patologiškai 
dabar susirūpinusi Ukraina, 
nepamirštų, kad lietuvoje dar 
gyvena vietiniai - lietuvos 
piliečiai, kurie iki šiolei tebe-
siskundžia visai jau su sveiku 
protu prasilenkiančiomis pas-

laugų,  maisto, kuro ir energijos 
kainomis, didėjančia žmonių 
skurdo realybe. Žinoma, kažkas 
gali pasakyti, kad mums nėra 
taip blogai kaip Ukrainoje, tad 
dabar jai labiau reikia pagal-
bos, negu saviems piliečiams. 
Tačiau kai per vienos televizi-
jos žinias pasigirsta garbingo 
amžiaus moters ištarta frazė: 
„Belieka tik kilpą ant kaklo 
užsinert“ (suprask, kad labai 
sunku lietuvoje išgyventi), tai 
tikrai dar kartą norisi lietuvos 
valdžiai priminti, kad rinkėjai 
irgi laukia pozityvių permainų 
ir konkrečių valdžios pagalbos 
veiksmų, mažinant kainas, o ne 
laukiant rinkimų, kai praside-
da juoką keliančių rinkiminių 
pažadų, pasakėlių sekimas. O 
retsykiais numesta keliolikos 
eurų suma skurstantiems, tikrai 
nepadarys lietuvos gerovės 
valstybe. 

jau trečius metus gyvename 
lyg didelėje rūpesčių pievoje, 
kurioje auga ne vien gražios 
gėlės, bet ir keroja usnys, ir 
kur galime toje pievoje ne vien 
boružę sutikti, bet ir nuodingą 
angį. Turime išlikti blaivaus 
proto ir loginio budrumo žmo-
nėmis. juk bet kokia padaryta 
klaida ar atsitikęs koks nors 
nesusipratimas - tai ir mūsų 
nesugebėjimo įveikti esamas 
problemas faktas, ir kartu pe-
nas tiems, kurie ne glostyti, bet 
kandžiotis bando. O tokių, deja, 
dar esama nemažai. 

Pavasaris jau taip gražiai 
šypsosi už lango, ar kai išeini į 
kiemą. Ramu, šilta, jauku. Viso 
to gėrio tiek daug, taip norėtų-
si, kad jo užtektų viso pasaulio 
žmonėms, bandantiems šypsotis 
net pro ašaras, nes meilė ir gy-
venimas yra visada stipresnės 
vertybės už mirtį. Gal čia padės 
ir viltis? 
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Paviešino socialiniuose 
tinkluose ir pranešė 
tarnyboms

Situacija Niūronyse veikian-
čiame sporto klube „Origonas“ 
susirūpinta po to, kai sporto 
klubo „Vilartas“ jojimo trenerė 
G.Vaitkevičienė kovo 14 dieną 
socialiniuose tinkluose paviešino 
žinutę apie įtariamą žiaurų elgesį 
su gyvūnais.

„Pirmadienio vakarą gavau 
žinutę su video medžiaga ir pa-
galbos šauksmu, kur kreiptis ir 
ką daryti. Video medžiagoje yra 
užfiksuotas žirgas, kuris smarkiai 
dūsta, nepajėgia atsistoti. Galimai 
šis žirgas turi sunkią astmos sta-
diją, o tokie priepuoliai tikrai ne-
prasideda staiga ir netikėtai. Jam 
reikia steroidinių vaistų ir pagal-
bos, bet užuot ją gavęs, jis yra pa-
liktas uždusti. Šis žirgas priklauso 
žirginio sporto klubo „Origonas“ 
vadovui Virginijui Uogelai. Anot 
buvusios šio žirgyno raitelės, toks 
atvejis nėra vienintelis, kai žirgai 
paliekami numirti ir jų palaikai 
paliekami ganykloje ar užkasa-
mi mėšlu. Anykščių veterinarijos 
tarnyba galėtų patvirtinti, kad V. 
Uogela yra ne kartą gavęs įspė-
jimų, turbūt ir baudų, už žirgų 
nepriežiūrą ir žiaurų elgesį su gy-
vūnais. Metai bėga ir niekas nesi-
keičia, o labiausiai gaila guvūnų. 
Juk žmogus yra atsakingas už 
tuos, kuriuos prisijaukino“, - rašė 
G.Vaitkevičienė, o šalia šio įrašo 
patalpino ir vaizdo įrašą, kuriame 
matyti dūstantis žirgas.

Ji taip pat nurodė, kad apie įvykį 
sporto klubo „Origonas“ pievose 
pranešė atitinkamoms tarnyboms.

Nesutarimai tarp dviejų 
sporto klubų – dėl žirgų 
priežiūros

Kovo 21 dieną, pirmadienį, 
„Anykšta“ susisiekė su sporto 
klubo „Vilartas“ jojimo trenere 
G.Vaitkevičiene ir paprašė jos 
plačiau pakomentuoti apie tai, ką 
ji matė bei žino apie sporto klube 
„Origonas“ laikomus žirgus.

„Esu Niūronių kaimo gyven-
toja. Į mane kovo 14 dieną krei-
pėsi Otilija Skapaitė, atsiųsdama 

vaizdo įrašą, kurį nufilmavo jos 
draugas. Jame užfiksuotas astmos 
priepuolio kankinamas žirgas. 
Toje bandoje buvo ir Otilijos žir-
gai – jis važiavo jų patikrinti. As-
tmos priepuolio ištikto žirgo būklė 
buvo labai bloga. Jei jos nesustab-
dysi steroidiniais vaistais yra tiki-
mybė, kad žirgas būtų anksčiau ar 
vėliau uždusęs. Kadangi gyvūnai 
man labai rūpi ir veiksmas vyks-
ta „čia ir dabar“, aš parašiau Vir-
ginijaus Uogelos sūnui Ovidijui 
žinutę ir nurodžiau, ką man žmo-
nės atsiuntė. Paprašiau nuvažiuoti 
ir žirgui suleisti vaistus. Tą pačią 
žinutę išsiunčiau ir V.Uogelai. Po 
kurio laiko iš O.Uogelos gavau 
žinutę, kad informaciją tėvui per-
davė. Kadangi ganykla matoma 
nuo kelio, nuvažiavau pasižiūrėti 
ir radau dar vieną, blogesnės bū-
klės žirgą ir tragiškai atrodančią 
kumelę. Paviešinau tą informaci-
ją savo „Facebook“ paskyroje ir 
žirgininkų grupėje. Pranešiau apie 
neprižiūrimus žirgus policijai, taip 
pat VMVT Utenos departamento 
Anykščių skyriui“, - pasakojo 
G.Vaitkevičienė.

Pasiteiravus, kokius ryšius 
palaiko Niūronyse veikiantys 
žirginio sporto klubai „Vilartas“ 
ir „Origonas“, G.Vaitkevičienė 
sakė: „Visi nesutarimai yra dėl 
žirgų priežiūros. Aš žinojau, kad 
kai kurie žirgai alinami darbu, 
nėra normaliai imitę, mačiau li-
gotus. Žinojau, kad su jų palaikais 
elgiamasi netinkamai. Kai į mane 
ėmė kreiptis merginos, jojusios 
tame klube, aš susiėmiau už gal-
vos – ten smurtas, nežinau, kaip 
galima taip elgtis su žirgais“.

Ji taip pat tikino, kad tarp „Vi-
larto“ ir „Origono“ sporto klubų 
visiškai nevyrauja konkurencija.

„Mano sąsaja su žirgynu tokia, 
kad tai yra mano pomėgis. Aš 
prižiūriu, myliu žirgus, startuoju 
varžybose – man tai yra hobis. 
V.Uogelos sporto klubas dirba su 
dovanų portalais, kur klientai ma-
siškai perka kuponus jodinėjimui 
žirgais. O mums tai visiškai ne-
aktualu. Mūsų dauguma žirgų yra 
„pensininkai“, mano pačios žir-
gui yra 21 metai. Jis turi tą pačią 
astmą, todėl žinojau, kad reikia 
padėti dūstančiam sporto klubo 
„Origonas“ žirgui“.

Po „Anykštos“ pokalbio su 

sporto klubo „Vilartas“ jojimo 
trenere G.Vaitkevičiene, moteris 
redakcijai atsiuntė laišką, kuria-
me pateikė daugiau detalių apie 
galimai žiaurų elgesį su gyvūnais 
sporto klube „Origonas“.

„Gavau ne tik video medžiagą 
su negaluojančiu žirgu, bet ir vi-
deo, kuriame užfiksuoti kito žir-
go kaulai. Buvusios sporto klubo 
„Origonas“ ir Anykščių sporto 
centro raitelės komentavo, kad 
per kelerius metus buvo ne vie-
nas žirgas paliktas numirti, o jų 
palaikai paliekami suirti pievoje. 
Gerai žinomas sportinis žirgas 
Jazminas buvo užverstas mėšlu 
ganyklose ir taip palaidotas“, - 
rašė G.Vaitkevičienė.

Sporto klubo „Vilartas“ jojimo 
trenerė G.Vaitkevičienė laiške 
taip pat rašė, kad yra buvę atve-
jų , kai sporto klubo „Origonas“ 
žirgai buvo vežami nušauti šunų 
maistui.

„Yra buvę atvejų, kad mirę žir-
gai buvo išvežami į vieną didžiau-
sių Anykščių r. Žiuko šunų veisy-
klą jiems šerti, taip pat buvę, kad 
juos nuveža dar gyvus, veisėjas 
juos nušauna šunų maistui.<...>

Taip pat yra buvę, kad prie ar-
klidžių įėjimo pririštam šuniui 
buvo atiduota žirgo galva, šuo 
graužė jos ausis akivaizdžiai ma-
tant vaikams ir žirgyno lankyto-
jams“, - rašė ji.

Nusprendė nebetylėti 
buvusi „Origono“ raitelė

Praėjusią savaitę su „Anykšta“ 
susisiekė studentas Dominykas 
Puzinas ir pasiūlė susipažinti su 
Karolinos Jurėnaitės, buvusios 
sporto klubo „Origonas“ raite-
lės, įžvalgomis apie sporto klubą 
„Origonas“, kuriomis ji pasidalijo 
socialiniuose tinkluose.

„Anykšta“ susisiekė su 
K.Jurėnaitė, kuri davė leidimą 
pasidalinti jos įrašu. Dėl vietos 
laikraščio puslapiuose įrašą patei-
kiame sutrumpintą.

„Norime Jums papasakoti apie 
situaciją „Origono“ žirgyne, kuris 
yra Anykščių rajone, visai šalia 
Arklio muziejaus. Pradėsiu nuo 
savos patirties - esu raitelė, paau-
glystėje apie 4 metus jojusi šiame 
žirginio sporto klube. Dėl šiomis 
dienomis paviešinto skandalo dėl 
žirgų (ne)priežiūros nesu nuste-
busi, nes savomis akimis mačiau, 
kaip ten vykdoma veikla. <...> 
Pasikalbėjus su buvusiais Origo-
no raiteliais paaiškėjo, kad netin-
kama žirgų priežiūra ir brutalus 
elgesys šiame žirgyne vyksta jau 
daug metų - kai Jazminui buvo iš-
tinęs ir visas kreivas sąnarys, kad 
vargšas vos judėjo ir sunkiai paėjo, 
jis buvo išleistas į ganyklas „išsi-
vaikščioti“, dėka tuo metu jojusių 
raitelių, kurios slapta nešė Jazmi-
nui kilogramus avižų, jam stebu-

klingai pavyko išgyti ir jis tarnavo 
toliau dalyvaudamas varžybose ir 
ant kupros valandų valandas neš-
damas turistus. Žirgai, kurie nu-
traukdavo ganyklų elektrinį pie-
menį, būdavo uždaromi į, kaip V. 
Uogela vadino, „karcerį“ - elek-
triniu piemeniu apraizgytą gardą, 
kuriame vos daugiau pajudėjęs 
žirgas, nusikratytavo elektra. Toks 
„metodas“ buvo taikomas siekiant 
žirgą nubausti ir atbaidyti, kad ne-
lįstų prie el. piemens. Kumelės, 
nebetinkamos turizmui, būdavo 
paverčiamos kumeliukų konve-
jeriu, o dėl nepriežiūros joms per-
sileidus, vistiek buvo kergiamos 
kiekvieną sezoną. Man kaip tuo 
metu buvusiai nepilnametei, buvę 
ir traumuojančių akimirkų - buvo 
liepta laikyti kumelę, kol ji buvo 
kergiama, teko matyti šalia arkli-
džių kastruojamus eržilus Regbį 
ir Vikingą, Vikingui dėl neprofe-
sionalios kastracijos buvo įpjauta 
arterija, ko pasekoje jis labai gau-
siai kraujavo, kad net negalėjo nu-
stovėti, todėl buvo trosų pagalba 
pritvirtintas prie lubų, kad nega-
lėtų atsigulti. Visa tai teko matyti 
ne tik man, bet ir kitoms nepilna-
metėms raitelėms. <...>Klausia-
te kodėl tylėjome? Nes visa tai 
Origone buvo pateikiama kaip 
norma. Kodėl nepasakojome tė-
vams? Nes bijojome, kad uždraus 
lankytis žirgyne, kad negalėsime 
padėti žirgams nupirkdamos vais-
tų, pašaro. Tačiau gana, mes suau-
gome“, - rašė ji.

Nustatė pažeidimų

Kovo 21 dieną, pirmadienį, 
„Anykšta“ susisiekė su VMVT 
Utenos departamento direktoriu-
mi Linu Tiškumi, kuris papasa-
kojo, ką tarnybos specialistai už-
fiksavo sporto klubo „Origonas“ 
valdose.

„Kol kas tyrimas nebaigtas. 
Gavome daug papildomos infor-
macijos iš žirgų savininkų, kurie 
pas sporto klubo „Origonas“ pre-
zidentą Virginijų Uogelą laikė žir-
gus. Po penktadienio patikrinimo 
V.Uogelos sporto klube nustatyti 
ženklinimo pažeidimai bei pa-
žeidimai, susiję su lėtinėmis trijų 
žirgų ligomis.

Žirgas Vudis, kuris buvo užfik-
suotas dūstantis, jam yra nustaty-
ta plaučių emfizema ir pavasarį 
būna šios ligos paūmėjimas. Šis 
žirgas šiuo metu yra Molėtų ra-
jone. Jo savininkas žirgą sutiko 
perduoti moteriai, kuri pasisūlė jį 
prižiūrėti. Mes įvertinome žirgo 
Vudžio būklę – žirgas yra atsiga-
vęs, jį prižiūri puikūs žmonės“, 
- sakė jis.

Pasak L.Tiškaus, dar du sporto 
klube „Origonas“ laikyti žirgai, 
turėję lėtinių ligų, taip pat perduo-
ti kitiems žirgų laikytojams. Žirgų 
savininkai po patikrinimo pasira-

šė jų perdavimo sutartis kitiems 
savininkams.

Beje, VMVT Utenos departa-
mento direktorius L.Tiškus pabrė-
žė, kad visi trys lėtinėmis ligomis 
sergantys žirgai nėra sporto klubo 
„Origonas“ prezidento V.Uogelos 
nuosavybė, jis juos Niūronyse lai-
kė pagal panaudos sutartį.

Kalbėdamas apie Niūronyse, 
sporto klube „Origonas“ laikytą 
žirgą Vudį, kuriam nustatyta plau-
čių emfizema, L.Tiškus sakė, kad 
šia liga sergančius žirgus reikia 
pastoviai stebėti.

„Naktis buvo, kai žirgui buvo 
užfiksuotas priepolis, todėl gal 
V.Uogela to galėjo ir nematyti“,- 
sakė jis.

Klubas yra gavęs 
nuobaudų ir anksčiau

Sporto klubas „Origonas“ dėl 
savo veiklos į atitinkamų tarny-
bų akiratį patenka jau nebe pirmą 
kartą.  Kaip informavo VMVT  
Utenos departamento  direkto-
rius L.Tiškus, 2012 metais gautas 
skundas dėl šlubuojančio arklio.

2017 metais sporto klubas „Ori-
gonas“ žirgus į Lenkiją bei Suo-
miją išvežė be veterinarijos doku-
mentų. Už pastarąjį nusižengimą 
sporto klubui „Origonas“ skirta 
nuobauda.

Informacijos apie 
neprižiūrimus žirgus 
neturėjo

Niūronyse veikiančio Arklio 
muziejaus vedėjas Mindaugas 
Karčemarskas „Anykštai“ sakė, 
kad apie padėtį sporto klube 
„Origonas“ jį informavo sporto 
klubo „Vilartas“ jojimo trenerė 
G.Vaitkevičienė. Jis tikino, kad 
iki tol panašios informacijos ne-
turėjo.

„Aišku, mes nepritariame jo-
kiam žiauriam elgesiui su gyvū-
nais. Tai nėra pateisinama“, - kal-
bėjo M.Karčemarskas. Jis sakė, 
kad sporto klubo „Origonas“ žir-
gai ganosi nefasadinėje Niūronių 
kaimo pusėje.

„Jie ganosi link Variaus atodan-
gos. Ar mes vykstame į darbą, ar 
lankytojai važiuoja į muziejų ar 
kavinę, tų žirgų nematome. Jei 
norėtume juos pamatyti, turbūt, 
reikėtų ten vykti specialiai“, - 
aiškino M. Karčemarskas.

Kreipėsi į advokatus

Sporto klubo „Origonas“ 
prezidentas, žinomas treneris 
V.Uogela „Anykštai“ sakė, kad  
dėl socialiniuose tinkluose skel-
biamų įrašų apie sporto klube 
laikomus žirgus jaučiasi šmeižia-
mas konkuruojančio sporto klu-
bo „Vilartas“ ir dėl to jau kreipėsi 
į advokatus. Jis su „Anykšta“ 
atvirai bendravo apie savo spor-
to klubo „Origonas“ veiklą bei 
stebėjosi jam mestų kaltinimų 
cinizmu.

Niūronyse – žirgų augintojų kovos: „Vilarto“ trenerė 
kaltina „Origoną“ žiauriu elgesiu su gyvūnais

Sporto klubo „Origonas“ prezidentas Virginijus Uogela neigia 
jam mestus kaltinimus dėl žirgų nepriežiūros.
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PRANEŠIMAS APIE
Planuojamo iki 250 MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, 

Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų 
viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir 

eksploatavimo 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vašuokėnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304960164, Pušyno g. 18A, Vaidlonių k. Troškūnų 
sen., Anykščių r. sav., LT-29300, tel. +37068011140, el. paštas anyksciuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas 
info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, 
Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, 
Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 252 m aukščio apie 40 vnt. 
vėjo elektrinių (galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau 
elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar dau-
giau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius 
(užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių prie-
monių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtinu 2013-06-27 
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr., 1-TS-213, suplanuotose teritorijose. Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos spren-
dimu Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir 
lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių 
valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonoje, apie 12 km atstu-
mu nuo Anykščių, apie 6 km nuo Subačiaus, apie 7,5 km nuo Raguvėlės, apie 4 km nuo Andrioniškio, apie 2,3 km nuo Troškūnų, apie 2 km nuo Viešintų. Saugomos 
gamtinės teritorijos į vėjo elektrinių parko zoną nepatenka. Artimiausios už planuojamo parko esančios saugomos teritorijos: „Natura 2000“ teritorija Viešinto ežeras 
(LTANY0023), nutolusi ~730 m. Šimonių girios biosferos poligonas, „Natura 2000“ teritorijos Šimonių giria (LTANY0013 ir LTANYB001) nutolusios ~1,2 km. Pla-
nuojamos elektrinės nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 57 km. 

PAV subjektai: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 
706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės svei-
katos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu 
Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės 
saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės 
veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą prane-
šimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu 
su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

Užsak. nr. 273 

(Atkelta iš 5 psl.)

„Naktį buvo įsiveržta į sporto 
klubui priklausančią pievą. Iš-
gąsdintas ir nufilmuotas lėtine 
liga sergantis žirgas. Pagalvokit, 
kaip tokioje situacijoje reaguotų 
žmogus, o čia juk gyvulys“, - 
kalbėjo V.Uogela.

Jis taip pat neigė jam mestus 
sporto klubo „Vilartas“ jojimo 
trenerės G.Vaitkevičienės bei bu-
vusios sporto klubo „Origonas“ 
raitelės K.Jurėnaitės kaltinimus, 
kad jo valdose mėtėsi žirgų kau-
lai.

„Buvo atvykę VMVT specia-
listai. Jie ėjo, tikrino dvi dienas ir 
jokių kaulų nerado. Jie man pa-
rašė raštą, kad sporto klube „Ori-
gonas“ nėra žiauraus elgesio su 
gyvūnais“, - kalbėjo V.Uogela.

Atsakydamas į jam mestus kal-
tinimus, kad sporto klube „Origo-
nas“ laikyti žirgai buvo vežami 
sušerti šunims ir ten nušaunami, 
V.Uogela kalbėjo: „Aš esu ūki-
ninkas ir tuos žirgus galiu naudoti 

savoms reikmėms, jei jie serga ar 
kankinasi. Tą galima daryti pagal 
įstatymą. Juk kiti žmonės taip pat 
išveža arklius mėsai.Yra buvę 
keletas atvejų, kai žirgai buvo 
nušauti. Nušautų žirgų mėsą aš 
atidaviau ūkininkui Dainiui Žiu-
kui, kuris turi šunų veislyną. Aš 
jam atidaviau žirgų skerdieną, o 
ne jų lavonus. Aš dėl to esu pa-
rašęs pasiaiškinimus Valstybinei 
maisto ir veterinarijos tarnybai“.

Šiuo klausimu „Anykšta“ 
taip pat kalbėjosi su ūkininku 
D.Žiuku.

„Žirgas yra ūkinis gyvūnas, 
kurį savininkas gali pasiskersti 
savo reikmėms. Niekada nesker-
džiu sveiko gyvulio. Žmonėms 
nėra eutanazijos, tačiau jei žirgui 
jau laikas iškeliauti, jam tai gali-
ma padėti padaryti. Aš pas save 
žirgų skerdienos nepriimu, jei 
imu, imu ją vietoje“, - sakė jis.

D.Žiukas sakė, kad jam yra 
tekę lankytis sporto klubo „Ori-
gonas“ valdose, tačiau jis leido 
suprasti, kad žiauraus elegesio 

su gyvūnais atvejų ten nepaste-
bėjęs.

Buvusi sporto klubo „Origo-
nas“ raitelė K.Jurėnaitė sociali-
niame tinkle paskelbtame įraše 
teigia, kad ją, kaip nepilnametę, 
traumavo sporto klube „Origo-
nas“ matyti kergiamų bei kas-
truojamų  žirgų vaizdai. 

„Taip, nepilnametės, jo...Tokių 
dalykų niekada nebuvo“, - kalbė-
jo V.Uogela.

Jis taip pat neigė, kad prie spor-
to klubo „Origonas“ arklidžių 
kada nors galėjo mėtytis žirgo 
galva, ją graužė šunys ir visa tai 
matė vaikai bei turistai, kaip apie 
tai redakcijai atsiųstame laiške 
rašė sporto klubo „Vilartas“ joji-
mo trenerė G.Vaitkevičienė.

„Taip nebuvo. Ar aš durnas? 
Reikėtų proto neturėti, kad taip 
padaryti. Nupaveiksluotų žmo-
nės tokį vaizdą, tai man dėl to 
blogai baigtųsi. Ir būtų nupa-
veikslavę, jei būtų matę – per 
dieną sulaukdavau iki 40 turistų. 
Tegul pateikia nuotraukas, ar ti-

krai taip buvo. Prirašyti galima 
bet ką. Tai šmeižtas“, - kalbėjo 
V.Uogela.

Atkreipus dėmesį, kad dėl 
galimai žiauraus elgesio su gy-
vūnais jam kaltinimus žeria ne 
tik konkuruojančio sporto klu-
bo „Vilartas“  jojimo trenerė 
G.Vaitkevičienė, bet ir buvusi jo 
auklėtinė K.Jurėnaitė, pastarąją 
merginą jis vadino „atpirkimo 
ožiu“.

„Ji du metus jodinėjo sporto 
klube „Vilartas“, mokėjo po 50 
litų ir gardus valė. O ant arklio 
buvo atsisėdusi gal du kartus. Ji 
su mama buvo pas mane atėjusi 
verkdama ir klausė, ar gali jodi-
nėti mano sporto klube. Puolė 
mane ir kitos raitelės, bet jau to 
atsikando. G.Vaitkevičienė dabar 
rado K.Jurėnaitę. Gal jai sumo-
kėjo už tą puolimą?“, - svarstė 
V.Uogela.

V.Uogela dėstė, kad visi skan-
dalai prasidėjo po to, kai prieš 
keletą metų viena mergina sporto 
klube „Origonas“ laikė žirgą ir 

Niūronyse – žirgų augintojų kovos: „Vilarto“ trenerė 
kaltina „Origoną“ žiauriu elgesiu su gyvūnais

jam negalėjo kas mėnesį susimo-
kėti po 50 Eur už žirgų išlaiky-
mą.

„Ji sugalvojo tokį planelį - pa-
skelbti, kad sporto klube „Ori-
gonas“ yra blogos žirgų laikymo 
sąlygos. Tada atvažiuoja policija, 
žirgus savininkė pasiima ir mokė-
ti už suteiktas paslaugas nereikia. 
O suma už žirgų laikymą susida-
rė jau 1 tūkst.450 Eur“, - kalbėjo 
V.Uogela.

Sporto klubas „Origonas“ 
veikia jau beveik 13 metų. Šiuo 
metu Niūronyse laikomi 27 žir-
gai. Sporto klubo žirgus prižiūri 
Alfredo Bankausko veterinarijos 
įmonė. Sporto klube „Origonas“ 
jodinėjimu žirgais užsiima apie 
13 vaikų.

„Jeigu mes vykstame į varžy-
bas ir pastoviai užimame prizines 
vietas, vadinasi nėra taip blogai. 
Su nuvarytais žirgais to nepa-
siektume“, - kalbėjo V.Uogela.

V.Uogela sakė, kad Niūrony-
se teikdamas jodinėjimo žirgais 
paslaugas, iš to ir pragyvena.

Po kilusios skandalo su juo 
bendradarbiavimą dėl jodinėjimo 
paslaugų teikimo jau sustabdė 
partneriai, todėl jis patirs finansi-
nių nuostolių.
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Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už profesionalumą ir nuo-
širdų gydymą bei rūpestingumą.

Jonas BAURA

Nuoširdžiai dėkoju gerb. chirurgui Rolandui JURKĖNUI bei 
slaugytojoms Danutei, Orintai ir kitoms už profesionalų gy-
dymą, nuoširdumą. Jūsų geros rankos, dėmesys, šypsena 
veikia daug geriau nei medikamentai. Sveikatos, sėkmės ir 
kantrybės Jums.

Anelė SUDEIKIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui Rolandui JURKĖNUI ir slau-
gytojai Aušrai VALAITIENEI už ilgametį, profesionalų gydy-
mą, nuoširdžius patarimus. Linkiu Jums sveikatos, sėkmės 
darbe ir asmeniniame gyvenime.

Elena DANIŪNIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už malonų ir šiltą aptar-
navimą. Linkiu sveikatos, stiprybės ir sėkmės nelengvame 
darbe.

Elena DANIŪNIENĖ

Dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Laimutei SLAPŠIENEI už patarimus, rūpestingumą, nuošir-
dumą, gerą nuotaiką. Linkime Jums sveikatos, sėkmės dar-
be ir asmeniame gyvenime.

RUpEIKų šeima

Nuoširdus ačiū šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdumą, rūpes-
tingumą ir profesionalumą. Sveikatos Jums, sėkmės darbe 
ir gyvenime.

Su pagarba Jonas JUOTKA

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Dianai IRICIJAN už 
atsidavimą savo darbui, gerą gydymą ir nuoširdumą. 

Su pagarba G. SLUCKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už 
nuoširdumą, atsidavimą savo profesijai, už gebėjimą atjausti 
ligonį. Linkim Jums sėkmės, sveikatos šiame darbe.

Julė ir Juozas VAŠKŪNAI

Dėkojame Viešintų gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIčIENEI už nuoširdumą, rūpestin-
gumą ir gerą gydymą. 

petras ŽARSKUS ir Nervydė ČĖSNIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI už rūpestingumą, dėmesį ir nuoširdų bendra-
vimą.

Jolanta ir Dalius KULBOKAI

Nuoširdžiai dėkojame Viešintų ambulatorijos šeimos 
gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIčIENEI už nuoširdų gydymą. 

Genė ir Jonas ADAMONIAI

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai 
Rūtai PACIŪNIENEI už nuoširdų gydymą, mūsų sveikatos 
priežiūrą, patarimus. Linkime geros sveikatos ir sėkmės dar-
be.

V. ir S. KAZAKEVIČIAI

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Rimondui 
BUKELIUI ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už nuoširdu-
mą, atsidavimą savo profesijai bei rūpestį.

Kristina ir Stanislovas pATUpIAI

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Rimondui 
BUKELIUI ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už nuoširdų 
gydymą ir gerą žodį.

Janina ir Bronislovas SAVICKAI, 
Traupis

Nuoširdžiai dėkoju Kurklių ambulatorijos šeimos gydytojai 
Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI 
už švelnų žodį, malonų bendravimą. Sėkmės, sveikatos, 
gero pasisekimo darbe ir gyvenime. 

Marijona ŠEŠpLAUKYTĖ

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už rūpestingą gydymą ir 
malonų bendravimą. Ačiū Jums mielos medikės.

Juozas JANULEVIČIUS

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai VIRŠyLIENEI. Linkime 
stiprios sveikatos, ir kantrybės.

Ž. V. KEpALAI

Nuoširdus ačiū gydytojui Rolandui JURKĖNUI už supratin-
gumą, kantrumą ir gerumą. Pacientus visada sutinkate  su 
šypsena. 

Taip pat ačiū slaugytojai Aušrai VALAITIENEI. Jūs - šauni 
komanda. Linkime Jums kantrybės ir ištvermės. 

Angelė LAVINSKIENĖ ir Janina SKREDĖNIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju šeimos gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI 
ir slaugytojai Reginai VIRŠyLIENEI už nuoširdumą ir gerą 
gydymą. Linkiu  sėkmės darbe.

V. KEpALAS

Nuoširdžiai dėkoju chirurgui Rolandui JURKĖNUI ir slau-
gytojai Aušrai VALAITIENEI už rūpestingą, profesionalų 
gydymą ir nuoširdumą. 

Linkiu Jums sveikatos, kantrybės, stiprybės atsakingame 
medikų darbe.

Su pagarba 
palmira ŽELIABINIENĖ

Ačiū Jums, miela gydytoja Gabėta ŠINKŪNAITE, kad Jūs 
paskyrėte savo gyvenimą ligoniams. Ačiū Jums už nuosta-
bų jautrumą ir kantrybę, ligoniams suteiktą pagalbą ir viltį. 

Dėkoju gerb. slaugytojai Reginai VIRŠyLIENEI už jautrų 
bendravimą su ligoniais. Kantrybės ir sveikatos Jums, telai-
mina Jus Dievas.

palmira ŽELIABINIENĖ

Populiariausių medikų rinkimuose 
pirmauja Dalia Kazlauskienė
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės svei-

katos priežiūros centru tęsia tradicinius populiariausių šių 
metų Anykščių medikų rinkimus.

Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydy-
tojus ir slaugytojas – „Anykštoje“ paskelbsime balandžio 
27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena.

Populiariausių gydytojų rinki-
muose lydere tapo daugkartinė 
rinkimų laimėtoja Dalia Kaz-
lauskienė, kuriai per šią savaitė 
pacientai skyrė 8 padėkas, o iš 
viso gydytoja jų sulaukė 15.

Antras – gydytojas Valdas 
Macijauskas, kuriam pacientai 
dėkojo 11 kartų.

Trečia – gydytoja Gabėta 
Šinkūnaitė. Jai dėkota 7 kartus.

Po 6 padėkas turi gydytojai 
Rimondas Bukelis ir Rolandas 
Jurkėnas.

Gydytoja Diana Iricijan ir 
turi 3 padėkas.

Pacientai po kartą taip pat 
dėkojo gydytojams Virginijai 

Pažėrienei, Giedručiui Klim-
kevičiui, Gražinai Bernatavi-
čienei, Audriui Vasiliauskui ir 
Aloyzui Pranckūnui.

Tarp slaugytojų daugiausia 
padėkų sulaukė Rūta Paciūnie-
nė, kuriai pacientai dėkojo 10 
kartų. 

Po 6 padėkas pacientai skyrė 
Laimai Slapšienei ir Reginai 
Viršylienei.

Rita Burneikienė ir Jolita 
Abraškevičienė turi po 5 padė-
kas.

4 padėkas turi Ramunė Straz-
dienė ir Aušra Valaitienė.

Po padėką pacientai skyrė 

slaugytojoms Joanai Mikulė-
nienei, Gražinai Janulienei, 
Bronei Pranskūnienei, Virgi-
nijai Zizirskienei ir Zitai Mac-
kevičiūtei.

Padėti savo mėgstamiems gy-
dytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spaus-
dindami mokamas padėkas (vie-
nos padėkos kaina 15 eurų), 
rašydami redakcijai laiškus apie 
tai, kaip Jumis medikai pasirū-
pino, bei balsuodami internetu, 
portale anyksta.lt vyksiančioje 
apklausoje.

Kaip ir pernai, 75 proc. bal-

sų sudarys padėkos ir laiškai 
„Anykštoje“, 25 proc. – balsavi-
mas internetu.

Padėkas galima užsakyti el. 
paštu reklama@anyksta.lt ir 
su Jumis susisieks ,,Anykštos” 
reklamos skyriaus darbuotoja 
arba redakcijoje (Vilniaus g. 
29, Anykščiai). Telefonai pasi-
teirauti: 

8-381-59458; 8-686-33036.

-AnYkŠTA
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IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Kijeve - slegianti karo pajauta eldoradas BUTRiMAs
Specialiai iš Kijevo

„Anykštos“ redaktorės Gražinos Šmigelskienės kurso draugas, žurnalistas Eldoradas 
Butrimas tiesiogiai stebi įvykius nuo Rusijos agresijos besiginančioje Ukrainoje. 

Antrą mėnesį karo niokojamoje Ukrainoje vis dar važiuoja maršrutiniai traukiniai. Ir 
žmonės bilietus perka ne tik į Vakarus, į užfrontės miestus. Važiuoja ir į priešingą pusę - į 
Kijevą ar Charkovą, kuriuose sproginėja bombos.

Bilietą į traukinį, vykstantį 
iš Lvovo į Kijevą nusipirkti 
galima net prieš pat išvykimą, 
mat norinčių važiuoti į sostinę 
yra gerokai mažiau, nei kad 
bėgti iš ten.

Visgi, buvau gana nustebin-
tas pamatęs perone nemažą 
būrį žmonių, kurie susėdo be-
veik pusę traukinio. Paklausus 
vagono palydovės, ši pasakė, 
jog joms uždrausta teikti bet 
kokią informaciją.

Moteris visgi pripažino, jog 
kelias pastarąsias dienas dau-
gėja norinčių grįžti į Kijevą, 
ir spėjo, kad turbūt todėl, jog 
sostinėje kol kas nėra labai di-
delių bombardavimų. 

Traukinys, turėjęs išvykti 
devintą valandą vakare, atvy-
ko tik prieš vidurnaktį, bet į 
Kijevą nuvyko per suplanuo-

tas dešimt valandų. Bilietai į 
traukinį palyginus su lietuviš-
kais yra du tris kartus piges-
ni. 

Tiesa, jų yra net trijų rūšių, 
ir už 470 ki-
lometrų ke-
lionę galima 
s u m o k ė t i 
nuo 6 iki 42 
eurų. Mano 
kupė bilietas 
kainavo pen-
kiolika eurų, 
t r a u k i n y s 
buvo senas, 
jį šildė anglimi kūrenamas 
boilerinis pečiukas.

Kupė buvo tikrai šilta, pa-
lydovė atnešė švarią patalynę, 
pasiūlė arbatos. Kupe kartu 
važiavo du vyriškiai, išsiė-
mėm pasiimtą maistą, kartu 

pasivaišinom ir išsišnekėjom.
Pensininkas Olegas pasakė, 

kad nuvežė žmoną į Lvovą pas 
gimines, o pats pareiškė nebi-
jantis bombardavimų ir ge-

riau mirsiąs savo 
bute, nei bėgsian-
tis nuo maskolių. 
25 metų Vasilijus 
Parchomenko irgi 
pasisakė į Lvovą 
nuvežęs aštun-
tame mėnesyje 
nėščią žmoną.

Vaikinas užtat 
važiavo pasiryžęs 

įstoti į Teritorinės gynybos pa-
jėgas (TGP) ir ginti sostinę nuo 
įsiveržėlių. V.Parchomenka 
su žmona išgyveno didžiulę 
baimę, kai teko bėgti į šimtą 
kilometrų nuo sostinės link 
Baltarusijos nutolusio kaime-

lio Rozvažil link.
Ten vaikinas gimė, ten gy-

vena jo mama, o netoliese ir 
sesers šeima, tad pirmąją rusų 
agresijos dieną nusprendė 
iš Kijevo vykti į kaimą, nes 
manė, kad bus saugiau. Labai 
apsiriko, mat rusų tankai kaip 
tik iš tos pusės ėmė veržtis į 
Kijevą, ir kaimo apylinkėse 
kilo didžiuliai mūšiai.

Gretimame Staravovi-
cės kaime rusų kariai įrengė 
savo bazę, į kurią suvažiavo 
virš pusšimčio tankų ir kitos 
sunkiosios technikos. Ka-
dangi iki Černobylio atomi-
nės elektrinės nuo kaimo yra 
tik penkiasdešimt kilometrų, 
V.Parchomenka persigando, 
jog per bombardavimus gali 
sprogti elektrinė.

Rusų kariai užimtose terito-
rijose pastatė savo blokpostus, 
ir ėmė vaikščioti po namus, ti-
krindami visų telefonus. Taip 

ieškojo ukrainiečių armijos 
šnipų.

Jei kas į namus neįleido ar 
žmonės jau buvo pabėgę, iš-
lauždavo duris, vertė spintas, 
galimai ieškodami pinigų, 
vertybių. Kartu su rusais buvo 
ir čečėnų būrys, jų kariai su-
mušė kelis kaimiečius vyrus, 
nes šie esą nepagarbiai atsa-
kinėjo.

Moterų neprievartavo, ta-
čiau niekam neleido išvykti, 
taip turbūt norėdami prisi-
dengti kaimiečiais, kad ukrai-
niečių kariai negalėtų jų ata-
kuoti. 

Kai vienas vyriškis paprašė 
rusų blokposto vado leidimo 
nuvažiuoti į kitą kaimą atsi-
vežti ligotą mamą, tas leido, 
bet pasakė, jog jei už valandos 
negrįš, bus sušaudytas namuo-
se likęs jos brolis.

Darant šią nuotrauką prie barikadomis saugomos Nepriklausomybės aikštės gynėjas straipsnio au-
torių palaikė diversantu.

...Pensininkas Olegas 
pasakė, kad nuvežė žmo-
ną į Lvovą pas gimines, 
o pats pareiškė nebijan-
tis bombardavimų ir ge-
riau mirsiąs savo bute, 
nei bėgsiantis nuo mas-
kolių... 

Ukrainiečių numušta raketa nukrito į viršutinį šio namo aukštą ir užmušė pensininką. Šiame bute gyveno žuvęs pensininkas. 

Vasilijus Parchomenka, nuvežęs į Lvovą nėščią žmoną, vyko sto-
ti į Teritorinės gynybos pajėgas.



2022 m. kovo 26 d.

(Atkelta iš 8 psl.)

(Atkelta iš 3 psl.)

IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Kijeve - slegianti karo pajauta 

Pabėgti V.Parchomenkai pavy-
ko todėl, nes jų kaimą atkovojo 
ukrainiečių kariai, ir savanorių 
padedami visi, kas turėjo savo 

mašinas galėjo sprukti. Šimtą 
kilometrų iki Kijevo važiavo net 
penkias valandas, mat spruko 
miškų keliukais dideliu lanku, 
o kelią visą laiką rodė priekyje 
važiavęs ukrainiečių karys.

V.Parchomenko džiaugiasi su 
nėščia žmona pasprukęs, tačiau 
labai išgyvena dėl kaime liku-
sios mamos bei kitame kaime 
gyvenančios sesers šeimos. 
Mama atsisakė palikti namus, o 
sesers kaimą užėmė rusai.

Sesuo telefonu broliui pasa-
kė, jog aplinkiniuose kaimuose 
jau žuvo keliolika civilių, dalį 
iš kurių pažinojo. Rusų kariai 
iš gyvenvietės į Kijevą nelei-
do išvykti net vienišai moteriai 
su trimis vaikais, kurių vienas 
rimtai serga.

Su kupė pakeliaviais ryte bi-
čiuliškai apsikabinom, ir kie-
kvienas patraukėm sava krypti-
mi. Tai, kad Kijeve yra žymiai 
rimtesnė situacija nei Lvove, 
pasijuto iš karto.

Vos išlipus iš traukinio visus 
keleivius tikrino policininkai. 
Tikrino dokumentus, daiktus 
ir įrašus telefone bei daromas 
nuotraukas. Tokiu būdu norima 
išsiaiškinti ar į sostinę neat-
vyksta rusų diversantai, talki-
ninkai.

Vos užsiregistravus hostely-
je, į jį pasibeldė šeši kiti poli-
cininkai, kurie irgi tikrino visų 
gyventojų doku-
mentus ir telefo-
nus. Taip, kaip 
vėliau paaiškėjo, 
vyksta hosteliuo-
se ir viešbučiuo-
se kas rytą.

Pasidėjęs savo 
daiktus patrau-
kiau į pačiame 
sostinės centre esančią Nepri-
klausomybės aikštę. Eidamas 
pasijutau tarsi vaiduoklių mies-
te, nes beveik nesimatė praei-
vių, pravažiuodavo vos viena 
kita mašina.

Nedirbo ir kavinės, įstaigos, o 
tris kilometrus sukoręs mačiau 
tik dvi veikiančias parduotuves 
bei vieną vaistinę.

Norėdamas nufotografuoti 
Nepriklausomybės aikštę pa-
tyriau savotišką karo krikštą. 
Aikštėje tuo metu savo kame-
ras buvo pasistačiusios kelios 
užsienio televizijos, ir gyvai 

transliavo naujienas.
Už keliolikos metrų nuo ma-

nęs viską stebėjęs kariškis tur-
būt pagalvojo, kad 
ant žemės padėta-
me fotoaparato dė-
kle, palieku bombą, 
ir pribėgęs pasielgė 
taip, kaip kino fil-
muose. Liepė labai 
lėtai ir ramiai pa-
duoti dokumentus 
ir lėtai praskleisti 

paliktą dėklą visa laiką laiky-
damas į mane nutaikytą ginklą.  
Vėliau vaikinas atsiprašė, pasa-
kė, kad toks jo darbas, pagyrė 
Lietuvą už pagalbą ir palinkėjo 
sėkmės. 

Taikomo į tave ir užtaisomo 
šautuvo vaizdas buvo vienas 
nemaloniausių gyvenime. Pa-
galvojau: karas, po velnių, čia 
vyksta tikras karas.

Tai netrukus patvirtino ir pasi-
girdusi oro pavojaus sirena, kuri 
vėlesnėmis dienomis ir naktimis 
kartojosi kas kelias valandas.

(Bus daugiau)

Kieme stovėjusios mašinos liko sumaitotos griuvėsių. 

...Taikomo į tave ir 
užtaisomo šautuvo 
vaizdas buvo vienas 
nemaloniausių gy-
venime. Pagalvojau: 
karas, po velnių, čia 
vyksta tikras karas...

Anykščiuose ukrainiečius šokiravo atlyginimo dydis

Kai ukrainiečiai eina įsidar-
binti ir sužino, kokia čia yra 
minimali alga į rankas – tie, 
kurie atvažiavę iš Luhansko, 
Donecko – akis išpučia. Aš 
klausiu: gal jūs parduotuvėj 
nebuvot? Teigia, kad kainos 
labai panašios, kaip ir pas 
juos, o kai kas net pigiau, ir 
asortimentas didesnis. Kai 
kurie atvažiuoja su 70 eurų 
pensija ar 130 eurų atlygi-
nimu, tai jiems ūkininko 
Audriaus Juškos šiltnamis, 
kuriame dirba, kažkoks ste-

buklas. Turiu nuojautą, kad 
didesnė dalis iš čia nebeno-
rės išvažiuoti. Aišku, dalis ir 
nebeturi kur“, – sakė rajono 
mero pavaduotojas. 

Nuo karo baisumų pabėgu-
siems žmonėms organizuoja-
mos ne tik darbo paieškos, bet 
ir įvairūs kultūriniai renginiai. 
„Penktadienį vyko smagi po-
pietė su vakariene, bus vėl 
surinkta grupė pasivažinėti po 
Anykščius. Stengiamės visi. 
Tik bijau, kad, atsiradus ke-
liems šimtams karo pabėgėlių, 
jau kils problemų…“, – minti-
mis dalijosi D. Žiogelis.

Gali kilti nepasitenkinimų

D. Žiogelis sakė, kad anykš-
tėnai karo pabėgėlių atžvilgiu 
yra geranoriški: pačiam sutik-
ti priešiškai nusiteikusių žmo-
nių neteko.

„Nepatenkintų anykštėnų 
komentarų aš matau, bet man 
tiesiai į akis niekas nieko nėra 
pasakęs. Vienas vyras piktino-
si, kad Ukrainos vėliava kaba 
prie Kultūros centro. Įtampa, 
laikui bėgant, manau, atsiras. 
Ir dėl darbo, dėl dėmesio. Nes 
šie žmonės gauna leidimą Lie-
tuvoje gyventi metus, o vėliau 

užjaučia

Ten, kur medžiai lyg broliai sustoję,
Ten, kur kvepia drėgna smiltele
Sugrįžtu į tave, mano žeme gimtoji.
Sugrįžtu, kad priglaustum mane...

Mirus Vytautui PAVINKŠNIUI, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Reginą ir dukras su šeimomis.

Buvę kaimynai J. ir A. Černiai

bus traktuojami kaip Lietuvos 
piliečiai, kuriems bus suteikia-
mos ir išmokos, ir pašalpos, 

ir kiti dalykai“, – apie galimą 
neigiamą visuomenės nusitei-
kimą kalbėjo vicemeras.

Savanoris Aleksejus Prochorovas. Įėjimas į metro Kijeve.                 Autoriaus nuotr.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta (kart.).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 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 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Afrika.
12:55 Septyni pasauliai, viena 
planeta.
13:50 Mis Marpl. 
Žmogžudystė klebonijoje  
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 Auksiniai scenos kry-
žiai.  
22:35 Seni kvaišos  N-14.
00:10 Stebuklas  N-7 (kart.).
01:40 Kelionių atvirukai.
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Peliukas Stiuartas 

Litlis.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Mėnulio užkariautojai.
11:35 Alvinas ir burundukai 
2 ..
13:25 Mano tėtis nuvarė ma-
šiną  N-7.  
15:15 Pametę galvas Las 
Vegase  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Aš matau tavo balsą.  
21:30 Šnipas iš U.N.C.L.E.  
N-14.  
23:50 Nevykėliai po priedan-
ga  N-14.  
02:00 Būk kietas (k) N-14.  

06:00 Monstrų viešbutis  N-7.
06:30 Kung fu panda.  
07:00 Ukraina 24.  
09:00 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Australijos salos.
12:40 Kenoloto.
12:42 Australijos salos.
13:10 Aukštyn.
15:05 Ir riteriai įsimyli  N-7.
17:15 Lietuvis pas lietuvį.
17:20 Kenoloto.
17:22 Lietuvis pas lietuvį.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Lietuvos talentai  N-7.
22:00 Mechanikas  N-14.
22:45 Jėga ir Kenoloto.

22:48 Mechanikas  N-14.
23:50 Keršytojai. Pabaiga  
N-14 (kart.).

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato finalas (k). 
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas N-7.  
09:00 Galiūnai. Lietuvos rink-
tinė prieš Latvijos rinktinę. 
10:05 Brazilija – gamtos 
istorija.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:35 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:35 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
22:30 Sūnus paklydėlis  N-14.  
23:30 Narkotikų prekeiviai  
N-14. 
00:35 Ištrūkęs Džango (k) 
N-14. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagandos. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
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 Laukinis miestas  N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Žmogžudystės 
Miuliūze  N-14. 
23:00 Zoja  N-14. 
01:05 Nepalikti pėdsakų (k) 
N-7.  

 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. Mok
12:30 Šv. Mišios iš Birštono 
Šv. Antano Paduviečio baž-
nyčios. 
13:40 Kelionių atvirukai.
13:55 Pašėlusios gastrolės  
N-7.
15:30 Minčiukų palėpė.  
16:00 Dainų dainelė 2022.  
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Kultūros diena (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 3 minutės iki koncerto. 
21:03 Quinte et sens. 
Simfonija elementams.
22:00 Kristupo vasaros fes-
tivalis 2021. Laukimas su 
Aušrine Stundyte (kart.).
23:05 Knygų savaitė 2022 
(kart.).
24:00 Panorama (kart.).

00:22 Sportas. Orai (kart.).
00:30 Seni kvaišos  
N-14(kart.).

07:25 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu.
08:30 Kalnų vyrai  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 Arabijos pragaras.
12:40 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.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Šešta kategorija. 
Pražūtinga diena  N-14.
23:50 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris  N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Miško balsas.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Misija: laukinė gamta.  
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Bušido ringas  N-7.
11.00 180° kampu.  
11.30 Gyvenimas versle.  
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Mama  N-7.
16.00 Žinios.Orai.

16.30 „24/7“.  
17.30 Alfa taškas.  
18.00 Žinios.Orai. 
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.Orai. 
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Gyvenimas versle.  
21.30 „24/7“.  
22.30 Žinios.Orai. 
23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Mama  N-7.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Čia - Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
14:00 Sporto baras.
15:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
19:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Jaunoji žvaigždė. N-14
23:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas. 
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 (su vertimu į 
gestų k.).
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.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Genijus. Areta. N-7. 
23:55 Komisaras Reksas  N-7. 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. Istorinė.
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (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.

14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 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 Menas vogti. N-14. 
00:20 Paskutinis laivas. N-7. 
01:15 Šnipas iš U.N.C.L.E. (k). 
N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
09:00 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.  
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.  
19:30 Aktualijų laida Karštai su 
tv3.lt. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:30 Horizontas. N-14
00:20 Bulis. N-14
01:20 Elementaru. N-7
02:20 Pasirodymas. N-14

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:25 Brazilija – gamtos is-
torija.
11:35 Mentalistas. 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 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Alytaus Dzūkija - Kėdainių 
Nevėžis–Optibet. 
21:00 Titanas. N-14.
22:55 Juodasis sąrašas. N-7. 
23:55 Sūnus paklydėlis. N-14. 
00:50 Narkotikų prekeiviai. 
N-14. 
01:50 Atsarginis prezidentas  
(k). 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 Tobuli nusikaltimai (k). 
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 Tobuli nusikaltimai. N-7. 
21:00 Aleksas Hugo. Guitynės. 
N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas (k). 
N-7. 
00:00 Svajoklė.
01:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystės Miuliūze 
(k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
07:00 Mano geriausias drau-
gas.
07:30 Sardinė kosmose. 
(kart.).
07:50 Kaip gydo gamta.
08:25 Dizainas d. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
12:20 Kultūros diena. (kart.).
12:50 Fokusas. (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Sardinė kosmose.
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 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai. (kart.).
19:30 Ai Weiwei. Nešami 
bangų.
20:15 Kelionių atvirukai. (kart.).
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 3 minutės iki muzikos. 
21:33 Muzikinė dokumentika. 
Biografija. Devyni Ozzy‘io 
Osbourne‘o gyvenimai. N-14.
23:00 Hiphopo evoliucija.
23:50 Dizaino dokumentika..
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Dainuoju Lietuvą. (kart.).
02:30 Nežinomi žmonės (kart.).

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7

06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:15 Autopilotas. (kart.)
08:50 Gazas dugnas. (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 Einšteinas. 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
21:00 Raudonasis karštis. 
N-14
23:10 Velnio ranka. S
00:55 Palaidūnas. N-14
01:45 Saldainiukas. N-7
02:40 CSI. Niujorkas. (kart.) 
N-7

05.15 Vantos lapas. N-7.
05.45 Bušido ringas. N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas. 
07.00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva. 
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. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 

19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 24/7. 
00.30 Vieno nusikaltimo istori-
ja.  N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
12:30 Delfi tema.
12:55 Kenoloto.
13:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
13:30 Jūs rimtai?
14:00 Šiandien kimba. 
Vėdėjas Saulius Vigraitis
15:00 Delfi diena. 
Svarbiausių įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės. su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Krepšinio zona
20:30 Šaro Barsa
21:00 Kasdienybės herojai. 
Vedėja Rūta Lapė
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.

pirmadienis 2022 03 28

sekmadienis 2022 03 27



2022 m. kovo 26 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas . 
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 (su vertimu į 
gestų k.).
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.
21:30 Lietuva kalba.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas. 
N-14. 
23:55 Komisaras Reksas  N-7. 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? (kart.).
02:00 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.
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 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 Skolų išieškotojas 2. 
N-14. 
00:30 Paskutinis laivas. N-7. 
01:25 Misija Neįmanoma 3 (k). 
N-7. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
09:00 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė s. N-7
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.  
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:30 Vidurnakčio saulė. N-7
00:20 Bulis. N-14
01:20 Elementaru. N-7
02:20 Pasirodymas. N-14

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. 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 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Beatodairiški veiksmai. 
N-14. 
22:55 Išpirka (k). N-7. 
00:50 Strėlė. N-7. 
01:45 Akloji zona. 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 Tobuli nusikaltimai (k). 
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 Tobuli nusikaltimai. N-7. 
21:00 Žmogžudystės Marnove. 
N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas (k). 
N-7. 
00:05 Svajoklė.
01:15 Žmogžudystės Marnove 
(k). N-14. 

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Sardinė kosmose. (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai. (kart.).
07:50 TV daktaras.
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:30 Širdyje lietuvis. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora.
12:20 Kelias. (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis. (kart.).
13:45 Pasivaikščiojimai. (kart.).
14:15 Veranda. (kart.).
14:45 Amerikos pasirinkimas 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias draugas.
17:10 Tarnauti ir ginti . N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.
18:55 Krepšinis. Europos taurė. 
Panevėžio Lietkabelis – Ankaros 
Turk Telekom.
21:00 Euromaxx. (kart.).
21:30 Valstybinio choro Vilnius 
koncertas.
22:40 Meškutės Nidos nuoty-
kiai..
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba .
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
01:25 Auksinis protas. (kart.).

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7

06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:15 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 Tautos tarnas. (kart.) 
N-7
12:55 Einšteinas. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
21:00 Henrio nusikaltimas. 
N-7
23:15 Maištautoja. N-14
00:05 Rezidentas. N-14
01:05 Palaidūnas. N-14
01:55 Saldainiukas s. N-7
05:15 Kobra 11. (kart.) N-7

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės. 
07.00 Reali mistika. N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
09.00 Mama. 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 isto-
rija.  N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten.  N-7.
17.30 Aiškiaregė. N-7.

18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadė). N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija.  N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“. 
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
13:30 Būsto anatomija.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės. su G. 
Klimkaite ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Kasdienybės herojai. 
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas. 
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 (su vertimu 
į gestų k.).
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.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas. 
N-14. 
23:55 Komisaras Reksas  N-7. 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai. 
02:00 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 žmo-
nos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.

13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 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 Misija Neįmanoma 3. 
N-7. 
01:00 Paskutinis laivas. N-7. 
01:55 Menas vogti (k). N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
09:00 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.  
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.  
19:30 Prieš srovę.. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:30 Įsibrovimas. N-14
00:20 Bulis. N-14
01:20 Elementaru. N-7
02:20 Pasirodymas. N-14

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. 
N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. 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 Akloji zona . N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Išpirka. N-7.
22:55 Titanas (k). N-14. 
00:50 Strėlė. N-7. 
01:45 Akloji zona. 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 Tobuli nusikaltimai (k). 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos. 
17:45 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai. N-7. 
21:00 Žmogžudystės Marnove. 
N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas  (k). 
N-7. 
00:10 Svajoklė.
01:15 Aleksas Hugo. Guitynės 
(k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Daiktų istorijos.
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Sardinė kosmose. 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. (kart.).
07:50 TV daktaras.
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos.
08:30 Stop juosta. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:20 Smalsumo genas. 
(kart.).
12:50 Stop juosta. (kart.).
13:45 7 Kauno dienos.  (kart.).
14:15 Mokslo sriuba. (kart.).
14:45 Ai Weiwei.. (kart.).
15:30 Šoka Lietuva.
15:45 Sardinė kosmose.
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 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima 
švariau. (kart.).
19:30 Amerikos pasirinkimas. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Futbolas. UEFA drau-
giškos rungtynės. Airija – 
Lietuva. 
23:45 Sukurta Lenkijoje.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7

07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:15 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. 
(kart.) N-7
12:55 Einšteinas. 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 Aliaskoje. N-7
21:00 Geras, blogas ir negy-
vas. N-14
22:50 Maištautoja. N-14
23:40 Rezidentas. N-14
00:30 Palaidūnas. N-14
01:25 Saldainiukas. N-7
02:20 CSI. Niujorkas. (kart.) 
N-7

05.14 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR. 
07.00 Reali mistika. N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
09.00 Mama. 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 isto-
rija.  N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Aiškiaregė. N-7.

18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija.  N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
12:55 Kenoloto.
13:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
13:30 Alfo didysis šou. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės. su A. 
Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Pakvaišę dėl grožio.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 03 29

trečiadienis 2022 03 30



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. kovo 26 d.

ketvirtadienis 2022 03 31

penktadienis 2022 04 01

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas. 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 
Dniepru per Ukrainą. 
13:30 Čia mano sodas. (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
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.
21:30 (Pra)rasta karta.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas. 
N-14.
23:55 Komisaras Reksas  N-7. 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.(kart.).
02:00 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.

14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 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 Žmonijos biuras. N-14..
00:25 Paskutinis laivas. N-7. 
01:20 Skolų išieškotojas 2 (k). 
N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
09:00 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.  
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.  
19:30 Farai. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:30 12 galimybių. N-14
00:50 Bulis. N-14
01:50 Elementaru. N-7
02:50 Pasirodymas. N-14

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
lija.

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 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirtinas žaidimas. N-14. 
23:00 Beatodairiški veiksmai 
(k). N-14. 
00:55 Strėlė. N-7. 
01:50 Akloji zona. 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 Tobuli nusikaltimai (k). 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Monikai reikia meilės. 
N-7. 
18:50 Mirtis rojuj). N-7.
19:55 Tobuli nusikaltimai N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės. Keli žodžiai po 
vidurnakčio. N-14..
22:55 Kapitonas Kainas (k). 
N-7. 
00:05 Svajoklė.
01:20 Žmogžudystės Marnove 
(k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Tai kur toliau? 
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Sardinė kosmose. (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai. (kart.).
07:50 TV daktaras.
08:20 Pasakojimai iš Japonijos.
08:30 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita. 
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau. (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos. (kart.).
14:45 Gyvenimas tarp žiedų. 
15:40 Vytautas Mačernis. 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Po laukinę gamtą.
17:10 Tarnauti ir ginti . N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Veranda. (kart.).
19:30 Arkties gniaužtuose.
20:20 Kuršių nerija. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas. Pieno karas. 
N-14. 
23:05 Teatro biografijos. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba .
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
01:25 Duokim garo! (kart.).

07:00 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou.. (kart.) 
N-7
08:15 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 s. 
(kart.) N-7
12:25 Tautos tarnas. (kart.) N-7
12:55 Einšteinas. 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 Nuogi ir įbauginti. N-7
21:00 Drakonų kova. Evoliucija. 
N-7
22:45 Maištautoja. N-14
23:40 Rezidentas. N-14
00:35 Palaidūnas. N-14
01:30 Saldainiukas. N-7
02:20 CSI. Niujorkas. (kart.) N-7

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu. 
07.00 Gyvi.
08.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
09.00 Mama. 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. 
16.30 Oponentai.

17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 Vieno nusikaltimo istorija.  
N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Kasdienybės herojai. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės. su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas . 
N-7. 
09:40 Komisaras Reksas  
N-7.
10:30 Tarnauti ir ginti . N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12:30 Širdyje lietuvis. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
16:30 Pagalbos šauksmas 
. N-7.
17:15 Ponių rojus . N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas.
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Ieškomas. N-14.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Žmogus su randu. 
N-14.
04:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k) 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7
10:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11:00 Keičiu žmoną AV.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė 
raina.
14:30 Pabelsk į mano širdį.

15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios..
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00 Pirmas nužudymas. 
N-14..
23:10 Snaiperis 3. N-14. 
01:00 Žmonijos biuras (k). 
N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 
24. 
09:00 Meilės. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės.
12:00 Nuodėminga žemė. 
N-7
13:00 Beširdė. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.  
16:30 TV Pagalba. N-7
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.  
19:30 Naujas imperatoriaus 
pokštas. N-7
21:05 Stiklas. N-14
23:45 Pasiruoškite smūgiui. 
N-14
01:40 12 galimybių. N-14 
(kart.)
03:50 Vidurnakčio saulė.

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. 
N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7
11:35 Mentalistas. 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 Amerikietiškos imtynės.
21:30 Debesies šešėlis. N-14. 
23:10 Mirtinas žaidimas (k). 
N-14. 
01:10 Strėlė. 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 Tobuli nusikaltimai (k). 
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 Tobuli nusikaltimai. N-7. 
21:00 Katarina Hus. Įkaitų 
drama. N-14. 
22:55 Naktinis skambutis. 
N-14. 
00:50 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės. Keli žodžiai po 
vidurnakčio (k). N-14..
02:40 Kapitonas Kainas (k). 
N-7. 

 PLIUS. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Sardinė kosmose. 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. (kart.).
07:50 Dainų dainelė  Lietuvos 
vaikų ir moksleivių televizijos 
konkursas. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė. 
12:20 Atrakinti praeitį. (kart.).
12:50 Stambiu planu. (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Arkties gniaužtuose. 
(kart.).
15:35 Kuršių nerija. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Po laukinę gamtą.
17:10 Tarnauti ir ginti . N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionato burtai. 
20:10 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Eurolyga per LRT.
21:15 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Vitorijos Baskonia – 
Kauno Žalgiris. 
23:30 Europos kinas. Hana. 
N-14.
01:00 DW naujienos rusų 
kalba .
01:15 Dabar pasaulyje. 
01:40 Pieno karas. N-14. 

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7

06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:15 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Statybų gidas. (kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:55 Einšteinas. 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 Žudiko asmens sargybi-
nis. N-14
00:25 Pasmerkti. Pajūrio džia-
zas. N-14
02:20 Geras, blogas ir negy-
vas.  N-14 (kart.)

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai. 
07.00 Gyvi.
08.00 Daktarė Kovalčiuk.
09.00 Mama. 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 isto-
rija.  N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
N-7.
17.30 Aiškiaregė. N-7.

18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laisvės TV valanda.  
N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija.  N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
12:55 Kenoloto.
13:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Alfas vienas namuose.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
20:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24“.



2022 m. kovo 26 d.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 balandžio 30 d.)

šeštadienis 2022 04 02

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
07:00 Ryto garsai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Tuoktuvių žaidimai  N-7.
12:40 Mėlynoji planeta 2.
13:35 Varovas. Didžioji dram-
blio kelionė.
14:30 Stulbinami protai. N-7. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Klauskite daktaro. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas.
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Belgų karalius. N-14. 
(subtitruota).
00:40 Ieškomas. N-14. (kart.).
02:30 Hana. N-14. (subtitruo-
ta, kart.).

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis.
07:00 Žvėrelių būrys.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:50 Boružėlės nuotykiai Shi.
11:20 Agentas Kodis Benksas 
f.
13:25 Ponas Bynas. N-7. 
14:00 Muškietininkas. N-7. 
16:05 Šėtoniškas sandėris. 
N-7.

17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:30 Piktieji paukščiai..
21:25 Mušeikų šeimynėlė. 
N-14..
23:40 Magiškasis Maikas 
XXL. S.
01:55 Pirmas nužudymas (k). 
N-14. 

06:00 Kung fu panda. 
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
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 Laukinė Naujoji 
Zelandija. N-7
13:05 Laukinė Patagonija. N-7
14:10 Delfinų sala. N-7
16:05 Armijoje. N-7
18:00 Spintos šou su Vinted. 
18:30 TV3 žinios.  
19:30 Žaidimas galvOK. 
21:30 Parazitas. N-14
00:20 Krištolinės kaukolės. 
N-14
02:10 Įsibrovimas. N-14 (kart.)

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu.
07:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7.
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Brazilija – gamtos 
istorija.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu
12:25 Padėtis nevaldoma. 

Žmonijos katastrofos.
13:40 Pragaro virtuvė. N-7. 
14:40 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Jonavos CBet - Pasvalio 
Pieno žvaigždės. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Meksikietis. N-7. 
00:25 Absoliutus blogis. N-14. 
02:25 Debesies šešėlis (k). 
N-14. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagandos. 
07:30 Pakvaišusi porelė 
09:00 Rozenheimo policija 
(k) N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
13:00 Gordono Ramzio virtu-
vės pamokos.
13:30 Maisto kūrėjai. 
14:00 Mylėk savo sodą.
15:10 Kai norisi žalumos.
15:45 Moteris. N-7. 
17:45 Raudonas kambarys. 
N-7. 
18:45 Laukinis miestas. N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. 
Paklydusių sielų miestas. 
N-14. 
22:55 Gyvenimo kelionė. N-7.
01:10 Katarina Hus. Įkaitų 
drama (k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.
07:10 Meškutės Nidos nuoty-

kiai. (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, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Atrakinti praeitį.
13:30 Euromaxx.
14:00 Dizaino dokumentika. 
(kart.).
14:10 Viesulas ir laukiniai 
arkliai.
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda.
17:30 Knygų savaitė.
18:20 Vytautas Mačernis. 
(kart.).
18:30 Teatro biografijos.
19:25 Vizionieriai.
19:30 Nuostabios mintys. 
20:00 Čia – kinas.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Gimtinė. N-7.
23:05 Midsummer Vilnius 
2021. 
00:35 Dabar pasaulyje. 
01:00 Panorama (su vertimu į 
gestų k.) (kart.).

01:30 Žmogus su randu. N-14. 
(kart.).

06:10 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:35 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7

07:20 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu.
08:30 Kalnų vyrai. N-7
09:30 Statybų gidas. 
10:00 Autopilotas. 
10:30 Gazas dugnas. 
11:00 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
11:30 Pragariškas Arabijos 
dykumos karštis. N-7
12:40 Gyvenimas.  N-7
13:55 Jokių kliūčių! N-7
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Amerikos dainų kovos.
20:00 Išlikimo instinktas. N-7
21:00 Žinios.  
22:00 Blogos mamos. N-14
00:05 Žudiko asmens sargybi-
nis. N-14 (kart.)
02:15 Amerikos talentai.

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. 
Magdalena Draugelytė-
Galdikienė. 
08.30 Eko virusas. 
09.00 Aiškiaregė. N-7.
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 Mama. N-7.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai. 
17.00 Miško balsas. 
17.30 Vantos lapas.  N-7.
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas. N-7.
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Žinios.

20.30 Gyvi.
22.30 Žinios.
23.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.00 Mama. N-7.
02.50 Reali mistika. N-7.
03.35 Lietuvos dvarai. 

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.
15:30 Egzotiniai keliai.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Sidabrinio ežero pa-
slaptis. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Sidabrinio ežero pa-
slaptis. N-14
23:45 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

Kryžiažodis „Antika“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu 

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 
arba 5-94-58. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - 
I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį. 

Vasario 26-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Naktis“ teisingas at-
sakymas - „VIENA TAUTA“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 44 skaitytojai. 
Tai J.Mieželienė, A.Lunevičius, B.Augulienė, R.Šulnienė, A.Skaržauskienė,  
D.Patumsienė, A.Patumsis, D.Varnienė, E.Tamulėnienė, B.Šližienė, 
A.Kavolienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, Z.Vanagienė, R.Venclovienė, 
R.Budrienė, J. Pranckevičienė ir V. Stasiūnienė iš Anykščių;  S.cemnickienė 
iš Viešintų;  R.Puolis, V.Strazdienė, E. Kiškienė ir D.Sudeikienė iš Kavars-
ko; K. Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir S.Žibutienė iš Šovenių;  K.Rimkuvienė 
iš Antupių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; A.Ramanauskienė iš Dauginčių; 
B.Aukštakalnienė iš Kurklių; S.Steponavičienė iš Troškūnų; R.O.Deveikienė 
iš Mažionių; R.Vaiginytė iš Aknystų;  V.Urbutienė iš Naujikų;  A.Lisauskienė 
iš Mickūnų;  A.Kuolienė iš Kunigiškių; R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų; L.Ruša 
ir A.Rušaitė iš Vilniaus; T.Patumsienė iš Vikonių;  M.Baltrūnienė iš Kuniš-
kių; A.Sedelskienė iš Galvydžių; O.Petronienė iš Smėlynės; J. Aukštakojienė iš 
Ukmergės ir L.Dobrodiejienė iš Utenos.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Naktis“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks V.STASIŪNIENEI iš 
Anykščių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

-AnYkŠTA
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įvairūs

Kiekvieną pirmadienį - 
silkėms su galvomis 
10 % nuolaida 

firminėje parduotuvėje 
Anykščiuose: J.Biliūno g. 38. 

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

Vakcinacija
Identifikacija mikročipais
Kraujo tyrimai
Dantų higiena
Kastracija (patelėms ir patinams)
Prekės augintiniams

Diagnostika, gydymas, 
profilaktika, konsultacijos 

Malkų 18, Ukmergė
Tel.: 860199192
I-V  9:00 - 18:00
VI 10:00 - 14:00

Kultūros paveldo departamentas 
prie Kultūros ministerijos informuoja, 

kad 2022 m. balandžio 12 d. 9 val. numatomas nuotolinis Kul-
tūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmo-
sios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, 
kuriame bus svarstomas Frydricho Georgo Vilhelmo Struvės 
dienovidinio lanko Storių geodezinio punkto (46484), Anykš-
čių r. sav., Storių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo 
tarybos akto projektas.
Su projektu galima susipažinti 
https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/zZiic56nBxtqXdW

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, 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) 8010.

Skelbimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu 

Nr. D1-754 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Anykščių 
rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organiza-
torius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.

Su projektu galima susipažinti Anykščių rajono savivaldybėje (J.Biliūno g. 23, Anykščiai) 
bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 
2022 m. balandžio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda skelbiama Anykščių 
rajono savivaldybės ir Valstybinės miškų tarnybos internetinėse svetainėse.

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, 
el. p. vmt@amvmt.lt ; www.amvmt.ltInformuoju žemės sklypo kad. nr. 3412/0001:0150 savininką L.I, kad MB 

„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-1617) 2022.04.04 10:40 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 629-6 
esančio Aulelių k., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3412/0001:0236 savininką L.Ž, kad MB 
„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-1617) 2022.04.04 10:40 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 629-6 
esančio Aulelių k., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3412/0001:0181 savininkus J.V, A.P.V, 
V.I., kad MB „Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pa-
žymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.04.04 12:30 val. vykdys žemės sklypo proj. 
nr. 629-2 esančio Liepagirių k., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3412/0001:0211 savininką V.P, kad MB 
„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-1617) 2022.04.04 13:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 629-2 
esančio Liepagirių k., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3428/0004:411 savininką M.M, kad MB 
„Topogeodezija“ matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-1617) 2022.04.04 15:00 val. vykdys žemės sklypo proj. nr. 1111-4 
esančio Maželių k., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

MB „Versmena“ šiuo metu atlieka žemės sklypų Proj. Nr. 863-8-10-11, priklausysiančio 
T. R., esančių Antupių k., Mičionių k., Troškūnų sen., Anykščių raj., kadastrinius (geodezi-
nius) matavimus. Kviečiame gretimo sklypo (Kad. Nr. 3436/0001:466) bendrasavininkus 
S. D., O. D., ir gretimo sklypo (Kad. Nr. 3436/0001:108) bendrasavininka L. Ž., ir gretimo 
sklypo  (Kad. Nr. 3436/0001:129) bendrasavininko J. R. paveldėtojus ar įgaliotus  asme-
nis atvykti 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje į Anykščius, Dariaus ir Girėno g. 
8, dėl žemės sklypo ribų suderinimo. Tel. pasiteirauti: (8-688) 91408.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3422/0001:114) esančio Anykščių r. sav., 
Svėdasų sen., Daujočių k. savininkės F. K. paveldėtojus, kad R. Ragausko Individualios 
veiklos Nr. 605263 matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-2009) 2022-04-07 13:30 vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 460), esančio Anykščių 
r. sav., Svėdasų sen., Daujočių k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos, prašom kreiptis į Robertą Ragauską adresu Šimtmečio g. 2, Kupiškis, el. paštu 
r.ragauskas89@gmail.com arba telefonu (8-623) 70199.

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

Priims į darbą miškovežio 
vairuotoją. 

Tel. (8-650) 16017.

Reikalingas 17 t ratinio 
ekskavatoriaus operato-
rius. Atlyginimas nuo 1100-
1600Eur. 

Tel. (8-652) 02047.

Reikalingi 
ekskovatorininkai, 
buldozerininkai. 

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

Reikalingi E kategorijos 
vairuotojai. 

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

Įmonė priima į darbą statybi-
ninkus: mūrininkus, betonuo-
tojus, montuotojus, apdailinin-
kus.

 Tel. (8-686) 48305. 

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrė-
ti.

Tel. (8-609) 92144.

Keičia

Keičia 3 kamb. butą (kūreni-
mas malkomis) į 1 kamb. butą 
(1-2 aukšte).

Tel. (8-601) 95071.

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

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

Šepeta, tel. (8-698) 87560.

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

skardą. Tomas.
Tel. (8- 617) 62969.

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

Tel. (8-656) 24531. 

Stogų dengimas, terasų, kar-
kasinių pastatų statymas. Senų 
pastatų renovavimas, skardini-
mo darbai. Pasirūpiname me-
džiagomis. 

Tel.(8-690) 89505.

Įvairūs statybos, remonto 
darbai. Stogų dengimas, skar-
dinimas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Dengia stogus, šiltina fasa-
dus, suka gipsą, klijuoja plyte-
les. Įrengia terasas, kiti medžio 
darbai.

Tel. (8-608) 87858.

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

Tel. (8-617) 00616.

Minkštų baldų pervilkimas. 
Keičia gobeleną, odą, įklotą, 
spyruokles, detales.

Tel. (8-682) 13728.

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

Tel. (8-684) 29023.

Gaminame ir statome beto-
nines, skardines ir tinklines 
tvoras. 

Tel. (8-698) 27185.

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.

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.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos-alucinko skardos. 
Darome lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

nuvedimo sistemos.  
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽyS. 
Tel. (8-687) 97797.

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 

išvežimas iki 11 m3 mašina. 

Tel. (8-659) 75977
Tvenkinių kasimas, valymas. 

Melioracijos griovių 
tvarkymas, žemės darbai. 

Kelio pagrindų, privažiavimų 
įrengimas. 

Sklypų lyginimo, kraštovaizdžio 
formavimo darbai. 

Tel. (8-698) 05251.

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. Topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

Tel. (8-609) 92144.

Atlieka geodezinius matavi-
mus. 

Tel. (8-646) 59392
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Vištos, vištaitės,
UAB „Rumšiškių paukšynas“ 

viščiukai!
Kovo 29 d. (antradienį) 

prekiausime vakcinuotomis 3-4-5-6 
mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Priimami išankstiniai užsakymai

UAB ,,Rumšiškių paukštynas“ 
paaugintiems 2-3-4 savaičių mėsi-
niams broileriams viščiukams įsigyti. 
Prekiausime lesalais.

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.

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.

BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-646) 17715.

Parduoda maistinio ir sėklinio dydžio BULVES („Vineta“, 
„Gala“, „Romano“, „Laura“, „Blue star“) ir ĮVAIRIAS 

DARŽOVES. Veža į namus.
Tel. (8-680) 37227.

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.

SKUBIAI PERKAME
BUTUS, MŠKUS, 

NAMUS, SODYBAS. 
Sėkmingai padedame parduoti, 
apmokame NOTARO išlaidas. 

Sutvarkome dokumentus.
Tel. (8-620) 66662.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
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 - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Senus miškus, malkinius 
miškus, kirtavietes visoje 
Lietuvoje nuo 1000 iki 10 000 
eurų už hektarą. Apmokėjimas 
išankstinis.

Tel. (8-610) 85178.

Sausuolius išlaužytus medžius, 
biokuro medieną,valo apleistas 
pievas. Gali būti nedideli kiekiai.

Tel. (8-600) 22488.

Vienkiemį su daugiau žemės, 
gali būti miške, vaizdingoje vie-
toje prie ežero ar upės. Siūlyti 
gerus variantus. 

Tel.(8-611) 01110.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 27d (sekmadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn.rudomis, 
raibomis, juodomis, baltomis, dėslio-
siomis vištaitėmis, bei kiaušinius pra-
dėjusiomis 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.

Nekilnojamasis turtas

Kavinę Anykščių mieste. 
Tel. (8-679) 57028.

Anykščiuose, Ramybės g., 
tvarkingą 2 kamb. butą. 4a/5a 
mūriniame name, rūsys, įsti-
klintas balkonas, vonia ir WC 
atskirai. 46900 Eur. 

Tel. (8-683) 91121. 

Kuras

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas. Skaldytas, kaladėlė-
mis ar rąsteliais. Perka mišką. 

Tel. (8-688) 48169.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

Skaldytos malkos už neskal-
dytų kainą. Įvairi statybinė me-
diena.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-605) 06730.

Automobiliai

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

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, 
motociklus: JAWA, URAL, 
DNIEPR. 

Tel. (8-600) 17621. 

Neįgaliojo vežimėlį. 
Tel. (8-694) 78803.

Kita

Parduoda amonio salietrą, 
azofoską 16-16-16. Pristato.

Tel.(8-605) 49513.

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

Bulves: sėklinės, maistinės. 
Atveža. 

Tel. (8-626) 30192.

Barkūną. 
Tel. (8-650) 25977.

20 m3 eglės rąstų. Veršingą 
telyčią, kaina - 800 Eur.

Tel. (8-620) 80915.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 
Tel. (8-623) 86576,(8-684) 57406.

Statybinę medieną (likusią nuo 
statybų).
Tel. (8-687) 76233.

Asmeninis skelbimas, jeigu jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 6 eurus, 

šeštadienio – 7 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
kovo 26 -28 d.d. - delčia.

Nikodemas, Rupertas, 
Alkmenas, Rūta, 
Aleksandras, Lidija.

Feliksas, Liudgaras, Arbutas, 
Vydmantė, Emanuelis, Teklė, 
Laimis.

šiandien

kovo 27 d.

vardadieniai

oras

-1

+8

kovo 28 d.
Filemonas, Sikstas, 
Rimkantas, Girmantė, Odeta.

Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

kas skanaus? 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAs

Naujasis rusas pareina namo. 
Žmona klausia:

- Vakarieniausi?
- Norėčiau. O ko turime?
- Omarai, lašiša, raudonieji 

ikrai, šampanas...
- Gal gali man iškepti bulvių?
- Neturime bulvių.
- Kaip neturime bulvių?
- Uždirbtum kaip visi norma-

lūs žmonės, būtų ne tik bulvių, 
bet ir lašinių.

***
Pirmadienis. Šuniukas pribė-

ga prie dubenėlio:
- Ooooooo, grikiai!!!
Antradienis:
- Ooo, grikiai!
Trečiadienis:
- O, grikiai...
Ketvirtadienis:
- Mmm, grikiai...
Penktadienis:
- Grikiai...
Šeštadienis:
- Tuščia...
Sekmadienis:
- Mmm, tuščia...
Pirmadienis:
- Ooooooo, grikiaiiiii!!!

***
Vienas draugas guodžiasi ki-

tam:
- Oi sunkūs laikai atėjo - tik 

gauni algą ir tuoj viską išleidi... 
Pragyvenimas brangus neišpa-
sakytai... Aš, pavyzdžiui, algos 
gaunu 1500 eurų, mano žmona 
- 1000 eurų ir dar butelių kas 
mėnesį už 500 eurų priduodam, 
o pinigų kaip nėr taip nėr...

Amiliutė rengiasi pritaikyti pasodybinį sklypą 
nepaprastajai padėčiai

Visą savo daržo plotą
Šiemet ji užsės rasoda.
Burokėlių raudonųjų,
ir dar pupų, tų didžiųjų.

Tris vagas ilgąsias morkų,
Cukrinių tiek pat burokų.
nes iš jų, jeigu reikės,
samagoną virt mokės.

Didžiagalvių dar svogūnų
Pasodins po pačiu krūmu.
Ten kur būta šuns būdos,
Žemės dar yra laisvos.

Bulvių ploto neskaičiuoja.
Patvorį tik kultivuoja.
Po asfaltu pasikas -
naujai vagai vietą ras!

karas, badas ne bėda -
Griežčius graušim jeigu ką.
Guodžiasi taip Amiliutė,
Bet nerimsta jos širdutė.

sau ji maisto priaugins,
Tačiau Micių kuo maitins?
Teks jam tapti vegetaru -
karaliaut ant trijų arų.

Skaniausia – patiekalai iš mėsos sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos direktorė 
Daiva Perevičienė sakė, kad jai yra labai svarbu ne tik, kad 
maistas būtų sveikas, bet ir kaip jis atrodo: lėkštėje patie-
kalas turi būti pateiktas estetiškai. 

Moteris teigė mėgstanti gaminti, labiausiai – patiekalus iš 
mėsos. Vienu mėgstamiausių receptų D. Perevičienė pasida-
lijo ir su „Anykštos“ skaitytojais.

Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos direktorė Daiva 
Perevičienė pasidalijo kiaulienos sprandinės kepsnelių receptu.

Kiaulienos sprandinė mari-
nuota su bazilikais

Produktai: 
Kiaulienos sprandinės keps-

niai
Bazilikas
Česnakai
Alyvuogių aliejus
Druska
Juodieji pipirai

Paruošimas:
Bazilikus, česnakus, aly-

vuogių aliejų, druską, juo-
duosius pipirus sutriname, 
gauta mase įtriname kiaulie-
nos sprandinės kepsnius ir 8 – 
12 val. paliekame marinuotis. 
Kepame ant grilio. Garnyrui 
tinka visos šviežios daržovės, 
o ypač ant grilio kepti pomi-
dorai.


