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PAMINKLAI, SKALDA, 
VISI KAPINIŲ DARBAI

Paslaugos teikiamos ir išsimokėtinai.

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

Anykščių rajone rasti du nauji 
piliakalniai Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Praėjusį savaitgalį Anykščių krašte rasti iki šiol nežinomi piliakalniai, kurių vienas gali būti iš Lietuvos valstybės kūri-
mosi laikotarpio.

Piliakalniai rasti naudojantis naujomis technologijomis, analizuojant suskaitmenintus žemės paviršiaus vaizdus. Vietas, 
kuriose gali stūksoti piliakalniai, rado piliakalnių paieškos entuziastas, gydytojas Edvardas Naujalis.

Tokį vaizdą pamatė piliakalnių ieškojęs gydytojas Edvardas Naujalis, ėmęs analizuoti dėmesį patraukusią kalvelę netoli Kurkle-
lių. Tai – žemės paviršiaus skenavimo technologija LiDAR sukurtas vaizdas ir piliakalnio pjūvis.      Edvardo NAUJALIO nuotr.

Iš Tarybos darbotvarkės išbrauktas 
21 klausimas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kovo 31 dieną, ketvirtadienį, sušauktas nuotolinis Anykš-
čių rajono tarybos posėdis. Šiame posėdyje buvo numatyta 
priimti 59 sprendimus, tačiau net 21 klausimas iš darbo-
tvarkės buvo išbrauktas. 

Taip nutiko dėl to, kad neįvyko Biudžeto, ekonomikos ir 
kaimo reikalų bei Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos 
apsaugos komitetų posėdžiai, kuriuose turėjo būti išnagri-
nėti sprendimų projektai.

Anykščių rajono tarybos narė Dangira Nefienė ragino į Anykš-
čių kultūros ir sporto centro treniruotes pritraukti karo pabėge-
lių iš Ukrainos vaikus.

Nesusirinko du komitetai, 
socialdemokratas Donatas 
Krikštaponis - ligoninėje

„Nebuvo svarstyta 20 klau-
simų. Pagal galiojančius įsta-

tymus, komitete nesvarstyti 
klausimai negali būti teikiami 
Tarybai“, - posėdžio pradžio-
je informavo Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.

Aiškinasi dviejų 
žmonių mirties 
priežastis

Paieškokime 
gerų valdžios 
darbų

Juozas RATAUTAS, 
anykštėnas

Traukiniu 
„vaiduokliu“ 
į Charkovą

Ataskaitos. Tik dalis Anykš-
čių rajono seniūnaitijų se-
niūnaičių atsiskaitė už pernai 
nuveiktus darbus. 2021 metų 
veiklos ataskaitas Anykščių ra-
jono savivaldybei kol kas patei-
kė tik Andrioniškio, Debeikių, 
Kurklių, Traupio, Troškūnų ir 
Viešintų seniūnaitijų seniūnai-
čiai.

Premija. Vaikų literatūros 
premija šiemet skirta prozinin-
kui, dramaturgui Tomui Dir-
gėlai ir Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijos bibliotekininkei 
Renatai Miškinienei, vakar 
pranešė šios premijos steigėja 
Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija. Premija R. Miškinie-
nei skirta už vaikų literatūros 
populiarinimą, kūrybinį požiūrį 
į jaunų žmonių skaitymo skati-
nimą.

Įvertinimas. Kovo 26 die-
ną Kretingos rajone vykusioje 
teatralizuotoje šventėje „Tegy-
vuoja teatras“ Kazimieros Ky-
mantaitės vardo prizas įteiktas 
Anykščių kultūros centro Troš-
kūnų skyriaus renginių organi-
zatorei Jolanta Pupkienei. Šis 
prizas teikiamas asmenims, 
vykdantiems veiklą su vaikų 
ir jaunimo teatrais bei užsii-
mantiems edukacinė vaikų ir 
jaunimo projektinė veikla. Kitą 
- kovo 27 dieną, Juozo Milti-
nio dramos teatre Panevėžyje, 
J.Pupkienei įteiktas Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medalis „Tarnaukite Lietuvai“. 
Apdovanojimas teikiamas už 
filantropinę veiklą, ypač jaunų 
žmonių saviraiškos skatinimą ir 
rėmimą. J.Pupkienės kandidatū-
rą apdovanojimui teikė Anykš-
čių rajono savivaldybė, aktorius 
Gediminas Storpirštis, rašytojas 
Vytautas V.Landsbergis ir kt.
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spektras

temidės svarstyklės
Ginklas. Kovo 28 dieną 

apie 08.57 val. Kurklių seniū-
nijos Kurklių II kaime, savo 
namų palėpėje, vyras (g. 1975 
m.) rado dujinį pistoletą „Ekol 
Major“ su dėtuve, be šovinių, 
kuris priklausė mirusiam gi-
minaičiui. Dujinį ginklą paėmė 
policijos pareigūnai. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Kovo 28 dieną gau-
tas moters (g. 1949 m.) pareiš-
kimas, kad apie 9.50 val., atvy-
kusi į jai priklausančią sodybą, 
esančią Troškūnų seniūnijos 
Jackagalio kaime pastebėjo, 
kad buvo įsibrauta į negyvena-
mą namą, iš kurio pavogtas te-
levizorius ir kiti namų apyvo-

kos daiktai. Taip pat iš ūkinio 
pastato vidaus ir lauko pavogta 
apie 4 kubiniai metrai kapotų 
malkų. Dėl vagystės padaryta 
bendra 590 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Turtas. Kovo 29 dieną apie 
09.30 val. vyras (gim. 1961 
m.) pastebėjo, kad Kurklių se-
niūnijos Staškūniškio kaime 
pradurtos keturios priekabos 
padangos, keturios kultivato-
riaus padangos ir plūgo padan-
ga. Padaryta 552 eurų turtinė 
žala. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Pinigai. Kovo 30 dieną apie 
10.55 val. Debeikiuose moteris 
(g. 1949 m.) pastebėjo, kad iš 
vienos piniginės pavogta 4400 
eurų, o iš kitos 150 eurų. Pa-

daryta 4550 eurų turtinė žala. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vėjas. Kovo 29 dieną, an-
tradienį, ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Anykščiuose, 
Kvarco gatvėje, yra pavojus 
praeiviams, nes vėjas nuplėšė 
namo stogo skardą. Atvykus 
ugniagesiams, skardos lapas 
prikaltas, pavojaus niekam ne-
buvo.

Ugnis. Kovo 29 dieną, an-
tradienį, Troškūnų seniūnijos 
Raguvėlės kaime, Anykščių 
gatvėje, užsidegė automobilis. 
Atvykus ugniagesiams, gaisras 
jau buvo užgesintas gyvento-
jų. Gaisro metu išdegė auto-
mobilio „Opel Zafira“ variklio 
skyrius, sprogo kairė priekinė 
padanga.

Gaisras. Kovo 29 dieną, an-
tradienį, Anykščiuose, Vilniaus 
gatvėje, gaisras kilo garaže, 
kuriame įrengtas autoservisas. 
Pranešimą apie gaisrą ugnia-
gesiai gavo prieš vidurnaktį. 
Degė kaminas šalia kieto kuro 
katilo ir perdangos izoliacinė 
medžiaga. Gaisro metu išde-
gė suodžiai kamine, apdegė 1 
m² perdangos izoliacinės me-
džiagos, išardyta 2 m² sienos 
konstrukcijų, aprūko serviso 
patalpos.

Laužas. Kovo 28 dieną, pir-
madienį, Debeikių seniūnijos 
Varkujų kaime ugniagesiai ge-
sino prižiūrimą laužą. Prane-
šama, kad atviroje teritorijoje 
lauže buvo deginamos žalio-
sios atliekos.

Aiškinasi dviejų žmonių mirties priežastis Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusią savaitę Anykščių rajone neaiškiomis aplinkybė-
mis mirė du gyventojai. Dėl abiejų įvykių policija pradėjo 
ikiteisminius tyrimus mirčių priežastims išsiaiškinti.

Kovo 24 dieną, ketvirtadie-
nį, apie 19.30 val. Anykščių 
ligoninės reanimacijos skyriuje 
mirė 36-erių vyras. 

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas „Anykš-
tą“ informavo, kad į ligoninę 
vyras pristatytas įtariant apsi-
nuodijimą

„Akivaizdžių smurto žymių, 
sumušimų ant vyro kūno ne-
nustatyta“, - sakė Utenos aps-

krities vyriausiojo policijos 
komisariato Komunikacijos 
poskyrio vyriausioji specialistė 
Violeta Ginaitienė.

Anykščių ligoninės direkto-
rius Dalis Vaiginas „Anykštai“  
sakė, kad informacija apie paci-
entų būklę yra konfidenciali.

„Jei žmogus pateko į reani-
macijos skyrių, vadinasi jo bū-
klė buvo sunki. Mes negalime 
į kairę ir į dešinę dalinti infor-

macijos, kokia jis liga sirgo ir 
panašiai“, - sakė jis.

Ikiteisminį tyrimą policija 
pradeda tuomet, kai neaiškios 
aplinkybės, dėl kurių asmuo 
pateko į gydymo įstaigą.

Šiais metais apie gydymo įs-
taigoje  mirusį asmenį Utenos 
apskrities vyųriausiasis poli-
cijos komisariatas praneša jau 
antrąjį kartą. 

Vasario 20 dieną apie 20.30 
val. neįvardintoje gydymo įs-
taigoje mirė moteris (g. 1955 
m.), gyvenusi Anykščiuose, 
Statybininkų gatvėje.

Kovo 27 dieną, sekmadienį, 
apie 8 val. Traupio seniūni-
jos Levaniškių kaime, namo 
kieme, rastas mirusio vyro (g. 
1967 m.) kūnas su kraujosruvo-
mis ir žaizdomis.

„Anykštos“ šaltinių teigimu, 
miręs vyras gyveno vienas, 
piktnaudžiavo alkoholiu, maž-
daug prieš savaitę, būdamas 
neblaivus griuvo ir susižalojo. 
Atmetama versija, kad vyras 
galėjo būti kieno nors žiauriai 
sumuštas ar nužudytas. Grei-
čiausiai vyrui širdis sustojo nuo 
per didelio svaigalų vartojimo.

Pasak muziejaus direkto-
riaus Antano Verbicko, nors 
buvo labai gaila, tačiau bene 
pusantro šimto metų senumo 
džiūstantį beržą dėl saugumo 

teko nupjauti. 
„Jį, po 1863 metų sukili-

mo, sugrįžę po dvylikos metų 
tremties, pasodino poeto ir 
vyskupo Antano Baranausko 

broliai Anupras ir Jonas, - sakė 
A. Verbickas, prisiminęs, kad 
jam atėjus dirbti į muziejų iš 
dvylikos beržų dalis jų buvo 
gyvybingi, o šis, deja, buvo 

Baranauskų sodintas beržas pravirko 
ledinėm ašarom
Prieš savaitę prie A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus 

nupjautas beržas po šaltų naktų pasidabino ledo varvekliais iš sulos. Sentimentalesniems 
žmonėms atrodo, kad nupjautas beržas pravirko... Beržo varveklius pastebėjęs anykštėnas 
apie šį gamtos reiškinį, užsukęs pranešė „Anykštos“ redakcijai. 

jonas jUneViČiUs

Varvekliais pakibusi sula iš nupjauto beržo rodo, kad stuobrys dar turi gyvybės. Gal atžels?
Autoriaus nuotr.

paskutinis. –Šviesios atminties 
profesorius Antanas Tyla šiuos 
brolių Baranauskų sodintus 
beržus įvardijo kaip pirmąjį 
paminklą 1863 – ųjų metų su-
kilėliams“. 

Šalia nupjautojo styro dar 
vieno beržo stuobrys, kurį 
ypač pamėgo geniai ir jame iš-
kalė daugybę skylių. Po beržu 
jau yra lentelė, informuojanti, 
kad tai karpotojo beržo (Be-
tula pendula) stuobrys, kurio 
lapų arbata valo inkstų smė-
lį ir tulžies akmenis, gerina 
kraują. Beje, paliktas, apie 3 
metrų aukščio, beržo stuobrys, 
sutvirtintas geležiniais lankais. 
Tikėtina, kad vėliau prie stuo-
brio atsiras lentelė su išsames-
ne šio beržo istorija.

Karpotieji beržai paplitę Eu-
ropoje ir Lietuvoje. Jie ypač 
intensyviai auga pirmaisiais 
savo amžiaus dešimtmečiais, 
gali sulaukti pusantro šimto 
metų, kaip ir šis, paskutinysis, 
prie muziejaus, užaugti iki 25 
metrų aukščio. Mėgsta pries-
mėlio, priemolio dirvą, tačiau, 
pasak direktoriaus, vietoje nu-
džiūvusių nauji pasodinti prie 
muziejaus, auga lėtai.

Blokada. Danų policija penk-
tadienį nutraukė aplinkosaugos 
organizacijos „Greenpeace“ 
aktyvistų surengtą akciją, per 
kurią prie Danijos krantų buvo 
parą blokuojamas rusiškos naf-
tos perpylimas iš vieno tanklai-
vio į kitą. Protestuotojai ragino 
uždrausti rusiško iškastinio 
kuro importą dėl Maskvos karo 
prieš Ukrainą. Aplinkosaugos 
aktyvistai ketvirtadienį 11 val. 
vietos (12 val. Lietuvos) lai-
ku prie Frederikshauno uosto 
pradėjo su Singapūro vėliava 
plaukiojančio supertanklaivio 
„Pertamina Prime“ blokadą, 
neleisdami kitam laivui – su 
Maltos vėliava plaukiojančiam 
„Seaoath“ – priplaukti prie jo ir 
perpumpuoti naftą. Aktyvistai 
blokadą vykdė pasitelkę baida-
res, kai kurie – tiesiog plaukte. 
Iš vieno laivo į kitą turi būti 
perpumpuota maždaug 100 
tūkst. t naftos. Per dvi pastarą-
sias savaites „Greenpeace“ pa-
dalinys Danijoje surengė kelis 
protestus prieš naftą perpum-
puojančius rusų laivus, tačiau 
ketvirtadienio akcija buvo pir-
moji sėkminga blokada.

Žuvo. Mažiausiai aštuoni 
šachtininkai žuvo ir daugiau 
kaip tuzinas buvo sužeisti per 
sprogimą anglių kasykloje Ser-
bijos pietuose, penktadienį pra-
nešė valstybinė žiniasklaida. 
Sprogimas driokstelėjo apie 6 
val. ryto vietos laiku kasykloje 
šalia Aleksinaco miesto, infor-
mavo serbų visuomeninis trans-
liuotojas. Per sprogimą šachta 
įgriuvo. Manoma, kad nelaimės 
metu šachtoje buvo mažiausiai 
49 darbininkai.

Susitarė. Naftą eksportuo-
jančių valstybių organizacija 
OPEC ir Rusijos vadovaujama 
sąjungininkių grupė ketvirtadie-
nį susitarė dėl dar vieno nedide-
lio naftos gavybos padidinimo, 
ignoruodamos Vakarų spaudi-
mą gerokai padidinti gavybą, 
nes karas Ukrainos lėmė spartų 
kainų augimą. Nors OPEC+ at-
sisakė nusileisti, Jungtinės Vals-
tijos ketvirtadienį paskelbė apie 
rekordinį JAV strateginių naftos 
atsargų panaudojimą, siekiant 
pažaboti politiškai žalingą de-
galų kainų šuolį, sukeltą Rusi-
jos invazijos į Ukrainą. OPEC+ 
susitarė gegužę naftos gavybą 
padidinti 432 tūkst. barelių per 
parą – vos 32 tūkst. daugiau nei 
ankstesniais mėnesiais. Po mi-
nistrų susitikimo išplatintame 
pareiškime grupė nurodė, kad 
„tvirti naftos rinkos pagrindai 
ir sutarimas dėl perspektyvų 
rodo, kad rinka yra gerai suba-
lansuota“. OPEC+ pridūrė, kad 
„dabartinį neapibrėžtumą lemia 
ne rinkos dėsniai, o vykstantys 
geopolitiniai pokyčiai“.

-BNS
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Išleistas naujas žurnalo  
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

Dievo pagalba gali būti visokia – 
tereikia ją pastebėti

Ūkininkauti padeda ir „Youtube“

Kijeve liko ir svarbiausios gyvenimo 
nuotraukos

Ar reiklalingi 
Anykščiuose 
žalieji gatvių 
atitvarai?

Indrė TUNKEVIČIENĖ:
Kad šie žali atitvarai neapsau-

go. Jau kelios buvo avarijos, ir 
jie tiesiog matėsi net nuo mažo 
smūgio griuvo. Geriau dėti kuo 
storesnius ir tvirtesnius šio-
je sankryžoje, nes ir autobusų 
stotis, ir „žiopliukų“ pasitaiko . 
Svarbu saugumas, o ne grožis.

Laimutė VINIKAITĖ:
Atvykę į Anykščius svečiai 

manęs paklausė ,,Ką jūs tokio 
padarėt, kad pusė miestelio ap-
tverta?“.

Ernesta KLIČIENĖ:
Kai pirmą kartą juos pama-

čisu - nustėrau. Galvojau, jog 
vyksta kokie nors remonto dar-
bai. Dabar, kai pripratau, džiau-
giuosi, nes saugumas svarbiau, 
nei grožis. Spalvą parinkčiau 
neutralesnę.

Saulius KODYS:
Atitvarai reikalingi nuo idi-

jotų, kad nelįstu kur nereikia į 
gatvę!!!

Kęstutis Tubis – Anykščių 
„valstiečių“ lyderis

A.Ananka K.Tubio siūlymu 
išrinktas skyriaus pirmininko 
pavaduotoju. Skyrius suforma-
vo ir valdybą, kurioje devy-
ni asmenys. Valdybos nariais 
automatiškai tapo K.Tubis ir 
A.Ananka, o dar 7 skyriaus val-
džios organo atstovai buvo ren-
kami. LVŽS Anykščių skyriaus 
valdybos nariais tapo Egidijus 
Ažubalis, Justinas Monkūnas, 
Giedrius Acus, Evelina Šeš-
tokaitė, Justinas Navašinskas, 
Linas Pravilionis ir Eurelija Ju-
cevičiūtė.

LVŽS Anykčių skyriuje yra 
apie 50 žmonių. Susirinkime 
į partiją priimti 5 nauji žmo-
nės. Partijos nariu tapo ir bu-
vęs Anykščių rajono ligoninės 
direktorius dr. Audrius Vasi-
liauskas (dabar gydytojas dirba 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centre). 

Per partijos skylimą skyrių 
paliko per 20 partiečių. Iš LVŽS 
pasitraukę Antanas Baura, Do-
minykas Tutkus, Regina Pata-
lauskienė, Raimondas Balsys 
ir kt. tapo Demokratų sąjungos 

Šeštadienį, kovo 26-ąją, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos (LVŽS) Anykščių skyriaus visuotiniame susirinkime 
skyriaus pirmininku iš vieno kandidato išrinktas Kęstutis 
Tubis. 

Skyrius nusprendė, kad jis bus ir partijos kandidatu į 
Anykščių rajono merus 2023-ųjų savivaldos rinkimuose. 
Kandidatu į pirmininkus buvo pasiūlytas ir laikinasis sky-
riaus vadovas Algirdas Ananka, tačiau jis dalyvauti parti-
jos skyriaus pirmininko rinkimuose atsisakė.

Daktaras Audrius Vasiliaus-
kas vadovauti Anykščių ligo-
ninei buvo paskirtas valdant 
merui Kęstučiui Tubiui, o 
atleistas iš ligoninės direkto-
riaus pareigų valdant merui 
Sigučiui Obelevičiui.

„Vardan Lietuvos“ Anykščių 
skyriaus branduoliu.

K.Tubis – buvęs Anykščių 
rajono meras, kurį kandidatu 
2015 m. savivaldos rinkimuose 
iškėlė Lietuvos liberalų sąjū-
dis. 2020 m. Seimo rinkimuose 
K.Tubis dalyvavo kaip Lietu-
vos socialdemokratų darbo par-
tijos kandidatas.

2019 m. K.Tubiui pateikti 
kaltinimai prekyba poveikiu,  
šių metų vasario pabaigoje Ute-
nos apylinkės teismo Molėtų 
rūmai paskelbė išteisinamąjį 
sprendimą. Panevėžio apygar-
dos prokuratūra išteisinamąjį 
sprendimą apskundė aukštes-
nės instancijos teismui. 

Ši informacija kovo 29 d., 
antradienį, buvo publikuota 
naujienų portale anyksta.lt, 
tačiau didelio skaitytojų susi-
domėjimo K.Tubio išrinkimas 
Anykščių valstiečių lyderiu ne-
sulaukė - į skaitomiausių tekstų 
penketuką publikacija nepate-
ko. Tačiau komentarų skaičius 
viršijo septynias dešimtis.

-ANYKŠTA

Pirmosios instancijos teismas išteisino STT sulaikytąjį tuometi-
nį Anykščių rajono merą Kęstutį Tubį, tačiau Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmų sprendimą prokuratūra apskundė aukštes-
nės instancijos teismui.

Provincija palauks

Valdas TEREŠKEVIČIUS, 
Anykščių rajono ugniagesių 
tarnybos viršininkas, apie ant 
namo ir elektros laidų per sti-
prų vėją užgriuvusią eglę:

„Ugniagesiai susisiekė su 
Energijos skirstymo operatoriu-
mi (ESO), tačiau išgirdo atsaky-
mą, kad dėl didelio elektros linijų 
gedimų skaičiaus jų darbuotojai į 
Svėdasus atvykti neturi galimy-
bės“.

Arba būti komos būsenoje

Lukas PAKELTIS, verslinin-
kas, Anykščių rajono tarybos 
narys, apie augančias kainas:

„Žmogui turbūt reiktų būti 
visai izoliuotam nuo vartojimo, 
kad nejustų kainų augimo“. 

Perspektyva gali būti ir 
ne tokia šviesi...

Audronė BEREZAUSKIE-
NĖ, Anykščių rajono savival-
dybės L.ir S.Didžiulių viešosios 
bibliotekos darbuotoja, apie 
kainų kilimą:

„Galvojant apie perspektyvą, 
kai grasina, kad kainos dar labiau 
kils, tai neįsivaizduoju, kaip bus 
įmanoma gyventi su tokiom pen-
sijom, kurias gauna mūsų pensi-
ninkai“.

Kaip į „cezarių“ ir 
„napoleonų“ palatą 
pakliuvus... 

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
pareigybes:

„Prisimenu, kada prasidėjo ne-
priklausomybės laikai, būdavo 
kompanijos, kuriose dirbdavo 
trys darbuotojai: prezidentas, ge-
neralinis direktorius ir direkto-
rius“.

Vėlyva branda

Arvydas KRIKŠČIŪNAS, 
Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius, kal-
bėdamas, apie Anykščių mies-
to aikštynų priežiūrą:

„Parke buvau – vienas vaikas 
žaidžia, o mamos šokinėja ant 
batuto“. 

Kiti tokių žodžių net 
nėra girdėję!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, gamti-
ninkas, apie augalus:

„Mano sode kol kas žydi tik 
krokai, snieguolės, erančiai, ja-
poniniai hamameliai, pavasari-
nės leukojos, čėrai“.
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rievės

sigita PiVORienĖ

Gyvename, atrodytų, 
pakankamai civilizuotoje 
šalyje, todėl keista akcija 
„Padek pievą“ nustebina 
kasmet: ji tęsiasi daugybę 
pavasarių, nuo žolės deginto-
jų rankos žūva ne tik vertinga 
augmenija, gyvūnija, bet ir 
žmonės. Šis procesas žmonių 
sąmonėje taip įsišaknijęs, 
kad jų nestabdo nei socia-
linės reklamos, nei baudos, 
nei pasekmės gamtai ar sau 
pačiam.

Vos išlindus pavasarinei 

saulei ir kiek pradžiūvus per-
nykštei žolei, kažkodėl vis dar 
griebiamasi degtuko: esą nu-
degus senajai žolei, pagerės 
dirvožemis, išdegintas liepsnų 
jis bus patręštas. Tikima, kad 
ugnis – puiki priemonė kovoti 
su piktžolėmis ir kenkėjais, o 
kai kurie tiesiog taip atsikrato 
nenupjautos ar nesurinktos 
žolės, užsilikusių šiaudų ar 
lapų. siekdami pasilengvinti 
gyvenimą (tingisi grėbti, kom-
postuoti...), degintojai pridaro 
nepataisomos žalos gamtai, 
nevaldoma liepsna išplinta 
į miškus, durpynus, kuriuos 
ypatingai sunku užgesinti. ne-
retai ugniagesiams tenka vykti 
gesinti ir žolės degintojo ar 
jo kaimynų ūkinių pastatų ar 
namų… lieka bent džiaugtis, 
kad negyvename kažkur šalia 
Atogrąžų miškų, o tai degtume 
ne sausros metu, bet pavasa-
rinės „talkos“ vedini. 

Mums vis dar nesvarbu, jog 
mokslininkai jau seniai įrodė, 
kad žolės deginimas ne tik 

nenaudingas (nes daugumos 
piktžolių šaknys yra gana 
giliai ir po deginimo išlieka), 
bet ir žalingas. ką tie moks-
lininkai iš viso apie ūkį gali 
suprasti? O jie gi sako, kad 
po išdeginta pieva piktžolės, 
būna, atauga dar vešlesnės, 
nes sudega pagrindiniai 
jas užgožiantys „konkuren-
tai“. Negana to, išdega jau 
prasikalusi augmenija, žūva 
įvairūs vabzdžiai, grauži-
kai, ežiai, kiškiai, ant žemės 
perintys paukščiai. Į liepsnas 
patekę žvėreliai, žinoma, žūva 
žiauriai, o kai kurie jų yra net 
ir naudingi tai pievai. 

Po gaisro, teigiama, pasi-
keičia net dirvožemio struktū-
ra, dirva nuskursta, galų gale, 
patiems kenkia ir sklindantys 
tiršti dūmai. Tačiau visa tai 
nėra įrodymas liautis kelti 
pavasarinius gaisrus. Nes juk 
pieva mano ir aš žinau ge-
riau, kaip man su savo turtu 
elgtis!

Žmonės labai mėgsta pykti 

už įvairioms veikloms „taš-
komus“ mokesčių mokėtojų 
pinigus. Šis įprotis – puikus 
įrodymas, kuomet tie pinigai 
iš tikrųjų visiškai be reikalo 
paleidžiami į orą: kasmet 
ugniagesiai gelbėtojai skuba 
gesinti didžiulių liepsnojančių 
plotų, šitaip ne tik išnaudo-
dami resursus, bet galbūt ir 
negalėdami atvykti gesinti 
kažkieno degančio namo.

Aplinkosaugininkai, miški-
ninkai nuolat vyksta į reidus, 
kurių metu ieško (o ir randa) 
padegėjų. O intensyviausiai 
jie darbuojasi šeštadieniais: 
puiki diena gamtoje pakvė-
puoti „grynu“ oru. 

Pažeidimams fiksuoti pa-
sitelkiami net dronai, reidai 
vykdomi nuo kovo pradžios 
iki pat gegužės mėnesio. Tad 
galime tik įsivaizduoti, kiek 
žalos gamtai ir mūsų kišenei 
padaro šie gaisrai, sukelti 
pačių žmonių noru. 

Bns žiniomis, jau dabar 
ugniagesiai gesinti degančios 

žolės vyko per 300 kartų, kas 
dieną jiems teko užgesinti 
apie 30 gaisrų. Šių gaisrų 
metu išdegė daugiau kaip 
250 hektarų ploto. ir tai – tik 
pradžia! Štai pernai lietuvoje 
užgesinti 2165 tokie gaisrai, 
išdeginę daugiau kaip 1,13 
tūkst. hektarų pievų, ražienų 
ir miško! 

susidaro keistas įspūdis 
apie mūsų piliečius: kiekvie-
nais metais labai aktyviai 
tiek TV ekranuose, tiek kitose 
žiniasklaidos priemonėse 
mirga raginimai nustoti kelti 
gaisrus, prašoma pranešti 
apie pažeidėjus, o pamačius 
liepsnas, mėginti gesinti 
degančius plotus pačiam – 
nesvarbu, kad pieva svetima. 
skiriamos piniginės baudos 
(nuo 30 iki 300 eurų, jei 
įdomu), ūkininkai rizikuoja 
netekti europos sąjungos 
paramos, bet iš pasąmonės 
vis tiek išlenda tasai kipšas su 
degtuku, paskatinantis brūkš-
telėti per dėžutės šoną… 

Kas gi tie mūsų karaliai ir šventieji?
Šis tekstas – pasiūlymas anykštėnams drąsiau pasisa-

kyti svarbiomis mūsų krašto, istorijos, kultūros temomis, 
analizuoti jas. Kad, įgyvendindami  bet kokius projektus, 
nenueitume vienos skubiai „nuleistos“ nuomonės, viešųjų 
pirkimų pamėgto „pigiausio varianto“ keliu.  

Tęsinys. Pradžia „Anykšta“ 
nr. 23, 2022-03-22

ilgiausių metų Tau, 
sanskrito seserie, 
indoeuropiečių kalbų 
pramote, 
Lietuvos Karaliene Motina!
 
Betgi mes čia susirinkome, 

kaip sakoma, ne „bluselių“ skai-
čiuoti! Mums verkiant reikia 
įkvepiančių istorijų ir herojų! 
Kiekvienas laisvas pilietis turi 
teisę pasirinkti, prieš ką nukelti 
kepurę, o su kuo verčiau nesi-
sveikinti – ir jokia partija, vy-
riausybė ar užsienio šalis, ačiū 
Dievui, mums to neuždraus. 

Lietuviai dažnai apgailestauja 
neturį, kaip nemažai kitų tautų, 
savo herojinio epo. Gal mistiniŲ 
dievybių, gal istorinių karžygių 
pergalių vaizdingo atpasako-
jimo, perduodamo iš kartos į 
kartą. Kalbėdami šia tema su 
anykštėnams puikiai pažįstamu 
prof.Algirdu Avižieniu, susto-
jom ties klausimu: o koks gi 

Lietuvos istorijos įvykis, reiški-
nys ar asmuo galėtų būti vertas 
tapti nacionalinio epo herojum, 
latvių „Lačplėsio“, suomių „Ka-
levalos“ ar anglosaksų „Beovul-
fo“ analogu? 

Kokiam lietuviui, šiandienos 
akimis žiūrint, turėtume jaustis 
dėkingi už Lietuvos valstybės 
ir mūsų tautos išlikimą? Baltų 
genčių žemes vienyti suskatu-
siam Mindaugui? Žalgirio mūšį 
laimėjusiam Vytautui? Tačiau 
po šių valdovų viešpatavimo vi-
duramžių Lietuvos galybė ėmė 
ristis pakalnėn, kol virto griuvė-
siais, o lietuviai patys pakliuvo 
vergovėn, galiausiai – liko net 
be savosios abėcėlės. XIX am-
žiuj užsienio kalbininkai jau 
užrašinėjo lietuviškus žodžius 
ir dainas, kaip paskutinius miru-
sios tautos reliktus... 

Tą karštą diskusijų vakarą 
garbusis profesorius A.Avižienis 
uždėjo simbolinį antspaudą ant 
tokio teiginio: vienintelis hero-
jus, įveikęs visas lietuviškas vir-
šukalnes ir prarajas, – taigi, tikrai 
vertas nacionalinio epo,  buvo 
ir yra lietuvių kalba! Ji, kaip 
Šventosios upė, sujungė vidu-
ramžius su mūsų dienomis, kaip 
gyvasis vanduo plovė ilgaamžių 
patyčių, praradimų, baudžiavos 
sužalotas sielas, kaip šventoji 
ugnelė šildė žvarbiausiam sun-
kmety  – ir įkvėpė modernios 
tautinės valstybės kūrybai... Ar 
būtinas ją šlovinantis epas? Pats 
didžiausias gimtosios kalbos pa-

garbinimas – ištikimybė, t.y. jos 
gyvenimas žmonių lūpose... 

Nejučia prisiminėme kitą pro-
fesorių – anykštėnų gerai žino-
mą ir mylėtą istoriką, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos ilgametį 
pirmininką Antaną Tylą: o ką 
jis pasakytų? Mums nebuvo jo-
kia paslaptis: profesorius nakti-
mis nemiegojo dėl šiandieninę 
Lietuvą ištikusios vertybinės, 
dvasinės krizės, mūsų politikų 
nevalstybinio mąstymo. Istori-
jos dulkėse ieškodamas LDK 
žlugimo priežasčių, kaip vieną 
didžiausių lietuvių patirtų nuos-
tolių ir nuoskaudų mokslinin-
kas įvardijo klastingą, cinišką 
ir negailestingą mūsų žmonių 
nutautinimą. Pirmiausia jis skli-
do iš Krokuvos karališkojo dva-
ro, paskui ir iš Lietuvos dvarų 
dvarelių. Kaip anglai škotus ir 
airius, taip lenkų ponai lietuvių 
didikus viliojo, papirkinėjo titu-
lais, herbais, valdomis. Net baž-
nyčiai čiabuvių kalba pasidarė 
per prasta. Kol įvyko tai, kas 
įvyko:  XIXa. jau net Anykščių 
krašte populiari Kairių pavar-
dė buvo rašyta Kairo, jau net 
Anykščių klebonas Ūselis buvo 
virtęs Perdinandu Ussiel...

„Pasaulio anykštėnas“ (2016 
m. Nr.6) spausdino prof. A.Tylos 
Kreipimąsi į Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininką arki-
vyskupą Gintarą Grušą, jame be 
kita ko buvo rašoma: 

„Po lietuvių ir žemaičių katali-
kiško krikšto 1387-1413 m. Lie-
tuvos teritorijoje veikė Vilniaus 
ir Žemaičių vyskupijos (…), 
kuriose buvo įteisintas lenkų 
kalbos monopolis. (…) Lietuvių 
kalba buvo tapatinama su pago-
nybės reliktu.(…) Dažnai tenka 

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

balandžio mėnesiui.
 Šilumos kaina gyventojams be PVM – 

7,5 ct/kWh (PVM bus kompensuojamas)
 Šilumos kaina juridiniams asmenims 

su PVM – 9,08 ct/kWh

 Karšto vandens kaina gyventojams 
be PVM– 8,13 Eur/m3 

(PVM bus kompensuojamas) 
 Karšto vandens kaina juridiniams 

asmenims su PVM – 9,84 Eur/m3

girdėti priekaištų, kad Lietuvo-
je Katalikų bažnyčia praeityje 
buvo lietuvybės naikintoja. (…) 
Mano manymu, priimtiniausias 
kelias tai dėmei panaikinti būtų 
viešas Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos pareiškimas, apgai-
lestaujant dėl buvusio lietuvių 
tautos diskriminavimo, dėl jos 
patirto lietuvių kalbos, kaip in-
tegruotos tapatybės, naikinimo, 
fizinio ir ideologinio persekio-
jimo. Lietuvių tauta iškentėjo, 
bet kilniai ir didvyriškai apgynė 
ir išsaugojo lietuvių kalbą, kaip 
Aukščiausiojo sukurtą žmogiš-
kąjį turtą“.  

Pradėjus galvoti apie šventą 
lietuvių kalbos misiją, prisime-
na ir neseniai portalo „Delfi“ ko-
respondento pateiktas klausimas 
prof. Alfredui Bumblauskui: jei 
turėtumėt stebuklingą galimy-
bę, ko paprašytumėt karaliaus 
Mindaugo? Profesorius nedve-
jodamas atsakė: „Sakyčiau, net 
maldaučiau:„Mindaugai, kurk 
parapinių mokyklų krikščio-

nišką sistemą!“ Dabar jau aiš-
ku, jog, praradusi tėvų kalbą, 
nemenka dalis lietuvių neteko 
tautiškos savimonės, kultūros, 
žemių – tiek Mažosios, tiek Di-
džiosios Lietuvos. Šviežiausia 
per TV išsakyta A.Bumblausko 
mintis: LDK neturi ničnieko 
bendra su dabartine Lietuvos 
Respublika! 

Savotiškai netikėtas buvo ir 
Romualdo Ozolo atradimas. 
Filosofas, vienas Sąjūdžio įkvė-
pėjų ir vadovų, po nelengvų ap-
mąstymų su kartėliu prisipažino 
pagaliau supratęs, kodėl lietuviai 
ilgainiui nesugebėję išsaugoti nei 
savo pačių, nei giminingų baltų, 
nei prisijungtų slavų žemių. Jo 
nuomone, taip atsitikę ne todėl, 
kad mūsų pirmtakai būtų buvę 
labai mandagūs ir kilniaširdžiai, 
o todėl, kad jų anuomet fiziškai 
buvę nedaug, savojo rašto ilgai 
išvis neturėję, o lietuviškai kal-
bantys vis tirpę ir tirpę – kaip, 
beje, ir mūsų laikais...

(Bus daugiau)
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Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

pastabos paraštėse

nedrąsiai kalasi pirmieji 
rinkimų daigai - pastebėti 
galima ne tik žvilgtelėjus į 
kalendorių. Vienas kandidatas 
į valdžią, pasirodydamas soci-
aliniuose tinkluose, prikabina 
šalia miesto herbą, kitas – pa-
sigiria, pavežėjęs humanitari-
nę pagalbą ukrainiečiams, dar 
kitas - demonstratyviai pasira-
šo vienokią ar kitokią bendro 
darbo sutartį, pateikdamas tai 
visuomenei, kaip reikšmingą 
faktą. Vienas pasiūlo nemo-
kamą pavežėjimą po miestą 
autobusu, kiti- anykštėnus 
sveikinimų tekstuose pavadina 
mielais, gerbiamais, brangiais 
... Vis tik dar nebuvusiems 
valdžioje, bet norintiems jais 
tapti, pakaks gausiai pažerti 
pažadų, o jau esantiems ar bu-
vusiems – parodyti, ką padarė.

Būdamas šiek tiek egoistu, 
kažkiek visuomenininku ir 
visišku anykštėnu vis labiau 

pagalvoju, ar mane tenkina 
pastarųjų kadencijų valdžios 
sprendimai - ką jie padarė 
mums, kad gyventume geriau 
ir patogiau. ką jie nuveikė, 
kad rajono finansiniai resursai 
būtų panaudojami gyventojų 
interesams ir reikmėms, kad 
valdžios veiksmai nors kažkiek 
koreliuotų su čia gyvenančių 
žmonių lūkesčiais. skeptišku 
lieku ne tik aš, bet ir dažnas 
sutiktas ir pakalbintas anykš-
tėnas. Gal geriausią dovaną 
iš valdžios esu gavęs sigučio 
pradėtą ir kęstučio pabaigtą 
stadioną šalia jono Biliūno 
gimnazijos, kur sveikai pralei-
džiu rytinę valandą.

Žinoma, ne tik tai. Tad 
pabūkim ekspertais ir paban-
dykim įvardinti bent po 3 kie-
kvienos rajono valdžios reikš-
mingus darbus, kurie sąlygoja 
geresnį, patogesnį anykštėnų 
gyvenimą, sumažina socialinę 
atskirtį. Tuo tarpu nelieskime 
blogų darbų: dujinių katili-
nių, dėl kurių miesto žmonės 
kenčia, nekalbėkim apie 
„amfibijas“ ar „tiubinginius“ 
skandalus, „auksines tvoras“ 
ir „žaliąsias varles“. Mat jį 
bala, pamirškim, kad mokes-
čių mokėtojai valdininkams 
mokėjo ir už blogai atliekamas 
pareigas, skandalus, savų 
žmonių protegavimą ar nevei-
klumą. Taigi, anos kadencijos 

valdžią pagirčiau už kelių, 
miesto gatvių ir šaligatvių 
statybą – vaikštom, važinė-
jam, pastebim. Antru labai 
reikšmingu projektu išskirčiau 
miesto šilumos tinklų pertvar-
kymą nuo dujinio šildymo į 
pigesnį - biokurą. Pamatėm 
mažesnes sąskaitas, pajutom 
didesnį atlyginimų ar pensijų 
likutį piniginėse. ir trečia - už 
pastangas pritraukiant „Baltic 
sofa“ įmonę į rajono socialinį 
- ekonominį gyvenimą. Bemaž 
200 anykštėnų rado darbo, 
nors šiek tiek pagyvėjo rajono 
ekonomika, žmonių užimtu-
mo lygis. Padėkit surasti 3 
gerus šios valdžios darbus. 
svarbiais juos žmonėms gal ir 
nepavadinčiau, tačiau grandi-
oziniais – dviračių ir pėsčiųjų 
tako dešiniajame upės krante 
statybą, miesto vietovės šalia 
autobusų stoties pertvarkymą, 
na dar gal kelių iš biudžeto 
lėšų remiamų objektų įsteigi-
mą. Vieną jų galima pavadinti 
vienetiniu projektu miestui 
ir turistams, bet kenksmingu 
vietos bendruomenei; antra-
jam, daug kainavusiam iš vis 
sunkiai sekasi rasti paskirtį. 
Netgi rajono tarybos nariai, 
finansavę jį, nežino projekto 
reikšmės bei paskirties. Tad 
tenka pastebėti ir, galbūt, 
konstatuoti, kad ši rajono 
valdžia yra ganėtinai pavar-

gusi, sunkiai besiorientuojanti 
anykštėnų gyvenimo procesuo-
se, mažokai kreipianti dėmesio 
į jų poreikius. nors abiejų 
kadencijų valdžia nepilnai 
išnaudojo rajono resursus 
žmonių lūkesčiams tenkinti, 
vis tik anosios palikimas, 
mano galva, yra didesnis. Na 
bet neskubėkim su išvadomis, 
iki kadencijos pabaigos dar 
visi metai - pamatysim, ar 
valdininkų malonūs žodžiai 
turi kokią reikšmę ar jie - tik 
tuščiai skambantys. 

Gal kai kas iš dabartinių 
valdžios asmenų ir galėtų pre-
tenduoti į aukštus postus kitai 
kadencijai, tačiau tikrai nelin-
kėčiau visiems. kai kuriems 
jų rekomenduoju tobulinti 
kvalifikaciją lyderystės, valdy-
mo, ekonomikos ir verslo, ben-
dravimo ir bendradarbiavimo 
klausimais. Pretendentams 
privalu būti pasiruošiems ir 
turėti tinkamas tokiam darbui 
- ir kvalifikaciją, ir asmenines 
savybes. Ne gyventojai, o ren-
kamieji asmenys turi tobulėti 
ir tobulinti savo veiklos ir val-
dymo stilius, plėsti gebėjimo 
galimybes. Žmonės turi būti 
tikri, kad valdžia bus skaidri, 
kad išlaidos valdymui bus 
efektyvios ir duos maksimalią 
pridėtinę vertę, kad veikla 
bus nukreipta žmonių gerovei 
didinti.

stiprų proveržį gyventojai 
nori pajusti verslo, pramonės 
srityse. Tai sąlygotų naujas 
darbo vietas, didesnį atlygi-
nimą, demografinių rodiklių 
gerėjimą, didesnes galimybes 
kultūros, švietimo, socialinėje 
sferoje. nenormalu, kai iš už-
sienio kapitalo šalyje statoma 
21 įvairios paskirties gamybos 
įmonė, kuriose jau sukurtos ir 
dar atsiras 5 - 10 tūkstančių 
naujų darbo vietų – gi pas 
mus net tokių užuomazgų 
nėra. ekonomika nėra tikslu-
sis mokslas - joje dalyvauja 
žmogus, tad valdžios pareiga 
sudaryti prielaidas pažangai. 
Paskirstyti surinktus mokes-
čių mokėtojų pinigus daug 
pastangų nereikia – turim juos 
uždirbti.

Gražūs veidukai sociali-
niuose tinkluose ar saldūs 
sveikinimo žodžiai prieš 
šventes manęs „neužkabina“ 
- reikia reikšmingos veiklos, 
kad įgyti pasitikėjimą ir gauti 
anykštėno balsą. kiekvienam, 
kas sieks valdžios mandato, 
linkiu gerai pasverti savo 
galimybes, gebėjimus ir juos 
pasitikrinti ne partijų būsti-
nėse. siekiantys atstovavimo 
turi sau pasakyti: duok man 
Viešpatie jėgų padaryti ką 
galiu, duok proto nedaryti ko 
negaliu ir duok išminties man 
atskirti vieną nuo kito.

Juozas RATAUTAS,
anykštėnas

Paieškokime gerų valdžios darbų

Po truputį eina į pabaigą 
gavėnios metas, tikriausiai, 
dažnam atrodantis ne toks 
jau ilgas ar nuobodus. Tik gal 
šiek tiek šiais metais kitoks 
savo nuotaikomis. O jos daž-
niausiai būna melancholiškos, 
liūdnos, baugios arba visai 
neturinčios jokio jausmų pavi-
dalo: tarsi blankus sapnas...

Mūsų senoliai mums - jau-
nesniesiems vis sakydavo, kad 
„gavėnia - tai atgailavimo ir 
pasninkavimo metas, kada ne-
galima nei dainuoti, nei šokti, 
nei kitaip linksmintis“. O man 
vis atrodė: kokia čia nuodėmė 
- būti linksmam. juk santūrus 
linksmumas - tai ne tas pats, 
kas „eiti galvomis“, šėlioti. 
kai žmogus yra natūraliai 

linksmas, tai sielos pasaulyje 
yra ne tik šviesu, bet ir ramu. 
O tikroji ramybė dar padeda 
išlikti tvirtam. Taigi, pasidaro 
visa „grandinėlė“ nuostabių 
dvasinių dalykų, tarp kurių 
savo šviesą skleidžia ir links-
mumas. 

Tačiau leidžiant šių metų 
gavėnios laiką, kurio vei-
dą dar tebežaloja niekaip 
nesibaigianti pandemija ir 
ukrainiečių tautos kančios, 
labai svarbu kantriai ir su 
viltimi eiti toliau, nors ir be 
linksmumo... 

Tikriausiai kai kam teko lip-
ti aukštyn į kalnus? kažkada 
tokia, ir ne vienintelė, proga 
man pasitaikė Alpių kalnuose, 
Italijoje. Svarbiausia, lipant 
aukštyn, niekada neskubėti, 
gerai apgalvoti kiekvieną 
žingsnį, nesiblaškyti. Tas ko-
pimas - tai tarsi savęs pažini-
mas, kada su kiekvienu žings-
niu vis aukštyn, gali įvertinti 
savo fizines jėgas, ištvermę ir 
ką jauti savo viduje. Be abejo, 
kuo tolyn ir aukštyn į kalno 
viršūnę, tuo labiau atsiranda 
vis didėjantis nuovargis. Tad 
nieko nuostabaus, jei pusiau-
kelėje pradedi abejoti ar buvo 
verta iš viso pradėti tą kopimą 

aukštyn. Tačiau, kai visas 
suplukęs, sušilęs, „nusivaręs“ 
nuo kojų pagaliau pasieki 
kalno viršūnę ir pamatai visą 
nuostabų kalnų peizažo grožį, 
tuomet pamiršti nuovargį 
ir džiaugiesi, kad ta sunki 
kelionė aukštyn tikrai nebuvo 
veltui. Pasijauti savotišku nu-
galėtoju ir kartu didžiuojiesi 
savimi, kad tau pavyko.

Taip būna ir su alegoriniu 
gavėnios kalnu, kurį mes 
kiekvienas turime, tik ne visi 
ir ne visada norime pasiekti 
to kalno viršūnę. ką reiškia 
tas gavėnios kalnas ir kopi-
mas į jį? Reiškia labai daug. 
Pirmiausiai - tai svajonė 
kažką savo gyvenime pakeis-
ti, atnaujinti, pamatyti savo 
dvasinį pasaulį iš kito taško, 
iš aukščiau. kopimas į savo 
gavėnios kalną reiškia, kad tu 
tarsi nori kovoti su savimi, su 
savo demonais, bandančiais 
tave atkalbėti ir įtikinti, kad 
tokia kelionė aukštyn į kalną - 
tai tik laiko švaistymas ar be-
prasmybė. Pats bjauriausias 
demonas, gyvenantis mumyse 
- tai baimė bandyti nuga-
lėti save ir savyje esančius 
trūkumus, dažnai trukdančius 
mums patiems atrasti savyje 

Visi mes turime savo gavėnios kalną harmoniją, ypač bendraujant 
su kitais ir su aplinka, kurioje 
gyvename. Jei nenorime ar 
nesiryžtame pradėti kovos su 
tuo baimės demonu, tai tada 
nesiskųskime, kad dažnai 
esame vieniši, kad kiti mūsų 
nesupranta arba dar kaip 
nors pasijaučiame kitokios 
formos „aukomis“. Turime 
nebijoti tokios kovos! 

nejučiomis prisiminiau 
vieną iš savo įspūdžių kalnuo-
se. kartą, lėtai kylant aukštyn 
į kalnus vienu, jau kažkieno 
pramintu takeliu, jau beveik 
pasiekę kalno viršūnę, kartu 
su bičiuliais priėjome metalinį 
kryžių, po kurio buvo užrašas: 
„Mano, kritusių karo metu, 
draugų atminimui“. Po tuo 
sakiniu dar buvo ir data, me-
nanti Antrojo pasaulinio karo 
metus. kurį laiką visi tyliai 
stovėjome šalia to kryžiaus. 
Tikriausiai visų mūsų minty-
se buvo malda ir ypatingas 
dėkingumas tam žmogui, kuris 
tą kryžių pastatė. O juk viską 
reikėjo užnešti į beveik kalno 
viršūnę... Tada pagalvojau, 
kad ir tas žmogus, savyje 
nugalėjęs ne vieną demoną, 
išpildė savo svajonę, tikriau-
siai ir pažadą. 

Į savo gavėnios kalną irgi 
galime kopti ne vieni, nors 
kiekvienas tą kalną turime 

savo sielos pasaulyje. Kop-
sime ne vieni, jei išdrįsime 
kito paprašyti mums padė-
ti pasiekti kalno viršūnę. 
Padrąsinimas, buvimas šalia 
sunkiais gyvenimo momentais, 
ašarų nušluostymas nuo kito 
žmogaus skruostų ar net tylus 
parymojimas, sėdint šalia, kai 
tau sunku - tai tik dalis tos 
nuostabios dvasinės ir žmogiš-
kos pagalbos, kokios galime 
patys susilaukti iš kito ar kitam 
tą pagalbą suteikti. Tik nebijo-
kime kitų paprašyti. nereikia 
ir gėdytis, nes mums ne visada 
užtenka tik savų jėgų. 

kai jau ta gavėnios kalno 
viršūnė bus pasiekta, priešais 
akis atsivers patys nuos-
tabiausi artėjančių Velykų 
horizontai. Jie bus dar nuos-
tabesni, jei šalia stovės kiti, 
švelniai laikantys mus už ran-
kų. Tai lyg ženklas, kad Velykų 
horizontų grožis- tai buvimas 
šalia vieni kitų, nes esame 
sukurti ne vien dėl mūsų 
pačių, bet ir dėl kito žmogaus. 
Tad laimingai baikime tą savo 
kopimą į gavėnios kalną, kad 
jo viršūnėje mūsų rankos virs-
tų sparnais. juk paskui teks 
sugrįžti atgal namo. sugrįžti 
lyg naujai atgimusiais ar net 
prisikėlusiais iš savo pelenų, 
lyg būtume paukščiai- fenik-
sai.
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Populiariausių medikų rinkimuose užtikrintai 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 rin-
kimuose lydere ir toliau išlieka 
daugkartinė rinkimų laimėtoja 
Dalia Kazlauskienė, kuriai per 
šią savaitė pacientai skyrė 6 pa-
dėkas, o iš viso gydytoja jų su-
laukė 21.

Antras išlieka gydytojas Val-
das Macijauskas, kuriam paci-
entai dėkojo 12 kartų.

Trečia – gydytoja Gabėta Šin-
kūnaitė. Jai dėkota 8 kartus.

Po 6 padėkas turi gydytojai 
Rimondas Bukelis ir Rolandas 
Jurkėnas. Gydytojai Dianai Iri-
cijan dėkota 4 kartus. Pacientai 
po kartą taip pat dėkojo gydyto-
jams Virginijai Pažėrienei, Gie-
dručiui Klimkevičiui, Gražinai 
Bernatavičienei, Audriui Vasi-

liauskui, Aloyzui Pranckūnui, 
Aliūtei Kurminienei, Reginai 
Arlauskienei ir Vitalijai Giriū-
nienei.

Tarp slaugytojų daugiausia pa-
dėkų sulaukė Rūta Paciūnienė, 
kuriai pacientai dėkojo 12 kartų. 
Ramunė Strazdienė turi 8 padė-
kas.

Po 7 padėkas pacientai skyrė 
Laimai Slapšienei ir Reginai 
Viršylienei.

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

4 padėkas turi Aušra Valaitie-
nė.

Po padėką pacientai skyrė slau-

gytojoms Joanai Mikulėnienei, 
Gražinai Janulienei, Bronei 
Pranskūnienei, Virginijai Zi-
zirskienei, Zitai Mackevičiūtei, 
Rasai Jankienei ir Ligitai Lau-
rikėnienei.

Padėti savo mėgstamiems gy-
dytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spausdin-
dami mokamas padėkas (vienos 
padėkos kaina 15 eurų), rašydami 
redakcijai laiškus apie tai, kaip 
Jumis medikai pasirūpino bei bal-
suodami internetu, portale anyks-
ta.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

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Laimutei ŠLAPŠIENEI už rūpestingumą ir nuo-
širdų gydymą.

O. ir V. PAŠKEVIČIAI

Dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slau-
gytojai Ramunei STRAZDIENEI už rūpinimąsi mano svei-
kata, nuoširdumą ir dėmesingumą. Linkiu Jums sveikatos, 
sėkmės darbe ir asmeniniame gyvenime.

Regina NIEKIENĖ

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Vitalijai 
GIRIŪNIENEI ir slaugytojai Rasai JANKIENEI už rūpestingą 
gydymą ir šiltą bendravimą su pacientais. 

Palmyra ir Vytautas DAILYDŽIAI

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

Jonas LIŠKA, 
Medžiočiai

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai 
Rūtai PACIŪNIENEI už nuoširdų gydymą bei rūpestingumą. 
Linkime sveikatos, stiprybės darbe. 

A.K. ČERKAUSKAI, 
J. REPEČKA

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI. 
Ačiū Jums už rūpinimąsi mūsų sveikata, rūpestingą gydymą, 
nuoširdumą, dėmesingumą. Stiprios Jums sveikatos, sė-
kmės darbe ir asmeniniame gyvenime.

Danutė ir Juozas SIVARIŪNAI

Gerb. gydytojoms Daliai KAZLAUSKIENEI ir Reginai 
ARLAUSKIENEI, slaugytojoms Ramunei STRAZDIENEI ir 
Ligitai LAURIKĖNIENEI, širdingai dėkoju už nuoširdų ir rū-
pestingą gydymą.

Te saugo Aukščiausiasis Jus ir Jūsų šeimas.
Linkiu Jums sveikatos ir kantrybės sunkiame darbe.

Pagarbiai, 
Bronė VIRBALIENĖ

Dėkojame šeimos gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir slau-
gytojai Reginai VIRŠyLIENEI už profesionalų gydymą ir nuo-
širdumą.

V. ir A. ŠLIŽIAI

Nuoširdus ačiū šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdumą, rūpes-
tingumą bei gerus patarimus.

Linkime stiprios sveikatos ir sėkmės gyvenime.

Birutė ir Vilius LAURENČIKAI

Iš Tarybos darbotvarkės išbrauktas 21 klausimas

Į posėdžius nesusirinko Biu-
džeto, ekonomikos ir kaimo 
reikalų komitetas, kurio pir-
mininkas yra liberalas Lukas 
Pakeltis bei Socialinių reikalų, 
sveikatos ir aplinkos apsaugos 
komitetas, kurio pirmininkas 
yra Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis.

Anykščių rajono meras S. 
Obelevičius per posėdį infor-
mavo, kad vienas iš Biudžeto, 
ekonomikos ir kaimo reikalų 
komiteto narių, socialdemokra-
tas Donatas Krikštaponis susi-
laužė koją ir pateko į ligoninę.

Balandžio 15 dieną bus šau-
kiamas neeilinis Anykščių rajo-
no tarybos posėdis, kuriame bus 
nagrinėjami iš kovo 31-osios 
posėdžio darbotvarkės išbrauk-
ti sprendimų projektai, susiję su 
kelių remonto, žemės ūkio bei 
savivaldybės turto klausimais.

Ketvirtadienio posėdyje da-
lyvavo tik 17 iš 25 Anykščių 
rajono tarybos narių. Jau tapo 

įprasta, kad dažniausiai po-
sėdyje kalbėjo Darbo partijos 
narys Ričardas Sargūnas – jam 
po bene kiekvieno pristatyto 
sprendimo projekto iškildavo 
vienokių ar kitokių klausimų, į 
kuriuos įprastai atsakymai pa-
teikiami komitetų posėdžiuose.

Tilto gatvės kompleksas 
lieka be šeimininko

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius taip pat informa-
vo, kad klausimą dėl Anykščių 
socialinio ir bendruomeninio 
verslo bei paslaugų klasterio 
steigimo iš Anykščių rajono 
tarybos posėdžio darbotvarkės 
tenka išbraukti dėl Vyriausybės 
atstovo pastabų.

Iš posėdžio darbotvarkės taip 
pat išbrauktas klausimas ir dėl 
Tilto gatvės komplekse esančio 
restorano pastato nuomos įkai-
nio nustatymo.

Kaip rašoma Anykščių rajono 
tarybai pateiktoje medžiagoje, 
Anykščių socialinio ir bendruo-
meninio verslo bei paslaugų 

klasterio steigiamajame susirin-
kime numatoma siūlyti Anykš-
čių turizmo ir verslo informa-
cijos centrą paskirti klasterio 
jungtinės veiklos koordinato-
riumi, atsakingu už jo veiklos 
organizavimą bei klasterio par-
tnerių sukurtos produkcijos ir 
paslaugų pardavimą.

Klasterio partneriais bus 
kviečiami tapti verslo subjektai 
(juridiniai ar fiziniai asmenys, 
užsiimantis ūkine-komercine 
veikla), bendruomeninės ar 
NVO organizacijos, biudžeti-
nės įstaigos, kurios atitiks klas-
terio partneriui keliamus reika-
lavimus.

Tilto gatvės kompleksas eks-
ploatacijai priduotas praėjusių 
metų lapkričio pradžioje ir jau 
prasidėjo šeštas mėnuo, kai yra 
tuščias ir nenaudojamas. Už tuš-
čių patalpų šildymą, teritorijos 
priežiūrą mokama iš Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšų. Tik viename iš komplek-
so pastatų įsikūręs Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras.

Priminsime, kad Anykščių 
Tilto gatvės komplekas pasta-
tytas už 2,463 mln. Eur (iš jų 
ES fondų lėšos - 1,441 mln. 
Eur, 127 tūkstančiai - valsty-
bės biudžeto lėšos). Anykščių 
rajono savivaldybė Tilto ga-
tvės pastatų komplekso staty-
boms skyrė beveik milijoną - 
894 779 Eur.

Prie kompleso įrengimo savo 
lėšomis prisidėjo ir Anykščių 
savivaldybė. Kompleksą pro-
jektavo UAB ,,Metro architek-
tūra”, o vienas iš architektų yra 
iš Anykščių kilęs architektas 
Julius Biliūnas. Statybų darbus 
atliko UAB ,,Statybų kodas”.

Anykščių menų centre 
nebeliks trijų skyrių

Ketvirtadienio Anykščių ra-
jono tarybos posėdyje didžiąją 
darbotvarkės dalį sudarė biu-
džetinių įstaigų 2021 metų vei-
klos ataskaitų tvirtinimas. Prie 
kai kurių jų Tarybos nariai stab-
telėjo kiek ilgėliau.

Svarstant Anykščių menų 

centro 2021 metų veiklos atas-
kaitą, nuo visuomeninio rinki-
mų komiteto „Kęstučio Tubio 
sąrašas „Anykščių krašto labui“ 
išrinktas Audronius Gališanka 
turėjo pastabų dėl personalo 
valdymo.

„Mes jau pernai atkreipėme 
dėmesį, kad Anykščių menų 
centre yra per daug vadovau-
jančių pareigybių. Matome, 
kad iš 11,5 pareigybės, yra 5 
vadovaujančios. Iš jų: du ve-
dėjai turi po vieną pavaldinį 
ir vienas vedėjas – du paval-
dinius. Tai yra išlaidavimas ir 
man keista, kaip administracija 
toleruoja tokius dalykus“, - kal-
bėjo A.Gališanka.

Anykščių menų centro direk-
torius Tomas Tuskenis informa-
vo, kad Anykščių menų centre 
bus naikinami Angelų muzie-
jaus, Sakralinio meno centro ir 
Koplyčios skyriai. Dėl to keisis 
ir įstaigos pareigybės.

„Tik nemanau, kad kažkas 
labai keisis. Jei buvo Angelų 
muziejaus vedėjas, tai po to bus 
Angelų muziejaus kuratorius“, 
- sakė T.Tuskenis.
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TIKSLIAM PROSTATOS VĖŽIO DIAGNOZAVIMUI RESPUBLIKINĖJE 
PANEVĖŽIO LIGONINĖJE ĮDIEGTA ROBOTINĖ RANKA

Prostatos vėžys – labiausiai paplitusi onkologinė liga tarp 
vyrų, tad visada buvo skiriama daug dėmesio šios ligos dia-
gnozavimui ir gydymui. Pastaraisiais metais požiūris į pro-
statos vėžio gydymą gerokai keičiasi. Anksčiau, nustačius 
prostatos vėžį, buvo atliekama operacija, pašalinant visą 
prostatą, arba taikomas agresyvus spindulinis gydymas. 
Lūžis gydant prostatos vėžį įvyko 2012 m. į tyrimo gaires 
įtraukus magnetinio rezonanso tomografo tyrimą. Tai buvo 
didžiulis proveržis, pakeitęs gydymo taktiką: pradėtas ak-
tyvus paciento stebėjimas, net aptikus vėžį, o agresyvų gy-
dymą imta taikyti tik esant pavojingoms vėžio formoms. 

2022 m. kovo mėn. pabaigo-
je Respublikinėje Panevėžio 
ligoninėje pradėtos naujos pro-
cedūros – robotizuota prostatos 
biopsija magnetinio rezonanso 
tomografo kontrolėje. Ši nau-
jovė leidžia itin tiksliai dia-
gnozuoti onkologinę ligą bei 
keičia požiūrį į prostatos vėžio 

diagnostiką ir gydymą.
„Šiandien, kartu su šios įran-

gos gamintojos Soteria Medi-
cal (Niderlandai) atstovu gy-
dytoju Martijns Hoogenboom 
instaliavome robotinę sistemą, 
skirtą taikininei prostatos biop-
sijai. Robotinė ranka – tai spe-
ciali medicinos įranga, skirta 

naudoti magnetinio rezonanso 
kontrolėje ir gydytojams speci-
alistams suteikianti itin tikslią 
informaciją apie esančius vė-
žinius pažeidimus prostatoje. 
Pacientui MRT tyrimo metu 
atliekamas skenavimas, o robo-
tinė sistema, kuri yra sujungta 
su MRT, čia ir dabar rodo pilną 
vaizdą ir realią situaciją bei su-
teikia maksimalią informaciją 
apie paciento ligą. Šios proce-
dūros metu robotinė dalis tiks-
liai nukreipia biopsijos adatą į 
tą vietą, kurioje MRT vaizduo-
se matomi galimi pakitimai ir 
būtent iš tos vietos tiksliai yra 
paimama biopsija“, - apie robo-
tinės rankos veikimo principą 
pasakoja Real Fuzion įmonės 
klinikinis specialistas, gydyto-
jas Rokas Liaugaudas.

„Respublikinė Klaipėdos li-
goninė pirmoji Rytų Europoje 
pradėjo šias robotizuotos pro-
statos biopsijos, kontroliuojant 
magnetinio rezonanso tomo-
grafu, procedūras. Šių metų 
pradžioje tokia įranga buvo 
įdiegta ir Nacionaliniame vėžio 
institute. Mūsų ligoninė taip pat 
nuosekliai diegia pažangiausias 
inovacijas, taiko naujausias di-
agnostikos ir gydymo metodi-
kas, todėl mūsų planuose buvo 
numatyta, kad sieksime įdiegti 

robotinę sistemą, skirtą pro-
statos biopsijai. Šiandien  savo 
planus sėkmingai įgyvendino-
me – esame trečia gydymo įs-
taiga Lietuvoje, kurioje įdiegta 
ši robotizuotos rankos sistema. 
Tai – visai kitokio lygio dia-
gnostika, leidžianti tiksliai pa-
imti mėginį iš norimos vietos. 
Robotizuotos rankos tyrimas 
labai skatins ir įvairiapusį ben-
dradarbiavimą tarp urologų ir 
radiologų, nes šis tyrimo būdas 
padeda apjungti šių  specialy-
bių gydytojų žinias ir įgūdžius, 
o didžiausią naudą iš to gaus 
pacientas, kuriam itin tiksliai 
bus atliktas tyrimas ir parinktas 
tinkamiausias gydymo būdas. 
Atvykę šio įrenginio kūrėjų at-
stovai iš Niderlandų ir kolegos 
iš Lietuvos padėjo instaliuoti 
robotizuotos rankos įrangą ir 

mūsų ligoninės specialistams 
įsisavinti naująją technologi-
ją“, - pažangiais ir reikšmin-
gais pokyčiais, teikiant asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas 
ir plečiant šių paslaugų spek-
trą, džiaugėsi Respublikinės 
Panevėžio ligoninės direkto-
rius Arvydas Skorupskas. 

Naujo aparato įsigijimas 
ir panaudojimas yra logiška 
esamo darbo tąsa, perkeliant 
prostatos vėžio diagnostiką į 
naują lygį. Dabar jau ir Respu-
blikinėje Panevėžio ligoninėje 
galime tiesiogiai ir labai tiks-
liai iš židinio atlikti biopsiją ir 
nuodugniai bei iki galo ištirti 
kiekvieną pacientą. 

Būkite sveiki!
VšĮ Respublikinės Panevėžio 

ligoninės info.
Užsak. nr. 300

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, Viešintų  
parapijos klebonui Mindaugui ŠAKINIUI, visiems užjautu-
siems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mylimą 
vyrą, tėvelį, senelį  Vytautą PAVINKŠNį.

Žmona ir dukros 

Iš Tarybos darbotvarkės išbrauktas 21 klausimas

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius juokavo, kad 
esmė ne pareigybių pavadini-
muose, o tai „kas kaip dirba“.

„Prisimenu, kada prasidėjo 
nepriklausomybės laikai, būda-
vo kompanijos, kuriose dirbda-
vo trys darbuotojai: prezidentas, 
generalinis direktorius ir direk-
torius. Tačiau kiek tenka susi-
durti su Anykščių menų centro 
veikla, matau, kad ten vedėjas 
ne tik kažkam vadovauja, bet ir 
dirba viską, ką reikia“, - kalbė-
jo meras S.Obelevičius.

Ženkliai sumažėjo 
sportuojančių vaikų 
skaičius

Svarstant 2021 metų Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto 
centro veiklos ataskaitą, Darbo 
partijos narys R.Sargūnas do-
mėjosi, kodėl įstaigoje mažė-
ja treniruotes lankančių vaikų 
skaičius.

„Man atrodo, visiems ne nau-
jiena, kad moksleivių skaičius 
mažėja ir mokyklose. Ir ta „ko-
vido“ situacija, kuri mus nubloš-
kė į nuotolinį darbą, sudarė tokią 
situaciją, kad sumažėjo lankan-
čiųjų vienos ar kitos sporto ša-

kos grupes. Per „kovidą“ daug 
kas išsibraukė iš grupių ir ne 
visi sugebėjo sugrįžti. Kalbėjau-
si su ne vienu tėvu, motina, ku-
rie nutraukė su Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centru sutar-
tis. Atrodo, kad prieš nuotolinį 
mokymą patikdavo vaikams ir 
sporto šaka, ir treneris, bet dir-
bant per nuotolį, labai pamėgo 
žaidimus kompiuteryje ir nega-
li nuo jo atsitraukti“, - kalbėjo 
Anykščių kūno kultūros ir spor-
to centro direktorius Arvydas 
Krikščiūnas.

Anykščių rajono tarybos 
narys A.Gališanka dėstė, kad 
„nėra normalu“, kai Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centre 
ugdytinių skaičius sumažėja 
13,5 proc. per metus. „Savi-
valdybė investavo nemažus pi-
nigus į sporto bazes ir sąlygos 
sportuoti pagerėjo ženkliai“, - 
pastebėjo jis.

Direktorių ragino 
„pajudėti“

Nuo visuomeninio rinkimų 
komiteto „Kęstučio Tubio sąra-
šas „Anykščių krašto labui“ iš-
rinktoji Dangira Nefienė dėstė, 
kad Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centras turėtų įdėti dau-
giau energijos į sporto veiklas 
integruodamas į Anykščių rajo-
ną atvykusių karo pabėgėlių iš 
Ukrainos vaikus.

Ji ragino Anykščių kūno kul-
tūros ir sporto centro direktorių 
atvykti į Anykščių Antano Ba-
ranausko pagrindinę mokyklą 
ir pristatyti, kokius sportinius 
užsiėmimus įstaiga gali pasiū-
lyti. 

„Mes į mokyklos būre-
lius vaikus nukreipiame. Bet 
jūs patys bent kiek pajudė-
kite“, - A.Krikščiūną ragino 
D.Nefienė.

„Mažai judu, tai pasisteng-
siu“, - žadėjo Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centrui vado-
vaujantis imtynių treneris.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, socialdemokratas Kęstutis 
Jacunskas sakė, kad ukrainiečių 
vaikų įtraukimas į sporto užsiė-
mimus jiems būtų „pati geriau-
sia psichologinė pagalba“.

Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius 

A.Krikščiūnas posėdyje taip pat 
kalbėjo, kad Anykščių miesto 
aikštynų priežiūra įstaigai kelia 
daug rūpesčių.

„Reikia kiekvieną dieną 
priskirtam žmogui ten viską 
tvarkyti. Plytas susineša pasi-
supimui. Parke buvau – vienas 
vaikas žaidžia, o mamos šo-
kinėja ant batuto. Jau nežinau 
kiek tų spyruokių pakeista“, - 
kalbėjo A.Krikščiūnas.
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Traukiniu „vaiduokliu“ į Charkovą Eldoradas BUTRIMAS 
Specialiai iš Charkovo

Charkovas pasitinka šaltais vėjo gūsiais ir šlapdriba, čia dar kur ne kur skveruose guli 
užsilikęs sniegas. Nėra ko stebėtis, miestas yra Ukrainos šiaurėje, o kai kurie jo mikrorajo-
nai yra nutolę vos dvidešimt kilometrų nuo Rusijos sienos.

Tęsinys. Reportažų iš Ukrai-
nos pradžia „Anykšta“ nr. 24, 
2022-03-26

Toks buvimas šalia agresyvios 
kaimynės greičiausiai turėjo di-
delę įtaką tam, kad sovietmečiu 
klestėjęs, kaip labai svarbus 
karo pramonės bei mokslo cen-
tras ir net vadintas Mažąja Mas-
kva miestas, ekonomiškai ėmė 
smukti.

Galimai todėl, jog ukrai-
niečiai perkėlė į šalies gilumą 
garsią tankų gamyklą bei kitas 
karo pramonei svarbias įmones, 
baimindamasi, kad įsiveržusi 
Rusija neišsivežtų gamybinių 
priemonių.

Miestas nustebina tuo, jog 
gatvėse kas dešimta mašina yra 
30-40 metų žiguliukas. Aprūdi-
jęs, skirtingom spalvom nuda-
žytas, bet rieda. 

Nustebina ir milžiniškos eilės 
prie humanitarinių maisto davi-
nių išdavimo punktų. Paklausi-
nėjus laukiančiųjų, paaiškėja, 
jog dauguma ir iki šiol gyveno 
nuo algos iki algos, o karui pra-
sidėjus neteko darbo, pajamų ir 
šaldytuvas tapo tuščias.

Teigė, jog siekdami nemo-
kėti mokesčių darbdaviai labai 
dažnai miestiečius įdarbina ne-
oficialiai, o prasidėjus karui, 
tokie asmenys negavo valstybės 
skirtos 6500 hrivinų (180 eurų) 
vienkartinės pašalpos. Mat ji iš-
mokama tik netekusiems oficia-
laus darbo.

Parduotuvės čia irgi žymiai 
skurdesnės nei Kijeve ar Lvove. 
Jų dirba nedaug, yra nedidelis 
pasirinkimas dešrų, mėsos, sū-
rių, tačiau iš vaisių ir daržovių 

vien bulvės, morkos, svogūnai 
ir obuoliai.

O dabar prie reikalo. Gyveni-
mas čia yra labai sudėtingas, ka-
dangi fronto linija eina vos keli 
kilometrai nuo kraštinio Saltov-
kos mikrorajono.

Rusijos kariuomenės vadai 
turbūt tikėjosi, jog miestas nesi-
priešins ir juos pasitiks gėlėmis, 
kadangi Charkove gyvena be-
veik išimtinai rusakalbiai. Pirmą 
karo dieną rusų tankistai drąsiai 
įvažiavo į miesto centrą, lyg 
norėdami juo pasigėrėti, tačiau 
buvo ukrainiečių gynėjų sunai-
kinti.

Keršydami už „nesvetingumą“ 
rusai atsitraukė ir ėmė miestą 
bombarduoti raketomis. Taikė 
ne tik į policijos bei karinės gy-
nybos pastatus, bet ir į poliklini-
kas, turgų, vaistines, mokyklas, 
vaikų darželius.

Minėtą Saltovkos mikrorajo-
ną sugiovė beveik visą, o šalia 
jo esančius kitus mikrorajonus 
ir toliau bombarduoja kasdien.

Kadangi rusų kariams pasibai-
gė brangios ir tiksliai lekiančios 
raketos, jie dabar šaudo senesnio 
modelio raketomis, kurios yra 
netaiklios ir dažnai lekia bet kur. 
Todėl gyventojai iš namų išeina 
vien iki parduotuvės, vaistinės 
ir turgaus, o visą kitą laiką sėdi 
namuose ar slėptuvėse.

Gatvėse niekas nesišypso, nes 
visi turi giminaičių ar kaimynų, 
kurie žuvo, buvo sužeisti ar ko-
voja fronte. Oro pavojai skamba 
dieną ir naktį, mūšių aidai labai 
aiškiai girdisi, o pradarius lan-
gą kartais dvelkteli toks parako 
dūmų tvaikas, jog kuo greičiau 
norisi langą uždaryti.

Pirmą stresą man teko patirti 
jau keliaujant iš Kijevo į Char-
kovą. Norint šiuo metu išvykti 
traukiniu iš Kijevo esi priverstas 
paklusti karo suvaržymų reika-
lavimams, ir patenki į keistą su-
sidvejinimo būseną.

Praėjęs išsamų kariškių pati-
krinimą patenki į centrinę ge-
ležinkelio stotį ir automatiškai 
tampi pabėgėliu. Stotyje nevei-
kia jokios kavinės ar prekybos 
kioskai, tačiau visiems yra da-
lijami maisto paketai, duodama 
vandens, arbatos, kavos.

Mamoms su vaikais ir neįga-
liesiems yra skiriamas įvairesnis 
maistas, ir jie įleidžiami į kitas 
patalpas. 

Viduje neleidžiama nieko fo-
tografuoti ar filmuoti, o sutemus 
neleidžiama uždegti šviesų. Mat 
Kijeve ką tik nuskambėjo pavo-
jaus sirenos, todėl stotyje šviesos 
išjungiamos, kad priešui šis pas-
tatas taptų nematomas stebint iš 
žvalgybinių satelitų.

Nedidelės lemputės dega vien 
prie kasų, medikų palapinėse, 
bufeto bei patalpose be langų. 
Pabėgėlių mase tapę keleiviai 
tyliai sėdi valandų valandas ar 
net paras, klusniai laukdami 
traukinio, nugabensiančio kuo 
toliau nuo fronto linijos.

Tų, kurie kaip aš nori vykti 
priešinga kryptimi, į kovų gilu-
mą, yra vienetai. Į traukinį, vyks-
tantį į Charkovą, kurio keli mie-
gamieji rajonai yra nuo Rusijos 
sienos nutolę vos 20 kilometrų, 
įsėda tik keliolika žmonių.

Aštuntame vagone be manęs 
važiuoja dar dvi merginos. Šios 
pasisako, jog, nuvežusios vaikus 
pas gimines į Vakarų Ukrainą 

nusprendė grįžti pas vyrus bei 
senyvus tėvus ir likti su jais kar-
tu.

Viena mergina ragina nebijoti, 
sako, kad Charkove kol kas civi-
lių žuvo mažiau, maždaug vie-
nas procentas gyventojų, ir pri-
mena, jog per autoįvykius taikos 
metu taip pat nemažai žūstama.

Kita mergina mano nerimą la-
biau supranta, bet padrąsina ne-
vykusiu juokeliu - „nebijok, išė-
jus į gatvę Charkove visada yra 
penkiasdešimt procentų tikimy-
bės, kad namo grįši sveikas“.

Taip padrąsintas, apgraibomis 
susirandu savo dvivietę kupė. 
Apgraibomis todėl, jog trau-
kinyje irgi yra išjungtos visos 
šviesos, aklinai užtrauktos užuo-
laidos, o pasišviesti galima vien 
telefonu, tačiau vėliau prašoma 
žibintuvėlių juose irgi nejungti.

Ką gi, apgraibomis tenka klo-
tis lovą ir eiti į tualetą valytis 
dantų. Nori nenori, bet apima 

jausmas tarsi keliautum trauki-
niu vaiduokliu, o pats prarandi 
savo tapatybę.

Šviečiant Kijevo priemiesčių 
žiburiams kupė dar yra šiokia 
tokia šviesa, tačiau vėliau įsi-
vyrauja aklinas juodumas. Mat 
tamsa skendi ne tik visose pra-
važiuojamose gyvenvietėse, bet 
ir traukinių stotelėse. 

Traukiniui sustojus girdisi, 
kad į kažkokį vagoną kažkas 
įlipa ar išlipa, tačiau per langą 
nieko nesimato. Keista ir tai, jog 
šiaip gyvenime sunkiai užmiegu 
prie degančios šviesos, o dabar, 
esant aklinai tamsai, visiškai ne-
ima miegas.

Prasmaukiu užuolaidos kam-
pelį ir žiūriu į vienintelį šviesos 
šaltinį - mėnulį. Šis jaunas, nusi-
leidęs į pačią pažemę ir šviečia 
labai neryškiai.

Pagalvoju, gal mėnulis speci-
aliai pritemdė savo spindesį, gal 
jis traukinio vaiduoklio bičiulis. 

Charkovo regiono merija, į kurią pataikė dvi raketos ir žuvo 30 žmonių. Charkovo meras pranešė, 
jog mieste sugriauta 75 proc. ligoninių, 33 proc. mokyklų, 23 proc. vaikų darželių ir 14 proc. gyve-
namųjų namų, o kasdien į miestą atskrendą vidutiniškai 50-80 bombų.

Bomba pataikė į poliklinikos kiemą, poliklinika apgriuvo, o pa-
galbinis pastatas kieme bei ten buvę automobiliai sudegė. 

Autoriaus nuotr.

Vieno blokposto vadas Olehas Superenko, saugojęs tą dieną me-
rijoje, bet stebuklingai liko gyvas. 
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Anykščių rajone rasti du nauji 
piliakalniai

Vienas autoritetingiausių da-
barties piliakalnių tyrinėtojų, 
iš Anykščių krašto kilęs ar-

Kurklelių, Skiemonių sen., piliakalnis įrengtas aukštumos ky-
šulyje, esančiame Ąžuolynės miško rytiniame pakraštyje, 230 m 
į vakarus nuo žvyrkelio Katlėriai – Pečiuliai, apaugęs lapuočiais 
medžiais, su stambesniu ąžuolu ant pylimo. Aikštelė trapecinė, 
orientuota šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi, 8 m ilgio, 9 m 
pločio pietvakariuose ir 6 m šiaurės rytuose. Jos pietvakarinėje 
pusėje supiltas 0,7 m aukščio 10 m pločio ties pagrindu pyli-
mas, kurio išorinis 2 m aukščio šlaitas leidžiasi į 10 m pločio 
1 m gylio griovį, skiriantį jį nuo gretimos aukštumos. Šiaurės 
rytiniame šlaite 2,5 m žemiau aikštelės iškastas 1,5 m pločio 
0,2 m gylio griovys, už kurio supiltas 0,2 m aukščio 4 m pločio 
ties pagrindu pylimas. Piliakalnio šlaitai vidutinio statumo, 6 m 
aukščio. Datuojamas I tūkstantmečio antrąja puse.

Užunvėžių, Kurklių sen., piliakalnis įrengtas aukštumos kyšuly-
je, 280 m į pietvakarius nuo Užunvėžių mokyklos pastato, kurio va-
karinis šlaitas apaugęs spygliuočiais, kiti šlaitai – mišriais medžiais 
ir krūmais. Aikštelė apvali, 17 m skersmens. Jos pietinėje pusėje 
supiltas 1 m aukščio 12 m pločio ties pagrindu pylimas, už kurio 
iškastas 13 m pločio 1,5 m gylio griovys. Už griovio būta trapecinio 
20 m ilgio 32 m pločio šiaurinėje dalyje ir 37 m pločio pietinėje 
dalyje priešpilio, nuo gretimos aukštumos atskirto 10 m pločio iki 1 
m gylio griovio. Piliakalnio šlaitai statūs, 18 m aukščio. Piliakalnis 
labai apardytas ankstesnių arimų metu, priešpilio griovys užlygin-
tas, jo liekanos matyti tik ties šlaitų pradžia. Piliakalnio griovys per 
vidurį irgi užpiltas į piliakalnį įrengiant kelią, pylimo rytinis kraštas 
nukastas ar nuslinkęs. Datuojamas II tūkstantmečio pradžia“.

Kurklelių piliakalnis

Užunvėžių piliakalnis

Užunvėžių piliakalnis yra vos 280 metrų į pietvakarius nuo šiuo metu jau apleistos Užunvėžių mo-
kyklos, kurios statybą fundavo Vasario 16- osios akto Signataras Steponas Kairys.  

Kurklelių piliakalnis stūkso 230 metrų į vakarus nuo žvyrkelio Katlėriai – Pečiuliai.
Gintauto ZABIELOS nuotr.

cheologas dr.Gintautas Zabie-
la, „Anykštai“ pasakojo, kad 
šeštadienį piliakalnių paieškos 
komanda Anykščių rajone rado 
du naujus piliakalnius. Vienas 

piliakalinis yra šalia Kurklelių 
kaimo (Skiemonių seniūnija), 
o kitas  Užunvėžyje (Kurklių 
seniūnija) - kaime, kuriame 
gimė Vasario 16- osios akto 
Signataras Steponas Kairys. 
Šis piliakalnis nuo Signataro 
statytos mokyklos stūkso vos 
už 280 metrų.

Vietas, kuriose gali būti pi-
liakalniai rado druskininkietis 
gydytojas Edvardas Naujalis.

 Kaip pasakojo dr. G.Zabiela, 
gydytojas aktyviai ieško pilia-
kalnių analizuodamas žemės 
paviršiaus skenavimo duome-
nis, kurie tapo prieinami eili-
niams vartotojams. 

Pasirodo, jau nemažai metų 
pasaulyje egzistuoja žemės pa-
viršiaus skenavimo technolo-
gija, kuri kompiuterio ekrane 
leidžia pamatyti žemės reljefo 
vaizdus, nedengiamus augme-
nijos. Technologija jau veikia 
ir Lietuvoje. Todėl progra-
mos naudotojai, neišeidami iš 
namų, gali analizuoti paviršių 
ir atkreipti dėmesį į kalvas, ku-
rios gali būti iki šiol neatrasti 
piliakalniai. 

Pasak G.Zabielos, komanda, 
kuri vyksta tikrinti duomenų 
apie galimus piliakalnius (ko-
mandoje be jo yra archeologas 
Zenonas Baubonis, galimas pi-
liakalnių vietas analizuojantis 
gydytojas E.Naujalis ir Kultū-

ros paveldo departamento atsto-
vė), vien šiais metais Lietuvoje 
rado apie penkiolika iki šiol 
nežinomų piliakalnių. Dabar, 
kai žemė pradžiuvusi, piliakal-
niai jau prieinami, o jų formų 
apžiūrai nekliudo dar neželianti 
žaluma, yra pats tinkamiausias 
metas ieškoti piliakalnių. 

Piliakalnių ieškotojų koman-
da praėjusį šeštadienį Anykščių 
rajone apžiūrėjo kelias kalvas, 
kurios skaitmeniniame mode-
lyje turėjo piliakalnių bruožų. 

Kaip pasakojo archeologas, 
dabar bene visi piliakalniai 
randami miškingose arba krū-
mais apžėlusiose vietovėse. 
Ne išimtis ir rastieji Anykščių 
rajone.

Piliakalnis netoli Kurklelių,  
kaip kalbėjo vienas žymiausių 
dabarties archeologų, nors be 
detalesnių tyrimų sunku pasa-
kyti, tačiau gali būti pirmojo 
tūkstantmečio po Kristaus an-
trosios pusės laikų, o Užunvė-
žių piliakalnis gali būti antrojo 
tūkstantmečio pradžios ir siekti 
Lietuvos didžiosios kunigaikš-
tystės formavimosi laikotarpį. 

Archeologas apgailestavo, 
kad Užunvėžių piliakalnis sti-
priai apardytas. Archeologai 
pastebėjo, kad piliakalnis turė-
jo ir savo priešpilį.

 „Jis labiau apardytas, bet, 
panašu, kad turėjęs net prieš-

pilį. Aikštelė didesnė nei Kur-
klelių, pylimas didesnis, bet 
taip pat aplygintas. Piliakalnis 
gali būti ir antro tūkstantme-
čio pradžios, valstybės kūri-
mosi laikotarpio“, - pasakojo 
dr.G.Zabiela.

Nors apie atrastų piliakal-
nių reikšmę, be detalesnių ty-
rimų, kalbėti gal dar anksti, 
dr.G.Zabiela svarstė, kad ga-
lima atsargiai kelti teoriją, jog 
dabartinis Anykščių kraštas 
vaidino reikšmingą vaidmenį 
valstybės formavimuisi. 

 „Patvirtinimai, kad Anykščių 
apylinkėse buvo daugiau įtvir-
tintų piliakalnių, labai gražiai 
stiprina Anykščių priklausymo 
Rytų Lietuvos pilkapių kultū-
ros sričiai, ir kartu priklausymą 
senosios Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės branduolio 
teritorijai.<...> Tose apylin-
kėse (Kavarsko, Kurklių) per 
paskutinį dešimtmetį jau ras-
tas ne vienas piliakalnis, kuris 
buvo iš vėlyvesniojo piliakal-
nių laikotarpio. Užunvėžių pi-
liakalnis, panašu, yra ganėtinai 
vėlyvas“, - Anykščių krašte 
randamų piliakalnių reikšmę 
analizavo mokslininkas.  

Dr. G.Zabiela su „Anykšta“ 
pasidalijo technine informaci-
ja apie rastus piliakalnius, ku-
rią pateikiame prie piliakalnio 
nuotraukų.

Archeologas, dr. Gintautas Zabiela sakė, kad Anykščių rajone 
dabar žinomi 29 piliakalniai, iš kurių vienas (Riklikai) jau su-
naikintas.

(Atkelta iš 1 psl.)
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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 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Afrika.
12:55 Septyni pasauliai, viena 
planeta.
13:50 Mis Marpl. 4:50 iš 
Padingtono. N-7. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai..
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis.
18:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
21:00 Portofino viešbutis. N-7. 
22:00 Nepakenčiamas žiauru-
mas. N-14.
23:40 Gimtinė. Vaidybinis 
filmas. N-7. (kart.).
01:15 Belgų karalius. N-14. 
(subtitruota, kart.).
02:45 Afrika. (kart.).

06:25 Peliukas Stiuartas Litlis.

06:55 Bunikula.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Padūkėlių lenktynės.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Ponas Magu.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:35 Tomas ir Džeris. 
Paklydėlis slibinukas.
10:40 Agentas Kodis 
Benksas. Užduotis Londone.
12:45 Ponas Bynas. N-7.
13:20 Juodasis riteris. N-7.
15:15 Adamsų šeimynėlė. 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą.
21:15 Pragaro virtuvės kara-
lienės. N-14.
23:25 Nevykėliai po priedan-
ga 2. N-14. 
01:40 Mušeikų šeimynėlė 
(k). N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis. 
N-7
06:30 Kung fu panda.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 
24. 
09:00 Svajonių ūkis. 
09:30 La Maistas. 
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris. 
11:00 Svajonių sodai. 
12:00 Laukinė Naujoji 
Zelandija s. N-7
13:10 Karalienės korgis. N-7
14:55 Greitis. N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios.  
19:30 Lietuvos talentai. N-7
22:00 Universalioji korta. 
N-14
23:50 Stiklas. N-14 (kart.)
02:20 Greitis. N-7 (kart.)

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Galiūnai..
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras Pasaulio taurė 
2021. 
10:05 Brazilija – gamtos 
istorija.
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu.
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos.
13:40 Pragaro virtuvė. N-7. 
14:40 Ekstrasensų mūšis. 
N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Klaipėdos Neptūnas - 
Kėdainių Nevėžis–Optibet. 
19:30 Juodasis sąrašas. N-7. 
20:30 Atsarginis prezidentas. 
N-7. 
22:30 Sūnus paklydėlis. 
N-14.
23:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika. N-14. 
00:40 Meksikietis (k). N-7. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagan-
dos. 
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 Netikėtai dingusieji. 
Asmeninis reikalas. N-14.
22:55 Bel Canto. N-14. 
00:55 Gyvenimo kelionė (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 Pusryčiai pas kaimyną. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Biržų Šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Foksteris ir Maksas. 
15:30 Minčiukų palėpė.
16:00 Dainų dainelė  
Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Eurolyga per LRT.
18:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno Žalgiris – 
Belgrado Crvena zvezda. 
21:00 3 minutės iki koncerto. 
21:03 Koncertas pas Marthą 
Argerich namuose.
22:00 Šv. Jurgio meno sezo-
nas 2021..
23:00 Valstybinio choro 
Vilnius koncertas. (kart.).
00:35 Nepakenčiamas žiau-
rumas. N-14. (kart.).

06:10 Sandėlių karai. (kart.) 

N-7
06:35 Pragaro kelias s. (kart.) 
N-7
07:20 Ekspedicija su Stevu.
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 Pragariškas Arabijos 
dykumos karštis s.
12:45 Gyvenimas. N-7
13:55 Jokių kliūčių! N-7
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
17:30 TIESIOGIAI Optibet 
A lygos rungtynės Gargždų 
Banga – FA Šiauliai.
20:00 Išlikimo instinktas. N-7
21:00 Žinios
22:00 NBA Action.  
22:30 TIESIOGIAI NBA 
rungtynės Denverio Nuggets 
– Los Andželo Lakers.
01:00 Blogos mamos. N-14 
(kart.)

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk. 
N-7.
08.00 Miško balsas. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Aiškiaregė. N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
10.30 Bušido ringas. N-7.
11.00 180° kampu. 
11.30 Švyturių žmonės.
12.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
14.00 Mama. N-7.
16.00 Žinios.
16.30 24/7. 
18.00 Žinios.

18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 24/7. 
22.30 Žinios.
23.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.00 Mama. N-7.
02.50 Reali mistika. 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.
13:25 Kenoloto.
13:30 Ateitis darbarčiai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Egzotiniai keliai.
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 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 Ofelija. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Ofelija. N-14
23:10 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
08:55 Detektyvas Monkas .1 
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.
21:00 Dienos tema.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas. 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
00:45 Sukurta Lenkijoje. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
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. N-7. 
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 Prezidento apiplėšimas. 
N-14. 
00:25 Paskutinis laivas. N-7. 
01:25 Pragaro virtuvės karalie-
nės (k). N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24..
08:30 Spintos šou su Vinted. 
(kart.)
08:55 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 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 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas. N-14
00:25 Bulis. N-14
01:30 Elementaru. N-7
02:30 Pasirodymas. N-14

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

07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis (k). N-7. 
10:30 Brazilija – gamtos istorija 
(k).
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 čempio-
natas. Šiaulių Šiauliai-7bet 
- Vilniaus Rytas. 
21:00 Rokis. N-7. 
23:25 Juodasis sąrašas (k). 
N-7. 
00:25 Sūnus paklydėlis (k). 
N-14.
01:25 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika. N-14

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. Juodoji 
saulė. N-14. 
23:05 Kapitonas Kainas. N-7. 
00:20 Uždrausto miesto intri-
gos. N-7
01:20 Netikėtai dingusieji. 
Asmeninis reikalas (k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Sardinė kosmose. 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. (kart.).
07:50 TV daktaras.
08:25 Dizainas. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
12:20 Euromaxx. (kart.).
12:45 Fokusas. 
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. (kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7.
19:00 Pasivaikščiojimai. (kart.).
19:30 Elliotas Ervittas. Tyla 
skamba gerai.
20:25 Krepšinis. Europos tau-
rė. A grupė. Hamburgo Towers 
– Panevėžio Lietkabelis. 
22:30 3 minutės iki muzikos. 
22:33 Muzikinė dokumentika. 
N-14.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Dainuoju Lietuvą. (kart.).

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:20 Autopilotas. (kart.)
08:50 Gazas dugnas. (kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 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
20:00 Nuogi ir įbauginti. N-7
21:00 Gaudynės. N-14
23:05 Lemtingas posūkis 2. 
Aklavietė. S
00:55 X mutantai. N-14
01:50 Saldainiukas. 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 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.
11:55 Kenoloto.
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. 
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. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 04 04

sekmadienis 2022 04 03



2022 m. balandžio 2 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
08:55 Detektyvas Monkas 2. 
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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas. N-
24:00 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. 
10:10 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
12:00 Speciali Žinių laida.

13:20 Turtuolė varguolė. N-7. 
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 Agentė. N-14. 
00:50 Paskutinis laivas. N-7. 
01:45 Prezidento apiplėšimas 
(k). N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:30 Spintos šou su Vinted. 
(kart.)
08:55 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 Nesuvokiama grėsmė. 
N-14
00:25 Bulis. N-14
01:25 Elementaru. N-7
02:25 Pasirodymas. N-14

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

09:30 Kalnietis (k) . N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė (k). 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k). N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. 
N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas.N-7. 
18:25 Seklys ir Makaulė. N-7. 
19:30 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 2. N-7.
23:25 Rokis (k). N-7.
01:45 Strėlė. N-7. 

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodra-
mos.
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Stebuklas. N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai. N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su. N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas. N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai. 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. N-7. 
00:10 Uždrausto miesto intri-
gos. N-7. 
01:10 Aleksas Hugo. Juodoji 
saulė (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 Dizaino dokumentika.
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 Elliotas Ervittas. Tyla 
skamba gerai. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima 
švariau. (kart.).
19:30 Amerikos pasirinkimas.
20:30 Panorama.
21:30 64-ieji GRAMMY apdo-
vanojimai. 
00:30 Dabar pasaulyje. 
00:55 DW naujienos rusų 
kalba.
01:10 Koncertas pas Marthą 
Argerich namuose. (kart.).

06:05 Kobra 11. N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 

N-7
08:20 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 E– gazas dugnas. 
(kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:25 Tautos tarnas. (kart.) 
N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Prezidento patikėtinis. 
N-14
22:55 Jeloustounas.
23:50 Rezidentas. N-14
00:55 X mutantai. N-14
01:45 Saldainiukas. N-7.

05.14 Programa.
05.15 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. 
16.25 Tvarios žuvininkystės 
gidas. 
16.30 #NeSpaudai. 

17.30 Aiškiaregė.. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Alfa taškas. 
19.00 Reali mistika 8. 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.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
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”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
08:55 Detektyvas Monkas 2. 
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. 5/124 
s.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. .
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Amerikos dvelksmas. 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
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. N-7. 
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. Giedriaus 
ir Džiugo šou. N-7.
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Susišaudymas. N-14.
00:15 Paskutinis laivas. N-7. 
01:15 Agentė (k). N-14.

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:55 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 Gero vakaro šou. N-7
20:30 Tautos tarnas. N-7
21:00 Prakeikti IV. N-7
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Žala. N-14
00:50 Bulis. N-14
01:45 Elementaru. N-7
02:45 Pasirodymas. N-14

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

09:30 Kalnietis (k). N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė (k). 
N-7. 
11:35 Mentalistas (k). N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Prienų Labas Gas - Alytaus 
Dzūkija. 
21:00 Rokis 3. N-7.
23:05 Rokis 2 (k). N-7. 
01:30 Strėlė. N-7.

06:00 Rozenheimo policija. N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos.
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Stebuklas. N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai. N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su. N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas. N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai. 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. N-7. 
00:10 Uždrausto miesto intri-
gos. N-7. 
01:10 Žmogžudystės Marnove 
. 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 Erdvės menas.
08:20 Dizaino dokumentika. 
Baldai ir šviestuvai.
08:30 Širdyje lietuvis. (kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora. (kart.).
12:20 Kelias. (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis. (kart.).
13:45 Čia – kinas. (kart.).
14:15 Veranda. (kart.).
14:45 Amerikos pasirinkimas. 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias drau-
gas..
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. s.
19:00 Smalsumo genas. (kart.).
19:30 Kokybiška priežiūra. 
Katastrofų prevencija.
20:20 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:25 Krepšinis. Europos taurė. 
Bolonijos „Metropolitans 92“ – 
Panevėžio „Lietkabelis“. 
23:30 Gamtininko užrašai. 
(kart.).
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
08:20 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Vienam gale kablys. 
(kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:25 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:25 Tautos tarnas. (kart.) 
N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Nokautas. N-14
23:00 Jeloustounas.
23:55 Rezidentas. N-14
00:55 X mutantai. N-14
01:45 Saldainiukas. 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. -7.
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. 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.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24”. 
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.
11:55 Kenoloto.
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 interviu su R. 
Lukaityte-Vnarauskiene.
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”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

antradienis 2022 04 05

trečiadienis 2022 04 06



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. balandžio 2 d.

ketvirtadienis 2022 04 07

penktadienis 2022 04 08

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
08:55 Detektyvas Monkas 2. 
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.
21:00 Dienos tema.
21:30 (Pra)rasta karta. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis. N-14. 
00:10 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
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. Giedriaus 
ir Džiugo šou (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.

11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė. N-7. 
14:30 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 10 000 metų prieš 
Kristų. N-7.
00:35 Paskutinis laivas. N-7. 
01:30 Susišaudymas (k). N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:55 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 2. 
Perkrauta. N-14
00:20 Bulis. N-14
01:25 Elementaru. N-7
02:25 Pasirodymas. N-14

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

10:30 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos (k)
11:35 Mentalistas (k). N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:25 Seklys ir Makaulė. N-7. 
19:30 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 4. N-7. 
22:50 Rokis 3 (k). N-7.
00:55 Strėlė. N-7

06:00 Rozenheimo policija. N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos.
08:00 Mano namai - mano. N-7. 
09:00 Anupama.
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. 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 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės. Namai namu-
čiai. N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas. N-7. 
00:10 Uždrausto miesto intri-
gos. N-7. 
01:10 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 
burundukai. (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:20 Dizaino dokumentika.
08:30 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita.( kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima 
švariau. (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos. (kart.).
14:45 Kokybiška priežiūra. 
Katastrofų prevencija. (kart.).
15:35 Magijos mokslas. 
Skraidančios raganos. (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 Veranda. (kart.).
19:30 Arkties gniaužtuose. 
20:30 Panorama.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas. Mano nuos-
tabioji Vanda. N-14. 
23:25 Čia – kinas. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 1/11 s.
01:25 Duokim garo! (kart.).
02:45 Sukurta Lenkijoje.

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:20 Prakeikti IV. (kart.) N-7
08:50 Praeities žvalgas. (kart.) 
N-7
09:20 Moderni šeima. (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:25 Tautos tarnas. (kart.) 
N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Karas už beždžionių 
planetą. N-14
23:50 Rezidentas. N-14
00:50 X mutantai. N-14
01:40 Saldainiukas. 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 isto-
rija. 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 isto-
rija. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS „UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga.
11:55 Kenoloto.
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.
06:30 Žinios. Orai.
08:55 Detektyvas Monkas 
2. N-7. 
09:40 Komisaras Reksas. 
N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pusryčiai pas kaimy-
ną. 
12:30 Širdyje lietuvis. 
13:30 Euromaxx. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai. (su verti-
mu 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.
21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Stivas Džobsas. N-14.
01:05 Katynė. N-14.

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.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė. 
N-7. 
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 Dingusioji. N-14. 
23:20 Ypatinga užduotis. 
N-14.
01:15 10 000 metų prieš 
Kristų (k). N-7. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 
24. 
08:55 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
17:55 Namų idėja su IKEA. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Karališka drąsa. N-7
21:15 Robotų žemė. N-14
23:35 Užtikrintas teisingu-
mas. N-14
01:40 12 galimybių 2. 
Perkrauta. N-14 (kart.)

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

12:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
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 imty-
nės.
21:30 Rokis 5. N-7
23:40 Rokis 4 (k). N-7.
01:30 Strėlė. N-7.

06:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (k) (
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Stebuklas. N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai. N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu. N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas. N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai. 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. 
Išdavystė. N-14.
22:55 Korumpuoti. N-14. 
00:45 Nusikaltimo vieta - 
Berlyno gatvės. Namai namu-
čiai (k). N-14. 

 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 2022. 
(kart.).
09:25 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė. 
(kart.).
12:20 Atrakinti praeitį. 
(kart.).
12:50 Knygų savaitė 2022. 
(kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Arkties gniaužtuose. 
Metai lede. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai.
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 Kultūros diena.
19:30 Fokusas. 
20:30 Panorama. 
21:30 Europos kinas. 
Trumanas. N-14.
23:15 Grupė „Baltos varnos“ 
ir styginių kvartetas.
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.
00:45 Dabar pasaulyje. 
01:10 Mano nuostabioji 
Vanda N-14. 

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Vieniši tėvai. (kart.) 
N-7
07:20 Gero vakaro šou.. 
(kart.) N-7
08:20 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
12:25 Tautos tarnas. (kart.) 
N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Londono bulvaras. 
N-14 
00:05 Karas už beždžionių 
planetą. N-14 (kart.)
02:40 Gaudynės. 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. 
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 Laisvės TV valanda. 
2022. 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 
istorija. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24”.
11:00 Delfi rytas. Dienos 
naujienų apžvalga.
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
12:30 Delfi tema.
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 Sporto baras. 
20:00 Orijaus kelionės.
20:30 Kapralas eina 
Tenerife.
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. balandžio 2 d.

šeštadienis 2022 04 09

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė. 
07:00 Ryto garsai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:45 Tuoktuvių žaidimai. 
N-7. 
12:35 Mėlynoji planeta 2.
13:30 Jaunasis 
Montalbanas. N-7. 
15:30 Žinios. Orai. (su verti-
mu 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. 
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Dėl viso pikto. N-14. 
(subtitruota).
00:45 Stivas Džobsas. 
N-14. (kart.).
02:45 Tuoktuvių žaidimai. 
N-7. (kart.).

06:30 Peliukas Stiuartas 
Litlis.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou .
09:00 Ponas Magu.
09:30 Ogis ir tarakonai.
09:40 Medžioklės sezonas 
atidarytas 2!
11:15 Trys nindzės. N-7. 
13:10 Žaliasis žibintas. N-7.
15:25 Iš kur tu žinai?. N-7. 
2010 m.

17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:30 Monstrai prieš atei-
vius.
21:20 Kompanijos siela. 
N-14. 
23:30 Nenuspėjami. S. 
01:30 Dingusioji (k). N-14. 

06:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys.
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.
13:05 Laukinė Patagonija.
14:10 Napoleonas.
15:55 Kadetė Kelė. N-7
18:00 Spintos šou su Vinted. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Žaidimas galvOK. 
21:30 Apgaulės meistrai. N-7
23:55 Miegalius. N-14
01:45 Nesuvokiama grėsmė. 
N-14 (kart.)

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k)
08:00 Pričiupom! (k) 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Brazilija – gamtos 
istorija (4) .
11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7.

12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:40 Pragaro virtuvė. N-7. 
14:40 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Pasvalio Pieno 
žvaigždės - Utenos Uniclub 
Casino - Juventus. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 Rokis Balboa. N-7.
00:05 Nuo sutemų iki auš-
ros. N-14.
02:15 Rokis 5 (k). N-7. 

06:30 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagan-
dos. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Rozenheimo policija. 
N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos
13:00 Gordono Ramzio vir-
tuvės pamokos.
13:30 Maisto kūrėjai. 
14:00 Mylėk savo sodą.
15:10 Saros Šarat virtuvė.
15:45 Moteris. N-7.
17:45 Raudonas kambarys. 
N-7. 
18:45 Laukinis miestas.
19:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. Du 
gyvenimai. N-14.
23:05 Nes ji yra moteris. 
N-14.
01:30 Katarina Hus. 
Išdavystė (k). N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas..
07:20 Magijos mokslas. 
Odisėjas ir kiaulės. 
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, kai-
myne? 
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 Verbos..
14:15 Viesulas.
16:00 Dizainas.
17:00 Veranda. 
17:30 Knygų savaitė 2022. 
18:30 Teatro biografijos. 
19:25 Vizionieriai. Laura 
Kaminskaitė.
19:30 Nuostabios mintys. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama 
21:00 Kine kaip kine. 
21:30 El Padre Medico. 
23:15 Dangus virš Dniepro. 
01:00 Dabar pasaulyje. 
01:25 Panorama. (kart.).
01:55 Katynė. (kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
06:30 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 Pandų mažyliai (.
12:40 Gyvenimas.
13:55 Jokių kliūčių!. N-7
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Amerikos dainų ko-
vos.
20:00 Išlikimo instinktas. 
N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Visu greičiu pirmyn. 
N-7
23:50 Londono bulvaras. 
N-14 (kart.)
01:50 Amerikos talentai.

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk. 
N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Žibutė-
Rozalija Preibytė. 
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. 
2017. N-7.
14.00 Pėdsakas.. 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.
21.30 Aikštė. 

22.30 Žinios.
23.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.00 Pėdsakas.. N-7.
02.50 Reali mistika. N-7.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24”.
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Būsto anatomija.
11:55 Kenoloto.
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 Kapralas eina 
Tenerife.
15:30 Egzotiniai keliai.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
17:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
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.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Vaikis. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Vaikis. N-14
23:45 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24”.

Laikraštį „Anykšta“ nuo šiol galima užsiprenumeruoti 
visoje šalyje. „Anykšta“ pašto dėžutėse atsiras išleidimo 
dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso.

Priimama ir elektroninė „Anykštos“  ir žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ prenumerata. Elektroninės ir popierinės 
leidinių prenumeratos kaina yra tokia pat. 

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, el. 
paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 
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Skelbimus galite talpinti ir 
portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:
6 Eur -7 dienos; 

10 Eur - 14 dienų.

siūlo darbą

ieško darbo

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

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.

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

Tel. (8-609) 92144.

Gali prižiūrėti, tvarkyti namus 
ir aplinką, padėti vyresnio am-
žiaus, neįgaliems (nuo 16 m.) 
žmonėms bei atlikti kitas as-
meninio asistento paslaugas 
Anykščiuose ir Anykščių raj.

Tel. (8-698) 58088.

parduoda

Vištos, vištaitės,
UAB „Rumšiškių paukšynas“ 

viščiukai!
Balandžio 5 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.

Parduoda maistinio ir sėklinio 
dydžio BULVES („Vineta“, 
„Gala“, „Romano“, „Laura“, 
„Blue star“) ir ĮVAIRIAS 
DARŽOVES. Veža į namus.
Tel. (8-680) 37227.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Balandžio 7 d. (ketvirtadienį) prekiausime 
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiaušinius 
dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime 
gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.25, Didžiuliškėse 10.35, 
Padvarninkuose 10.40, Andrioniškyje 
10.45, Kuniškiuose 11.00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
11.15, N. Elmininkuose 11.25, Elmininkuose 
11.30, Čekonyse 11.35, Kalveliuose 11.40, 
Debeikiuose 11.45, Aknystose 11.55, 
Varkujuose 12.00, Svėdasuose (prie turge-
lio) 12.10, Daujočiuose 12.20, Auleliuose 
12.30, Mačionyse 14.00, Gečionyse 14.10, 
Rubikiuose 14.15, Burbiškyje 14.25, 
Katlėriuose 14.35, Pašiliuose 14.40, 
Skiemonyse 14.50, Staškuniškyje 15.15, 
Kurkliuose 15.25, Šlavėnuose 15.35, 
Ažuožeriuose 15.50, Kavarske 16.00, 
Janušavoje 16.10, Pienionyse 16.15, 
Repšėnuose 16.20, Traupyje 16.30, 
Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose 16.45, 
Vašokėnuose 16.55, Surdegyje 17.05, 
Raguvėlėje 17.20, Levaniškiuose 17.40.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 3d. (sekmadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,juodomis, baltomis dėsliosio-
mis vištaitėmis bei kiaušinius pradėju-
siomis dėti vištomis (kaina nuo 5 Eur).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiau-
šiniais. Spec.lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome 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

Gražioje vietoje Anykščių 
miesto centre - kavinę. yra 
nuosavas sklypas.

Tel. (8-678) 84219.

Sklypą 6 a, Liudiškių sodų 
bendrijoje. yra elektros įva-
das, vandens telkinys. Kaina 
derinama.

Tel. (8-652) 09190.

Medinį namą Kęstučio gatvė-
je. 80 000 Eur. 

Tel. (8-667) 61437.

Mūrinio namo dalį J. Tumo-
Vaižganto gatvėje. 29 500 Eur. 

Tel. (8-607) 54596.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas. Skaldytas, kaladė-
lėmis ar rąsteliais. Perka miš-
ką. 

Tel. (8-688) 48169.

Skaldytos malkos už neskal-
dytų kainą. įvairi statybinė 
mediena.

Tel. (8-600) 22488.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miš-
kovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Maistines bulves „Vineta“ 
(sukrenta), „Laura“ (nesukren-
ta), 25kg/15Eur.  Sodinimui 
„Adora“, „Baltic Rose“, 
„Karalienė Ana“, „Soraja“, 
„Vineta“, „Laura“. Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Bulves: sėklinės, maistinės. 
Atveža. 

Tel. (8-626) 30192.

Šemetiškių km., Alantos 
sen.,balandžio mėnesį bus 
prekiaujama lynukais tvenkinių 
įžuvinimui. 1 vnt- 0,50 Eur. 

Tel. (8-656) 54300.

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

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

Tel. (8-687) 11893.

įvairūs

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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.

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) 80106.

Informuoju žemės sklypo (kad. Nr. 3434/0003:303), esančio Kurklių mst.,  
Anykščių r. sav.,  V.S ir I.S. paveldėtojus, kad 2022-04-14 17:30 vykdys že-
mės sklypo (kad. Nr. 3434/0003:55) ribų ženklinimo darbus UAB „Lukieva“ 
matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570). Prireikus išsamesnės informaci-
jos, prašom kreiptis į UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, el. paštu: 
uab.lukieva@gmail.com arba tel. (8-600) 05575.

UAB „JONROKA“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus;
B kategorijos praplėtimą (A1),
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 
2022 m. balandžio 5-7 d. d.
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje 
www.jonroka.lt

Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidu-
siems KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose) 

Daugiau informacijos  Tel. 8 698 70127, 8 657 68156, www.jonroka.lt .

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 3420/0001:300), esančio Pazniokų k., Kavarsko 

sen., Anykščių r. sav., savininkę V. J. ar jos įgaliotus asmenis, kad matininkas Tomas 
Pajuodis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2199), 2022 m. balandžio mėn. 14 d., 
nuo 10:00 val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 3420/0001:180), esančio Pazniokų k., 
Kavarsko sen., Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos, prašome kreiptis į Tomą Pajuodį adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. 
paštu: tom.pajuodis@gmail.com arba telefonu (8-693) 03300.            

Buitinės technikos 
remontas

Remontuoja skalbimo ma-
šinas ir kitą buitinę techniką. 
Atvyksta į namus.

Tel. (8-641) 20907.

Paslaugos

Dengia stogus, pristato me-
džiagas. 

Tel. (8-648) 76227. 

Dengia įvairius stogus, lydo 
ritininę dangą, skardina ka-
minus, vėjalentes, kraigus. 
Atlieka įvairius statybos dar-
bus.

Tel. (8-602) 05867.

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-684) 29023.

Lengvųjų automobilių bei 
sunkvežimų pakabos remon-
tas. Variklio agregatų ketimas, 
virinimo darbai. Savivarčio pa-
slaugos. 

Tel. (8-674) 68037;
 (8-650) 63738; 
(8-650) 75312.

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

Tel. (8-682) 13728.

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

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

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-609) 92144.

Atlieka geodezinius matavi-
mus. 

Tel. (8-646) 59392

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.

dovanoja
Dvi lovas.
Tel. (8-676) 32444.
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perka

įvairūs

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, 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 - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už 
hektarą. Apmokėjimas išanks-
tinis.

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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.

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.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

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

Tel. (8-647) 77137.

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

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

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

Tel. (8-609) 31414.

Kita

Krūmų ir menkavertės me-
dienos kirtimas apleistose 
žemėse ir sodybose. Miško 
pirkimas. 

Tel. (8-656) 77315.

Pieno šaldytuvą - aušintuvą 
200-300 ltr. 

Tel. (8-618) 44976.

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

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



2022 m. balandžio 2 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
balandžio 2-4 d.d. - jaunatis.

Irena, Ričardas, Vytenis, 
Rimtautė, Kristijonas.

Pranciškus, Jostautas, 
Jostautė, Pranas, Elona.

šiandien

balandžio 3 d.

vardadieniai

oras

-3

+5

balandžio 4 d.
Izidorius, Algaudas, Eglė, 
Ambraziejus.

Piešė kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

sodo reikalai sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

- Daktare, sakykit, man gri-
pas?

- Taip.
- Kiaulių?
- Taip, kiaulių, nes tik kiau-

lė galėjo kviesti greitąją 4 
ryto, turėdamas temperatūros 
36,7...

***

Trys vaikai šneka kieno tė-
tis geresnis. Pirmasis vaikas 
sako:

- Mano tėtis parašo kelias ei-
lutes, pavadina tai eilėraščiu ir 
gauna 50 Eur.

Antrasis:
- Čia tai niekis. Va mano tė-

tis parašo 2 lapus, pavadina tai 
daina ir gauna 300 Eur.

Trečiasis:
- Čia irgi niekis. O vat mano 

tėtis pasėdi, kažką ten prirašo 
lape, pavadina tai pamokslu ir 
po to jam net 8 vyrai padeda 
surinkti pinigus.

***
Susitinka dvi draugės. Viena 

ir sako:
- Įsivaizduoji, paprašiau 

savo ožio 200 baksų grožio sa-
lonui!

- Ir ką, nedavė?
- Blogiau! Įdėmiai į mane 

pažiūrėjo ir davė 500!

***
Turguje moterėlė rėkauja:
- Bulvės iš Černobylio...
- Ko tu čia visiems šūkauji, 

kad iš Černobylio. Juk niekas 
nepirks, - bara kolegė.

- Perka, dar ir kaip perka! 
Uošvėms, kaimynams...

Amiliutė džiaugiasi sužinojusi, 
kad policininkas tapo valstiečiu

nujaučiau jis vyras rimtas!
Antpečių nesugadintas.
Prie valstiečių prisidėjęs
nieks neliko išbadėjęs.

Ar tai karas, ar kovidas,
Arba batios koks hibridas.
išgyvent vis vien galėsi –  
jeigu bulvių tik turėsi.

Ot tai Tubis, tai galva!
kad mąstyt taip lietuva...
Iš pat ryto aš einu
Teikti kęstui dovanų.

Štai salotos garbanotos,
STT nenumeruotos.
niekas kyšiu neįtars – 
jei į lysvę jas subers.

sėklos iš ,,Žalios stotelės"
Vien pakeliai ūpą kelia.
Jeigu tapo jau valstietis,
Tegul pradeda ir sėtis.

Pavasarį negalima genėti vynuogių
„Anykštos“ skaitytojams pristatome naują rubriką – „Sodo 

reikalai“. Kokius augalus sėti, ką sodinti, kaip rūpintis savo 
gėlių darželiu ar sodu, papasakos biologas, botanikas, knygų 
apie augalus autorius, Anykščių srajono meras Sigutis Obele-
vičius. Rūpimus klausimus apie augalų sodinimą, priežiūrą, 
jų rūšis galite užduoti el. paštu sigita.p@anyksta.lt ir galbūt 
būtent Jums skirtas atsakymas bus išspausdintas šeštadienio 
„Anykštoje“.

Šį kartą S. Obelevičius papasakojo apie ankstyvo pavasa-
rio darbus sode.

„Dabar į dirvą ankstyvam 
naudojimui galima mėginti sėti 
morkas, petražoles. Kalbant 
apie gėles – į dirvą dar nieko 
nesėju, tačiau jei norite užsiau-
ginti daigus, tai sėklas jau gali-
ma sėti į lovelius ar šiltnamius. 

Šiuo metu galima genėti vais-
medžius, išskyrus vynuoges – 
jų pavasarį genėti negalima. 

Šis pavasaris labai prastas – 
yra sausa ir šaltos naktys: pas-
tarąsias naktis buvo labai šalta, 
vieną rytą termometras rodė 

net 11 laipsnių šalčio. Būtent 
dėl šaltų naktų vegetacija labai 
lėtai vystosi, o ir sėti į įšalusią 
žemę nelabai pavyks. Mano 
sode kol kas žydi tik krokai, 
snieguolės, erančiai, japoniniai 
hamameliai, pavasarinės leu-
kojos, čėrai. Prognozuojama, 
kad nuo kitos savaitės orai at-
šils smarkiau – jei taip ir bus, 
tuomet vyks ir greitesnė augalų 
vegetacija.

Medelius dėl grožio pavasa-
rį galima baltinti, bet didelio 
efekto nebus: juos reikia baltin-
ti rudenį. Galbūt tai ir išnaikins 
vieną kitą parazitą, bet tik tiek,“ 
– pasakojo S. Obelevičius.

-ANYKŠTA

Gamtininkas, rajono meras 
Sigutis Obelevičius sakė, kad 
šiuo metu sode galima genėti 
vaismedžius.

AB „Anykščių melioracija“, įmonės kodas 154110362, Mindaugo g.23, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir 
sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2022 m. gegužės 06 d. Susirinkimo 
pradžia 11 val. (registracijos pradžia 10 val. 30 min.).

Darbotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaita.
3. Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno ( nuostolio ) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas ir nuoma.
6. Audito įmonės rinkimas ir atlyginimo nustatymas.
7. Paskolų suteikimas akcininkams ir palūkanų nustatymas.

Susirinkimo apskaitos diena - 2022 m.balandžio 29 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime gali tie asmenys, kurie bus akcininkais 
2022-04-29 dienos pabaigoje. 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių 
įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo balandžio 29 d. 

Užsak. nr. 299 


