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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

Pamaldos. Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje pirmąją ir antrąją Ve-
lykų dieną šv.Mišios vyks 11 ir 
18 valandą.Viešintų bažnyčioje  
pirmąją Velykų dieną šv.Mišios 
vyks 8 val., Andrioniškio baž-
nyčioje – 10 val., Inkūnų baž-
nyčioje – 12 val. Antrąją Velykų 
dieną šv.Mišios Andrioniškio 
bažnyčioje vyks 10 val., Viešin-
tų bažnyčioje – 12 val. Svėdasų 
bažnyčioje pirmąją Velykų die-
ną šv.Mišios vyks 8 val., antrąją 
Velykų dieną – 10 val. Burbiškio 
bažnyčioje pirmąją Velykų dieną 
šv.Mišios – 13 val. Skiemonių 
bažnyčioje pirmąją Velykų die-
ną šv.Mišios – 10 val. Debeikių 
bažnyčioje pirmąją Velykų die-
ną šv.Mišios – 12 val. Kavarsko 
bažnyčioje pirmąją Velykų dieną 
šv.Mišios – 8 val., Kurklių baž-
nyčioje – 10 val., Užunevėžių 
bažnyčioje  - 12. val. Kavarsko 
bažnyčioje antrąją Velykų dieną 
šv.Mišios – 10 val., Kurklių baž-
nyčioje – 12 val.

Kelionė. Anykščių kultūros 
centro tautinių šokių kolektyvas 
„Gojus“(vadovė Jūratė Uselie-
nė) išvyko į Meksiką, kur daly-
vaus tarptautiniame folklorinių 
šokių festivalyje. „Gojaus“ ko-
lektyvas čia atstovaus Europai. 
Į šį festivalį Lietuva pakviesta 
pirmą kartą. 

Pareigos. Anykščių sociali-
nės gerovės centro įkūrėjas, bu-
vęs Anykščių rajono mero Kęs-
tučio Tubio patarėjas Donaldas 
Vaičiūnas įsidarbino Užimtumo 
tarnyboje. Nuo šių metų vasario 
pabaigos Užimtumo tarnybos 
Anykščių skyriuje D.Vaičiūnas 
užima atvejo vadybininko par-
eigas. 

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
numeris išeis balandžio 23 die-
ną, šeštadienį. 

Mūšio lauke – ne vieni
Didžiosios metų šventės priverčia susimąstyti apie gerumą. Šiais metais – ypatingai. Nesiliaujant kruviniems įvykiams 

Ukrainoje, kaip niekad susivienijome ir dauguma puolėme į pagalbą karo baisumų išvarytiesiems iš namų. 
Keleto kadencijų LR Seimo nariu dirbęs, o dabar - Seimo nario Tomo Tomilino padėjėjas, anykštėnas Antanas Baura su 

žmona mokytoja Raimonda, nė nedvejodami nusprendė priimti karo pabėgėlius, o vilnietis virtuvės šefas, kebabinę Anykš-
čiuose turintis Dalius Drumsta, pasipildė maisto furgoną ir išvyko į Lenkijos pasienį nemokamai maitinti pabėgėlių.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt
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Anykščių kultūra išpopuliarėjo Indonezijoje Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

2021-ųjų metų veiklos ataskaitą pristačiusi Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė nemažai dėmesio sky-
rė įstaigos internetinio tinklapio rodikliams. Įstaiga nustatė, kad daugiau nei 13 proc. Anykščių kultūros centro lankytojų  
pernai buvo iš Indonezijos. Direktorė mano, kad įstaigos tinklapis Indonezijoje galėjo būti reklamuojamas per klaidą. 

Renginių lankytojų iš Molukų salos ar iš Papua provincijos, nors 
Anykščių kultūros centro interneto svetainė rodo didžiulį susido-
mėjimą iš Indonezijos, centre nesulaukta.  Indonesia.travel nuotr.
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Karo pabėgėlės iš Ukrainos Oleksandra (dešinėje) ir Svetla-
na neplanavo vykti į Lietuvą - moterys su mažamete mergaite 
Anykščiuose atsidūrė sužinojusios, kad čia gaus darbą. Ukrai-
nietės dirba Audriaus Juškos šiltnamiuose.

Pasak Anykščių kultūros centro direktorės Dijanos Petrokaitės 
(centre), nustatyti interneto tinklapio lankytojų In-
donezijoje susidomėjimo priežastis sudėtinga.

Buvęs Seimo narys, Demokratų partijos „Vardan Lietuvos“ 
Anykščių skyriaus pirmininkas Antanas Baura su žmona Rai-
monda Bauriene savo namuose priglaudė pabėgė-
lius iš Ukrainos.

Naujas resto-
rano pastatas 
– pigiausias ne-
kilnojamo turto 
nuomos objektas 
Anykščiuose

Už vandenį teks 
mokėti brangiau

Populiariausių 
medikų rinki-
muose pasikeitė 
lyderiai – į priekį 
išsiveržė Valdas 
Macijauskas 
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spektras

temidės svarstyklės

Smurtas. Balandžio 11 dieną 
apie 21.50 val. Anykščių sen. 
Ažuožerių kaime vyras (g. 1986 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1982 m.). Vyras sulaikytas ir pa-
talpintas į areštinę.

Vairuotojas. Balandžio 11 
dieną apie 19.10 val., Anykš-
čiuose, Kęstučio ir Šaltupio g. 

sankryžoje, patikrinimui sustab-
dyto automobilio „Ford Galaxy“ 
vairuotojui (g. 1980 m.) nustaty-
tas 2,66 prom. neblaivumas. 

Mirtis. Balandžio 11 apie 9.00 
val., Anykščiuose, Ramybės g., 
rastas vyro (g. 1928 m.) kūnas 
be išorinių smurto žymių. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Netektis. Balandžio 11 dieną 

apie 09.30 val., Anykščiuose, K. 
Ladigos g., atvykusi greitosios 
medicinos pagalba, konstatavo 
vyro (g. 1966 m.), gyvenusio 
Anykščių sen. Šeimyniškių kai-
me, mirtį. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Konfliktas. Balandžio 13 
dieną gautas vyro (g. 1967 m.) 
pareiškimas, kad apie 17.49 val.

Troškūnų sen. Raguvėlės kaime 
konflikto su vyru (g. 1974 m.) 
metu jam buvo sukeltas fizinis 
skausmas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Tualetas. Balandžio 14 dieną, 
ketvirtadienį, Svėdasų sen. Pau-
riškių kaime degė medinis lauko 
tualetas. Nuo degančio tualeto 
užsidegė apie 1 aras žolės. Gaisrą 
užgesino ugniagesiai.

Naujas restorano pastatas – pigiausias nekilnojamo turto 
nuomos objektas Anykščiuose

Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Balandžio 15 dieną, penktadienį, posėdžiavusi Anykščių 
rajono taryba nustatė Anykščiuose, Tilto gatvės komplekse, 
esančio restorano pastato nuomos kainą. Šį, šalia Šventosios 
upės stovintį, visiškai naują pastatą su rekuperacine siste-
ma bei daliniu interjero įrengimu viešojo konkurso būdu 
buvo planuota išnuomoti 10 metų laikotarpiui, taikant 10 
Eur už kv.m kainą, tačiau posėdyje nuspręsta nuomos kai-
ną sumažinti perpus.

Mažinti restorano pastato 
nuomos kainą ir laikotarpį pa-
siūlė Anykščių rajono tarybos 
narys, liberalas Mindaugas Sar-
gūnas. Jis siūlė restorano pasta-
tą nuomoti už pradinę 5 Eur už 
kv.m kainą, o pastatą nuomoti 
5 metų laikotarpiui su galimy-
be nuomos sutartį pratęsti dar 5 
metams.

„10 Eur už kv.m kaina yra 
per didelė. Rinka pati pasakys, 
kokia yra teisinga kaina. Gal-
būt tai bus 7 Eur, 5 Eur, o gal 
15 Eur. Mes nežinome, kiek 
verslas sutiks mokėti. Manau, 
kad maksimaliai savivaldai 
naudingą kainą mes pamaty-
sime po konkurso. O nuomos 
sutarties laiką siūlau trumpinti 

iki 5 metų su galimybe pratęs-
ti dar 5 metams dėl to, kad yra 
infliacija, viskas brangsta. Gal-
būt ta nuomos kaina po 5 metų 
mums bus labai maža ir bus 
galimybė ją pakeisti“, - kalbėjo 
M.Sargūnas.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius kalbėjo, kad 
liberalo M.Sargūno pasiūlymas 
dėl restorano pastato nuomos 
yra racionalus.

„Aš prisimenu, kaip senosios 
Anykščių ligoninės pastato par-
davimo kaina buvo iškelta nuo 
1,5 iki 5 mln. ir projektas buvo 
palaidotas ilgiems metams“, - 
kalbėjo meras.

Demokratų sąjungos „Vardan 
Lietuvos“ atstovas Vygantas 

Šližys kalbėjo, kad jis abejoja, 
ar kuris nors verslas nuomotųsi 
Tilto gatvės komplekse stovintį 
pastatą už 10 Eur už kv.m.

„Čia ne šiaip, kad viskas tau 
paruošta – imk raktelį ir dirbk. 
Reikia dar investuoti į įrangą, 
todėl geriau pradėti nuo realis-
tinės kainos, pritraukti daugiau 
viešojo konkurso dalyvių ir juos 
atsirinkti pagal tam tikras sąly-
gas, kad nebūtų kokio pigaus 
tinklo“, - sakė V.Šližys.

Tuo metu Anykščių rajono 
tarybos narys, Darbo partijos 
atstovas Ričardas Sargūnas aps-
kritai suabejojo pačiu Tilto ga-
tvės komplekso projektu.

„Iš pradžių mes gauname lė-
šas, pastatome statinius ir staiga 
nebežinome, ką tuose pastatuo-
se daryti. Tada ieškome kelių, ar 
privatizuoti, ar išnuomoti. Gal 
nuomininkui netiks elektros ins-
taliacija, komunikacijos, gal yra 
kokie apribojimai, limitai. Kas 
čia numatoma daryti? Kaip ga-
lima informuoti rajono žmones, 
kai skambina žurnalistai, klausia 
kas bus Tilto gatvės komplekso 

pastatuose, o aš jiems atsakau, 
kad dar nežinau. Ar yra čia ko-
kia komplekso vizija ar viskas 
bus paleista savivalei?“ - klausė 
R.Sargūnas.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius aiškino, kad Tilto 
gatvės komplekse „viskas bus 
gerai“.

„Čia kai kurie žurnalistai nori 
sužinoti daugiau, negu įmanoma 
sužinoti. Daug kas vyksta per 
įvairius konkursus, tai negi mes 
dabar čia galim pasakyti, kad 
viešąjį nuomos konkursą laimės 
vienoks ar kitoks restoranas“, - 
apie žiniasklaidos domėjimąsi 
Tilto gatvės kompleksu, dėstė 
S.Obelevičius.

Už tai, kad Tilto gatvės kom-
plekse esantis restorano pastatas 
viešajame konkurse būtų nuo-
mojamas taikant 5 Eur kv.m. 
įkainį balsavo 16 Anykščių rajo-
no tarybos narių, trys nuo balsa-
vimo susilaikė.

Priminsime, kad Anykščių 
mieste nekilnojamojo turto nuo-
mos kainos už kv.m. svyruoja 
nuo 8 iki 10 Eur už kv.m

Už vandenį teks mokėti brangiau Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Šį pavasarį Anykščių rajone 6,9 proc. brangs vanduo. 1 
kub.m vandens kaina išaugs 24 centais.

Naują geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų bazinę kainą, kaip to 
reikalaujama, UAB „Anykš-
čių vandenys“ su Valstybine 
energetikos reguliavimo tary-
ba suderino dar šių metų va-
sario mėnesį, tad balandžio 15 
dieną, penktadienį, vykusiame 
Anykščių rajono tarybos posė-
dyje anykštėnų išrinktiesiems 
tik beliko šiam suderinimui 
pritarti. Jam nepritarus, naują 

tarifą Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba nustatytų 
vienašališkai.

Nuotoliniame posėdyje UAB 
„Anykščių vandenys“ direkto-
riui Egidijui Šileikiui sunkiai 
sekėsi įvardinti, kodėl vandens 
kaina Anykščių rajone yra 
didžiausia Lietuvoje. Daliai 
Anykščių rajono tarybos narių 
atrodė, kad rajone prie tinklų 
prijungiant naujus abonentus, 
vandens kaina turėtų mažėti. 

Atremti Anykščių rajono tary-
bos narių klausimus direktoriui 
E.Šileikiui padėjo bendrovės 
vyr.buhalterė Vida Strolienė.

„Pas mus yra labai mažai pra-
monės įmonių, kurios naudoja 
vandenį. Rokiškiui pakanka 
vienos „Rokiškio pieno“ ga-
myklos, kad vandens tiekimo 
bendrovė gyventų gerai ir pel-
ningai. O mes vien iš „Anykš-
čių vyno“ gamyklos pernai ne-
turėjome jokio pelno, o šiemet, 
panašu, irgi neturėsime. Mums 
tai per pajamas labai kerta ir 
lieka tik gyventojai“, - kalbėjo 

vyr.buhalterė.
Ji aiškino, kad vandens kainai 

įtakos turi ir UAB „Anykščių 
vandenys“ valdomas turtas, ku-
rio vertė siekia 22 mln. Eur. Di-
džiąją turto dalį sudaro tinklai, 
gręžiniai, nuotekų valyklos.

Dėl didėjančios vandens kai-
nos taip pat buvo minimos au-
gančios kuro, elektros energijos 
kainos, bendrovės investicijos.

Nauja vandens kaina įsigalios 
ne anksčiau kaip po 30 dienų.

Praėjusius metus UAB 
„Anykščių vandenys“ baigė su 
45 tūkst. Eur pelnu.

Ukrainiečiams paremti surinkta per 800 eurų Robertas AlEkSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių bibliotekoje surengto anykštėnų bendruomenės 
ir paramos ukrainiečiams vakaro metu  surinkti 846 eurai.

Balandžio 19 dieną, antradienį,  17 val. 30 min. vyks dar 
vienas renginys, kuriame bus galima paaukoti karo pabėgė-
liams iš Ukrainos – tai bus dueto (saksafonistas Petras Vyš-
niauskas ir perkusininkas Arkadij Grotesman) „Petr Arka” 
koncertas Sakralinio meno centre – Angelų muziejuje.

Paramos vakarą organizavu-
sios Pasaulio anykštėnų bendri-
jos veiklos koordinatorė Simona 

Ševčenkaitė „Anykštai” sakė, 
kad dalis per paramos vakarą 
surinktų pinigų jau yra skirti 

Anykščių rajone apsistojusiems 
karo pabėgėliams iš Ukrainos.

„Kol kas 200 eurų perduota 
Svėdasuose įsikūrusiai šeimai, 
kurios vienas asmuo serga on-
kologine liga, 100 eurų skirti 
mamai, auginančiai vaiką su 
negalia. Už 50 eurų vaikams 
perkami reikmenys, reikalingi 
lankyti Anykščių jaunimo klu-
bo rengiamas nemokamas plau-
kimo pamokas. Už dalį pinigų 

perkamos šeimoms reikalingos 
prekės: mišinėliai kūdikiams, 
greito vartojimo produktai (pie-
nas, kiaušiniai, grietinė), švaros, 
higienos priemonės, vaistai”, - 
informavo S.Ševčenkaitė. 

Priminsime, kad per balan-
džio pradžioje bibliotekoje 
vykusį paramos ukrainiečiams 
vakarą vyko prekyba kepiniais, 
atvirukais, rankų darbo apyran-
kėmis su Ukrainos simbolika. 

Išmokos. Vyriausybė pritarė 
siūlymui nuo vasaros papildomai 
– 5 proc. indeksuoti socialinio 
draudimo bei valstybines pensi-
jas. Jei Seimas pritars, jos didės 
nuo birželio 1 dienos. Numato-
ma, kad vidutinė senatvės pensi-
ja didėtų apie 22 eurais ir siektų 
apie 482 eurus, o turint būtinąjį 
stažą – 25 eurais iki 510 eurų. Vi-
dutinės netekto darbingumo pen-
sijos, priklausomai nuo jo lygio, 
papildomai didėtų 10–21 euru. 
Bazinė pensija siektų 225,84 
euro. Palyginti su 2021 metų 
sausiu, pensijos nuo birželio vi-
dutiniškai augtų 69 eurais. 

Pilietybė. Norint dokumen-
te pakeisti įrašą apie tautybę 
užteks pareikšti valią, numato 
Seimo ketvirtadienį priimtos 
pataisos. Asmens pageidavimu 
įrašas dokumente apie tautybę 
gali būti pakeistas, papildytas 
arba, jeigu jo nėra, įrašytas. 
Asmuo galės pasirinkti vieno iš 
savo tėvų ar senelių tautybę. 

Vizos. Lietuvos užsienio rei-
kalų ministerija (URM) ragina 
nevykti į Baltarusiją, nepaisant 
pranešimų apie galimybę ap-
silankyti šioje šalyje be vizų. 
Kaip pranešė Baltarusijos pa-
sienio tarnyba, artėjant sta-
čiatikių ir katalikų religinėms 
šventėms, Latvijos ir Lietuvos 
piliečiai mėnesį galės atvykti 
į šią šalį be vizų. Baltarusijos 
sieną su Latvija ir Lietuva be 
vizų bus galima kirsti pasienio 
punktuose nuo balandžio 15-
osios iki gegužės 15-osios.Tai 
bus galima daryti neribotą skai-
čių kartų, lankytis visoje Bal-
tarusijos teritorijoje nereikės 
turėti leidimo lankytis pasienio 
zonoje, tik bus privalu iš anks-
to informuoti sienos apsaugos 
pareigūnus. Rekomendaciją to 
nedaryti savo piliečiams išpla-
tino ir Latvijos užsienio reikalų 
ministerija.

Pabėgėliai. Lietuvoje regis-
truota 45,5 tūkst. karo pabėgėlių 
iš Ukrainos, 18,6 tūkst. iš jų – 
nepilnamečiai, rodo penktadie-
nį skelbiami Statistikos depar-
tamento duomenys. Maždaug 
trečdalis visų atvykusių ukrai-
niečių, t.y. 14,5 tūkst. registruota 
Vilniaus registracijos centre, be-
veik 6,3 tūkst. – Kauno centre, 
Klaipėdos ir Alytaus centruose 
atitinkamai registruota po 4,9 
ir 4,5 tūkst. migrantų, Šiaulių 
centre – beveik 2,3 tūkstančio. 
5 tūkst. į Lietuvą atvykusių karo 
pabėgėlių yra vaikai iki šešerių 
metų, 13,8 tūkst. – nuo šešerių 
iki 18 metų. Dar 2 tūkst. yra 
asmenys, vyresni nei 65-erių. 
Jungtinių Tautų duomenimis, 
nuo karo Ukrainoje pradžios iš 
šalies išvyko daugiau nei 4,6 
mln. gyventojų.

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

savaitės citatos

(Atkelta iš 1 psl.)

„Analizuojant internetinio 
tinklapio rodiklius šiemet pa-
stebėti trukdžiai, stipriai iškrai-
pantys nurodytus rezultatus. Be 
galo svarbu į juos atsižvelgti 
vertinant bendruosius Anykš-
čių kultūros centro tinklapio 
rodiklius. Šie trukdžiai iškyla 
žvelgiant į tinklapio lankytojų 
geografinį plitimą ir lyginant 
su tolesniais, bendriniais rodi-
kliais. Vienu pagrindinių lan-
kytojų paplitimo vietų čia nu-
rodoma Indonezija (13,2 proc. 
lankytojų). 98,79 proc. iš jų 
pažymėti kaip neaktyvūs lan-
kytojai ir vidutinė apsilankymo 
trukmė nurodoma mažiau nei 1 
s, tai reikštų, kad puslapis buvo 
atidarytas, tarsi, netyčia“, - ra-
šoma Anykščių kultūros centro 
direktorės D.Petrokaitės vei-
klos ataskaitoje.

Anot D.Petrokaitės, nustatyti 
tokio veiksmo priežastis sudė-
tinga, tačiau Anykščių kultū-
ros centro direktorė mano, kad 
įstaigos puslapis Indonezijoje 
kažkieno galėjo būti reklamuo-
jamas.

„Galbūt per klaidą vienas 
mūsų tinklapių buvo reklamuo-
jamas Indonezijoje, o galbūt jis 
buvo padarytas kaip iššokanti 
reklama. Bet kuriuo atveju ma-
tomas netyčinis apsilankymas, 
kuris vis tiek iškreipia visų dė-
menų vidurkį“, - rašoma atas-
kaitoje.

Anykščių kultūros centro 
2021-ųjų metų veiklos atas-
kaitoje nurodoma, kad panaši 
situacija matoma ir su Frimley 
miestu, esančio Didžiojoje Bri-
tanijoje. Iš šio miesto Anykščių 
kultūros centro tinklapį aplankė 
1,68 proc. skaitytojų, tačiau jie 
buvo neaktyvūs.

„Tokie rodmenys nurodo aki-
vaizdžius nukrypimus, į kuriuos 
būtinai atsižvelgsime ir kurių 
šaltinį mėginsime atrasti atei-
nančiais metais.“ - rašoma atas-
kaitoje ir konstatuojama, kad 
šie rodmenys neleidžia tiksliai 
nustatyti realaus Anykščių kul-
tūros centro tinklapio lankytojų 
skaičiaus.

Anykščių kultūros centro vei-
klos ataskaitoje nurodoma, kad 
įstaigos tinklapis 2021 metais 
sulaukė kiek daugiau nei 19 
tūkst. lankytojų. Tiesa, mažai 
tikėtina, kad bent dalis jų vėliau 
atvyko iš Indonezijos pasiklau-
syti kapelos „Grieža“ ar stebėti 
režisieriaus Jono Buziliausko 
spektaklių.

Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė „Anykštai“ 
tą ir patvirtino - iš Indonezijos 
lankytojų įstaiga nesulaukė.

Anykščių kultūros centras in-
formavo, kad įstaigos tinklapį 
sukūrė ir prižiūri 2017 metais 
Anykščių kultūros centre pra-
dėjęs dirbti informacinių tech-
nologijų specialistas Tomas 
Baltušis.

Prieš tai Anykščių kultūros 
centro tinklapyje buvo skelbia-
ma, kad įstaigos tinklapį sukū-
rė ir prižiūri „Tobalt“ – mažoji 
bendrija „Laikas atsinaujinti“, 
kurios vadovė yra Ema Baltu-
šienė. Šios informacijos tin-
klapyje nebeliko, kai „Anykš-
ta“ paskambino į Anykščių 
kultūros centrą ir direktorės 
D.Petrokaitės pasiteiravo, kiek 
įstaigai kainavo tinklapio sukū-
rimas ir kiek kainuoja jo prie-
žiūra.

„Tobalt“ skelbia, kad speci-
alizuojasi kurdama interneto 
svetaines biudžetinėms ir sa-
vivaldybių įstaigoms. „Tobalt 
- revoliucija įstaigų prisistaty-
mui internete“, - skelbia įmo-
nės šūkis.

Praėjusių metų veiklos ataskai-

toje, be kita ko, Anykščių kultū-
ros centro direktorė D.Petrokaitė 
rašo, kad 2021 metais įstaigoje 
buvo daug problemų.

„Problemų laukas buvo ne-
menkas, nes įstaigos veiklą pa-
kankamai ženkliai įtakojo pan-
demijos situacija ir apribojimai. 
Dėl šių priežasčių teko nutrauk-
ti darbą „Coffe hill“ kavinei, 
nuomavusiai patalpas kultūros 
centre, laikinai sustabdė veiklą 
„Kino namai“, administravę 
kino salės patalpas. Nuoširdžiai 
tikimės, kad 2022 metais ga-
lėsime susigrąžinti šias mūsų 
lankytojų labai mėgstamas ir 
populiarias erdves“, - ataskai-
toje viliasi D.Petrokaitė.

Anot D.Petrokaitės, 2021 me-
tais renginių skaičius lyginant 
su praėjusiais metais kultūros 
centre sumažėjo 200-tais. Bet, 
kaip teigiama, bendrai renginių 
lankytojų padaugėjo ir jie yra 
socialinių tinklų lankytojai. 

Pernai už teikiamas paslau-
gas Anykščių kultūros centras 
surinko 24 tūkst.600 Eur.

Ką siūlytumėte 
pastatyti, 
pakabinti 
Anykščiuose, 
A.Baranausko 
aikštėje, kad ji 
būtų gyvesnė, 
kad žmonės joje 
norėtų leisti 
laiką?

Rita GUOBIENĖ:
Fontanai labai pagyvina aikš-

tes ir tampa traukos centru; taip 
pat lauko kavinės, įvairios pra-
mogos vaikams.

Juozas RATAUTAS:
Lėtame mieste triukšmo ne-

gali būti. Čia žmonės turi vaikš-
čioti ant pirštų galų, groti gedu-
linga muzika...

Jūratė PADAGINSKIENĖ:
Tai iš kart rašėm ir sakėm kad 

nereikia tų būdų statyti, gadina 
vaizdą ,ir dar aikštė centrinė,o 
dabar verčiat kuo greičiau.

Beata ŠAPOKIENĖ:
Jei A.Baranausko aikštėje 

nameliai nepasiteisino, kur visi 
pro šalį eina ir perka, tai prie 
stoties nameliai juolab nepasi-
teisins.

Anykščių kultūra 
išpopuliarėjo Indonezijoje

Turininga kasdienybė

Rimantas VANAGAS, ra-
šytojas, Anykščių rajono gar-
bės pilietis, apie Kurkliuose 
išdarytą paminklą sovietų 
armijai:

„Mačiau tą nudažytą pa-
minklą sovietiniams kariams 
Kurkliuose, bet manęs tokie 
kasdieniai dalykai nelabai do-
mina“.

Bet dėl visa ko išraukim 
ir šitą!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, 
gamtininkas, apie invazinę ir 
net nuodingą putinų rūšį:

„Kalbama ne apie mūsiškį 
putiną“.

Vis dar jaunatviškas 
idealizmas...

Mindaugas SARGŪNAS, 
verslininkas, Anykščių rajo-
no tarybos narys, liberalas, 
apie Anykščių Tilto gatvės 
komplekse esančio restorano 
nuomą:

„Rinka pati pasakys, kokia 
yra teisinga kaina“.

Negarantuokit, kad 
bilietų nepardavinėjo!

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė, ataskaitoje apie su-
sidomėjimą centro interneto 
tinklapiu Indonezijoje:

„Galbūt per klaidą vienas 
mūsų tinklapis buvo reklamuo-
jamas Indonezijoje, o galbūt jis 
buvo padarytas kaip iššokanti 
reklama“. 

Nuo kada jums tai 
naujiena?

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, „darbietis“, apie Anykš-
čių Tilto gatvės kompleksą:

„Iš pradžių mes gauname lė-
šas, pastatome statinius ir stai-
ga nebežinome, ką tuose pasta-
tuose daryti“.

Būtų dar nemaloniau, 
jei žinias rinktų STT

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
žiniasklaidos domėjimąsi 
Anykščių Tilto gatvės kom-
pleksu:

„Čia kai kurie žurnalistai 
nori sužinoti daugiau, negu 
įmanoma sužinoti“. 
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Rytis KULBOKAS

Šio mėnesio pradžioje 
pasirodęs Vilniaus politikos 
analizės instituto, remiantis 
oficialių šaltinių pateiktais 
rodikliais, sudarytas Lietu-
vos savivaldybių indeksas 
patvirtino intuityvų pojūtį – 
mūsų karalystėje gyvenimas 
negerėja. Maža to – „bala“ 
tik „pelkėja“. Esame 55- ti iš 
60- ties šalies savivaldybių.

Nepadeda nei hipsteriškos, 
ultramodernios investicijos 
į visokias vėjo jėgaines, o ir 
tos, kaip kokios diversantės ir 
sabotuotojos, ima ir nugriūna 
gąsdindamos šalia gyvenan-
čius žmones. Maža to – per 
pačią kovo 11- ąją! 

Nepadeda ir kaip didmies-
čiuose išsipūtusios nekilno-
jamojo turto kainos Anykščių 
rajone – kas iš to, jei būstus 
perka vilniečiai, kurie krašto 
gyventojais būna gal tik dvi 
dienas per savaitę? Ir tai 
tik vertinant optimistiškai. 
Dėl to tik dar labiau blogėja 
sąlygos nuolatiniams ir savo 
gyvenimą su Anykščių kraštu 
norintiems susieti žmonėms. 
Nebus prieinamo būsto – ne-
bus ir gyventojų. Arba atlygis 
turi būti atitinkamas, bet čia, 
kaip parodė indeksas, taip pat 
didelės problemos.

Seniai kalbama apie dvi Lie-
tuvas, net tris, pastaruoju metu 
net imama smulkinti tas pačias 
savivaldybes į smulkesnį 

lygmenį - vos ne iki seniūnijų, 
bandant paaiškinti, ko gi taip 
skiriasi gyvenimo kokybė net 
vienoje, toje pačioje savivaldy-
bėje. O reikalai tik blogėja. 

labiausiai mane sukrėtęs 
Vilniaus politikos instituto 
lietuvos savivaldybių indekse 
Anykščių rajono rodiklis – 
fizinis saugumas (kiti rodikliai 
nenustebino, o šio rodiklio 
nelaikiau tokiu blogu). Šį 
komponentą sudaro saugumas 
keliuose, nusikalstamumas, 
medicinos pagalbos prieina-
mumas ir mirštamumas nuo 
neužkrečiamųjų ligų. kitais žo-
džiais – „korona“ į jį neįeina, 
bet įeina infarktai ir insultai. 

Anykščiai – fiziškai pats ne-
saugiausias lietuvos rajonas. 
Išvažiuodamas anksti ryte į 
darbą ir atsisveikindamas su 
namiškiais, ypač žiemą, nie-
kada nežinai ar grįši. Gerai 
jei smėlio barstytuvą sutiksi 
dar kelyje. Deja, bet per 
dažnai rytinis ledas ant kelių 
kelininkams būna netikėtas, 
sniegas ir taip susivažinės, 
o važiavimas ekstremaliomis 
sąlygomis ugdo meistrišku-
mą. Be abejo – šaržuoju, bet 
kelių problema tik gilėja ir 
pats galiu patvirtinti, kad iki 
nelaimės tokiais keliais – tik 
plaukelis, o skersai kelio į 
tave atskrendantis automobi-
lis, paslydęs ant netikėto ledo, 
mažai guodžia, kad gyveni be 
penkių minučių kurorte. lieka 
tik pasidžiaugti, kad dar ne 
prie visų kelių naujieji kelių 
saugumo teoretikai priki-
šo nagus ir ne visur kelius 
riboja praraja su siaurutyčiu 
kelkraščiu arba barjerai, kad 
dar turi kur nusukti.

Todėl ar reikia stebėtis, kad 
sulaukti greitosios medicininės 
pagalbos kartais, rodosi, trun-
ka amžinybę? O ar ne visišku 
tyčiojimusi atrodo anonsuota 

medicinos reforma, kai nežinia 
nuo kokių Vilniaus miesto 
standartų nurašomi skaičiai, 
kad bet kurį pacientą medici-
ninė pagalba turi pasiekti per 
25 minutes? Ir dar tuo pačiu 
metu „optimizuos“ medicinos 
pasiekiamumą rajonuose? 
kuriame pasaulyje gyvena tie 
„reformatoriai“? Ar pagerėjo 
visuomenės sveikata uždarius 
„tinkamo medicininio lygio 
negalinčias užtikrinti“ kaimų 
ambulatorijas ar felčerinius 
punktus? jau ir taip kaip 
patyčios iš pacientų ir medikų 
atrodė įsakymas pastariesiems 
į kitų miestų ligonines vežamus 
ligonius rajonų pakraščiuose 
tiesiog pakelėje perkėlinėti 
iš vieno greitosios pagalbos 
automobilio į kitą.

Tačiau būkim teisingi – 
esame tik proceso, vadinamo 
nykimu dalimi. Nykstame karo 
tempais ir niekas neskirs lėšų 
nykstančioms teritorijoms. Ir, 
net neabejoju, jokie kelininkai 
nenori būti vairuotojų keikia-
mi ir jie prižiūrėtų kelius daug 
geriau, bet pinigai, pinigai... 
O kodėl juos skirti, jei nėra 
žmonių, o ir automagistralės 
Anykščių rajono nekerta? 

kaip Anykščių rajonas at-
rodo demografiniame indekso 
kontekste? – Tragiškai. Rodi-
klis, kuriame skaičiuojamas 
vaikų ir pagyvenusių žmonių 
skaičius bei atvykstančių į 
rajoną gyventi ir iš jo išvyks-
tančių skaičiai, 57- tas iš 
60- ties. Gerai, kad bent nebe 
paskutinis kaip prieš kokius 
trejus metus, nors tai esmės 
nekeičia. kuo toliau, tuo la-
biau kraštas virsta teritorija. 
Gal ir teisingai paskaičiuota, 
kad šią teritoriją galima iš-
naudoti bent jau vėjo ir saulės 
elektrinėms statyti, jei žmonių 
šiaip ar taip tokiais nykimo 
tempais greitai neliks? Tokiu 

greičiu jau ne tik Vaitkūnuo-
se biblioteką tenka uždaryti, 
greitai eilė ateis ir kadaise 
miestais buvusiems Troškū-
nams ar Kavarskui.

O ką indeksas sakė apie 
ekonomiką Anykščių rajone? 
Nesame blogiausi. Šešias 
savivaldybes lenkiame. Bet jei 
ir kitais metais krisime tokiu 
tempu – gal dar vieną rajoną 
vis dar lenksime. 

Ekonominis gyvybingumas 
atskleidžia darbo užmokesčio 
dydį, veikiančių mažų ir vidu-
tinių įmonių ir ūkio subjektų 
skaičius, tiesiogines užsie-
nio investicijas, tenkančios 
vienam gyventojui ir nedarbo 
lygį savivaldybėje. kriterijų 
rezultatai rodo, kad nėra 
guodžiančių ženklų.

kriterijus, kuris nemažiau 
sukrėtė, bet vertinant fizinio, 
demografinio ir ekonominio 
saugumo rodiklių kontekste 
yra dėsningas – socialinis 
saugumas. Vienas didžiausių 
kritimų šalyje. Priminsiu, kad 
buvo vertinamas socialinės 
paramos gavėjų skaičius, ne-
mokamą maitinimą gaunančių 
vaikų skaičius, ilgalaikių 
bedarbių skaičius, moterų 
/ vyrų užimtumo santykis, 
skurdo rizikos lygis. Anykščių 
rajonas per metus krito iš 28- 
tos į 42- ą vietą. Ir tai – vie-
nas didžiausių kritimų šalyje. 
Daugiau krito tik lazdijų 
rajonas. Na, negali silpnos 
ekonomikos savivaldybė būti 
socialiai saugi. Nėra iš ko, o 
ir poreikis baisus.

Gal toks kritimas susijęs su 
pandemija, bet tada peršasi 
išvada, kad rajono turistinė 
strategija visiškai nenaudinga 
gyventojams, o keisti vėlu. 
Nuėjome klystkeliais. Tai - 
sukrečiantis faktas, paradok-
saliai patvirtinantis ironišku 
tampantį deklaratyvų rašinė-

jimą ant krantinių kaip, kad 
kokį „čia gera sugrįžti“. Bet 
ne gyventi.

Vienintelis kriterijus, kuria-
me Anykščių rajonas nebuvo 
nokautuotas – švietimas. Šis, 
su ekonomine veikla ir turizmu 
nesusijęs rodiklis lietuvoje 
Anykščių rajoną nurodė kaip 
18 – tą. Tačiau jau girdisi 
naujos švietimo reformos 
griausmai su uždarinėjamomis 
mokyklomis. O ar yra nors 
koks pagrindas tikėtis, kad 
būtent ši reforma bus ta, kuri 
galų gale bus pavykusi? Ne-
bent pavykusi taupant pinigus 
socialinių reikmių sąskaita.

Visose krizėse, visuose vals-
tybės taupymuose pirmiausia 
kenčia silpniausi. Pirmieji 
„optimizuojami“ būtent jie. 
Tiesiog nurašomi kaip bevil-
tiški. Akivaizdu, kad dabartinė 
šalies valdžia lietuvą mato 
tik Vilniuje ir gal dar klaipė-
doje - savo citadelėse. O jei 
gyvenate kokiuose Anykščiuo-
se ir dar baisiau – Raguvėlėje 
ar Viešintose – patys kalti. Ir 
visai tragiška, kad rinkiminės 
apygardos dabar priklauso-
mos nebe nuo teritorijos, bet 
nuo gyventojų skaičiaus. Dau-
gėjant didmiesčiuose rinktų 
Seimo narių skaičiui, ir ma-
žėjant jų skaičiui rajonuose 
– padėtis pasidaro beviltiška. 
Sniego gniūžtės efektas tampa 
nebesustabdomu. juk „rajo-
niukų“ niekas nebegins nuo 
didmiesčių „ryklių“, reikalau-
jančių šaligatvių, apšvietimo 
ir elektromobilių įkrovimų 
stotelių, kai provincijos visa-
me kaimuke net vieno vienin-
telio gatvės apšvietimo žibinto 
nėra. Manau, nebe už kalnų 
laikas, kai vieną Seimo narį 
rinksime keliuose rajonuose, 
arba tapsime Panevėžio ku-
rios nors apygardos rinkimų 
apylinke. 

Ona gimė 1920 m. balan-
džio 15 d. Mato Jurkėno ir 
Antaninos Jackutės šeimoje 
Vaivadiškiuose, netoli Anykš-

Brangią ir mielą Oną JURKĖNAITę - VARANAVIČIENę 102-ojo gimtadienio proga sveikina vaikai, 
vaikaičiai bei provaikaičiai, linki sveikatos, džiugesio, ištvermės belaukiant 103-ejų! 

čių. Tėvai susipažino Juzivkoje 
(dabartinėje Ukrainoje) ir ten 
susituokė per šv. Jurgį, 1917 m. 
balandžio 23 d., kur buvo nu-

vykę Pirmojo pasaulinio karo 
metais per šalį einant frontui.  
Mama Antanina, Kazimiero ir 
Veronikos, iki santuokos Rai-
laitės, Jackų duktė kilusi iš 
Žemaitijos, Kuršėnų valsčiaus, 
Žygaičių (g. 1898 m. rugsėjo 26 
d.). Tėvas Matas Jurkėnas, Ka-
rolio ir Julijonos, iki santuokos 
Šulskytės, sūnus, gimė 1874 m. 
sausio 28 d. Anykščių krašte, 
giminės lizde - Vaivadiškiuose. 
1918 m. šeima grįžo jau į Nepri-
klausomą Lietuvą. Susilaukė 5 
vaikų: Stefanijos (1918-1919), 
Onos, Stanislovo (1922-1924), 
Adolfo (1924-1997) ir Vikto-
rijos (1927-1994). Prosenelė 
Teklė Jankevičiūtė, garbingos 
Žemaitijos, herbo Janina, bajo-
rų giminės atstovė. Kita, pagal 
tėvą - Elžbieta - garsios Anykš-
čių Kairių giminės palikuonė. 

Ona Jurkėnaitė mokyklą 
baigė su pagyrimu, mokytojai 
siūlė siekti mokslo aukštumų 
pamatę neeilinius gabumus. 
1936-1940 m. teko būti laiki-
nojoje sostinėje Kaune, ketino 
ir ruošėsi studijuoti farmaciją, 
tačiau prasidėjęs Antrasis pa-
saulinis karas planus sujaukė, 
grįžo į gimtąjį Anykščių kraš-
tą. 1943 m. liepos 11 d. Ka-
varske ištekėjo už Stanislovo 
Varanavičiaus, šeimoje gimė: 
Aldona, Palmira, Algimantas 
ir Rimantas. Gyvenimas vertė 
dirbti nelengvus darbus, per-
gyventi sovietinį terorą, patirti 
daug draugų partizanų aukų. 

Protėvių gijos lemia pasirin-
kimus, meilę mūsų šaliai. Ilgo 
ir šviesaus Jos gyvenimo pa-
slaptis - pozityvaus mąstymo 
galia. 

Džiaugiamės visi,
kartu būdami,
Šiltus žodžius mes tariam,
Palydim mintimi!

Anūkas Aidas BAŠKyS
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Į Lietuvą keliauti neketino

Pas Antaną ir Raimondą 
Bauras jau mėnesį laiko gy-
vena Oleksandra, Svetlana ir 
jos dukra Sofija. Moterys su-
tiko papasakoti, kaip atsidūrė 
Anykščiuose ir kaip joms čia 
sekasi gyventi.

„Kovo 4 dieną pajudėjome 
iš Kramatorsko. Tėvai ir vyras 
(Svetlanos – aut. past.) įkalbė-
jo išvykti iš Ukrainos – sakė, 
kad jie bus daug ramesni, jei 
būsime saugios. Jie liko ten. 
Mūsų kelias iki Lietuvos buvo 
ilgas – pirmiausia nukeliavome 
iki Lvovo, paskui atvykome į 
Lenkiją ir ten sutikome anykš-
tėno Mindaugo Kelpšos žmo-
ną Magdą, kuri priėmė mus 
pernakvoti. Mums buvo labai 
svarbu rasti darbą, kad suge-
bėtume išlaikyti save. Mums 
pasakė, kad Vokietijoje tikrai 
gausime darbą, todėl iš Lenki-
jos traukiniu patraukėme ten. 
Bet Berlyne mums pasakė, kad 
gauti darbą šansų nėra, reikia 
mėginti Brėmene. Kai ten nu-
vykome, darbo vietų, vėl sakė, 
nėra. Todėl grįžome į Lenkiją 
pas Mindaugą ir Magdą. Su-
žinojome, kad Lietuvoje būtų 
darbo, todėl taip atsitiko, kad 
atsidūrėme čia. Mūsų tikslas, 
pajudėjus iš tėvynės, buvo kaž-
kur laikinai apsistoti ir niekam 
nebūti našta. Tačiau Lietuvoje 
atsidurti nebuvo nė minčių – 
galvojome apie Vokietiją ar 
Lenkiją“, – apie savo kelią į 
Lietuvą papasakojo moterys.

Atvykusios į Lietuvą ir apsi-
stojusios Anykščiuose, Svetla-
na ir Oleksandra sakė to nesi-
gailinčios ir pas A. ir R. Bauras 
besijaučiančios kaip namuose: 
„Mes Anykščiuose jaučiamės 
kaip namie. Jokių pretenzijų 
nei Lietuvai, nei anykštėnams 
neturime ir esam labai laimin-
gos, kad atsiradom būtent čia 
ir dar turime darbus!“. 

Paklausus, ar jaučiasi sau-
gios mūsų šalyje – juk ne vie-
nas ekspertas perspėjo, kad pa-
vojus yra ir Lietuvai – moterys 
kalbėjo: „Teoriškai įmanoma, 
kad bus užpultos ir kitos ša-
lys, bet mes matome pasaulio 
reakciją, paramą Ukrainai. To-
dėl praktiškai tikėti, kad bus 
užpultos kitos šalys, netikime. 
O pačios išvykome dėl vaiko, 
kad gelbėtume ją. Kiekvieną 
dieną girdėjome oro pavojaus 
sirenas, o baisiausia tai, kas vi-
sai neseniai įvyko Kramators-
ko traukinių stotyje…“. 

Šiuo metu Oleksandra ir 
Svetlana dirba Audriaus Juš-
kos šiltnamiuose – skina agur-
kus. Abi darbu yra patenkintos 
ir dėkoja už suteiktą galimybę 

įsidarbinti. Tuo metu Svetlanos 
dukra Sofija mokosi A. Bara-
nausko pagrindinėje mokyklo-
je ketvirtoje klasėje ir taip pat 
jokių nusiskundimų neturi. 

„Džiaugiamės savo devynių 
moterų brigada, su jomis šiltai 
bendraujame. O Sofijos klasė-
je yra šeši ukrainiečiai, ji suole 
sėdi su mergaite iš Ukrainos, 
kurios vardas taip pat Sofija. 
Ji gauna užduotis ir iš Krama-
torsko mokyklos ukrainiečių 
kalba, todėl savaitgaliais at-
siskaito ir į Ukrainą. Ji lanko 
keramiką, piešia“, – apie gy-
venimą Anykščiuose pasakojo 
ukrainietės. 

Karo nuojauta buvo

Svetlana ir Oleksandra teigė 
jautusios karo pavojų ir Rusijos 
puolimas jų iš dalies nenuste-
bino: „Skirtingai nuo kitų, nuo 
vakarų ar centrinės Ukrainos, 
karą labai jautėm. Kadangi 
mums iki Donecko apie 80 ki-
lometrų, o ten karas vyksta nuo 
2014 metų, savaitę prieš puoli-
mą buvo labai didelė nuojauta. 
Tai buvo tik laiko klausimas“, 
– sakė nuo karo siaubo pabėgu-
sios ukrainietės.

Paklaustos, ką mano apie ru-
sus, galbūt anksčiau nuomonė 
apie šią tautą buvo geresnė, tiek 
Svetlana, tiek Oleksandra apie 
juos negalėjo pasakyti gerų žo-
džių: „Jie visada buvo nevykę 
žmonės, o dabar jų veidas dar 
labiau pasikeitė… Net sunku 
patikėti, kad žmonės gali būti 
šitiek „užzombinti“, tikintys 
ta propaganda. Mes namuose 
rusiškai bendraujame, dukra ir 
Anykščiuose mokykloje rusiš-
kai kalba, bet gero žodžio apie 
Rusiją pasakyti negalime. Per 
paskutinius kelerius metus mes 
pajutome gyvenimo kokybę – 
atsirado daug naujų kelių, pra-
dėjo tvarkyti miestelius, pra-
dėjome geriau gyventi. O štai 
kas dabar liko… Mūsų miestai 
virto griuvėsiais…“.

Nepaisant naikinamos gimti-
nės, abi moterys yra įsitikinu-
sios, kad karas baigsis Ukrainos 
pergale ir jos grįš namo. 

„Nors ir čia gera, bet pirmai 
galimybei pasitaikius grįšime. 
Jei rusai sunaikins ir mūsų Kra-
matorską, vis viena gyvensime 
Ukrainoje, nesvarbu, kurioje 
vietoje“, – vilties grįžti į gim-
tinę nepraranda Oleksandra ir 
Svetlana.

Vienas labiausiai sunaikintų 
Ukrainos miestų, kuriame iki 
šiol vyksta dideli mūšiai, žiau-
rios žudynės ir nežmoniškas 
elgesys su likusiais gyvaisiais 
– tai Mariupolis. Pasiteiravus 
moterų, ar, jų nuomone, Ukrai-
nos valdžia elgiasi teisingai 
neatiduodama miesto rusams 

– juk tai galbūt išgelbėtų ten li-
kusių žmonių gyvybes – ukrai-
nietės buvo patriotiškos: „Taip, 
jokiais būdais negali būti ati-
duotas! Aukos labai didžiulės, 
bet gal pavyks dar atsikovoti, 
jis nėra visiškai užimtas. Negali 
būti jokios kalbos apie pasida-
vimą!“.

Ukrainietės – tarsi 
šeimos dalis

A. Baura, paprašytas papa-
sakoti, kodėl nusprendė priim-
ti karo pabėgėlius, kuklinosi: 
teigė, kad apie tai daug kalbėti 
nenori, o taip pasielgė, nes tu-
rėjo laisvos vietos ir norėjosi 
žmonėms pagelbėti. 

„Mes su žmonele gyvenam 
nedideliam namelyje ir turime 
ūkinį pastatą, kuriame yra ne-
mažas kambarys, pritaikytas 
gyventi – yra ir tualetas, dušas, 
skalbimo mašina, virtuvytė. 
Todėl nusprendėme priimti iš 
Ukrainos pabėgusius žmones. 
Todėl pas mus dabar gyvena 
dvi trisdešimtmetės moterys ir 
vienos jų dešimtmetė dukrytė. 
O man didžiausias džiaugsmas, 
kad moterys turi darbą“, – pa-
sakojo A. Baura, – „Jos čia gy-
vena ir dirba nuo kovo 16 die-
nos. Tuomet buvo dar pradžia, 
todėl ir galimybė gauti darbus 
buvo didesnė. Esu nepaprastai 
dėkingas Juškoms, pas kuriuos 
jos dirba“. 

Anykštėnas sakė, kad pas 
juos įsikūrusioms moterims 
tikrai sunku, nes jų artimie-
ji likę Kramatorske. „Vienos 
moterų – Svetlanos – tėvai liko 
ten gyventi. Taip pat ir jos vyro 
tėvai. Jos niekaip jų neįkal-
ba evakuotis. O ten juk artėja 
frontas. Jos vyras kol kas kare 
nedalyvauja, yra rezerve ir kai 
bus reikalas ne tokius stiprius 
vyrus imti (jis turi neįgalumą), 
jis eis kariauti. 

Bet iš kitos pusės, man džiu-
gu matyti, kad tai nėra žmonės, 
kurie tik dejuoja ir verkia – jie 
mato ir pozityvo, ir pajuokau-
ja. Mes esam tarpusavyje su-
sitarę, kad prie vaiko – jokių 
ašarų. Stengiamės savaitga-
liais vis kur nors apsilankyti. 
Aš džiaugiuosi, kad jos yra 
Lietuvoje. Svetlanos vyras ir 
dukters tėvas sakė, kad svar-
biausia, jos saugios. O kaip 
jiems ten seksis Ukrainoje, 
tai jau taip… Jos labai tikisi 
grįžti namo. Praktiškai kie-
kvieną dieną apie tai mintys. 
Matau rytais, kai moterys ke-
liauja į darbą, pirmas darbas 
– paskambinti artimiesiems ir 
sužinoti, kaip jie ten, kas ten 
vyksta“, – apie ukrainietes, 
kurias priglaudė po savo sto-
gu, pasakojo A. Baura ir pridū-
rė, kad, joms išvykus, iš tiesų 

bus liūdna ir jiems su žmona: 
„Mes ir Velykas būtinai švęsim 
kartu, susiderinom laiką pagal 
jų darbo grafiką. Švęsime, tie-
sa, dvejas Velykas – pirmiau-
sia mūsų, paskui jų. Kai jos 
išvažiuos, tikrai bus gaila, jau 
dabar esam kaip šeima. Tikrai 
nuvažiuosime tuos 1400 kilo-
metrų ir juos aplankysime! So-
fijai jau juokiausi, kad turi tris 
senelius – du Ukrainoje, vieną 
Lietuvoje“.  

Džiaugiasi žmonių gerumu

A. Baura labai džiaugėsi 
anykštėnais – teigė nė nesiti-
kėjęs, kad tiek gerų žmonių 
aplink.

„Ačiū tiems žmonėms, kurie 
bet kokia forma prisideda. La-
bai didelį darbą daro socialinių 
paslaugų centras, vadovauja-
mas Jolantos Pleškienės, ir visa 
jų komanda. Ten kolektyvas 
labai atsidavęs ir labai padeda 
šiems žmonėms. J. Pleškienė, 
žinau, net iš savo asmeninių 
lėšų pabėgėliams padeda. Dar 
labai noriu paminėti, kad, pir-
mom dienom mergaitei išėjus 
į mokyklą, ji susirgo. Paskam-
binau į polikliniką, ten greitai 
pažiūrėjo sistemoje – taip, tokia 
Sofija egzistuoja ir sprendimas 
buvo labai greitai rastas. Ne 
mažiau dėkingumo žodžių nu-
sipelno ir tie darbdaviai, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu suran-
da galimybę priimti juos į dar-
bą. Savivaldybė yra suteikusi 
jiems galimybę kartą per savai-
tę pabūti baseine, pirtyse – tai 
irgi labai pagirtina. Ukrainie-
čiai labai jaučia, kad lietuviai 
padeda“, – dėkingumo žodžių 
ir valstybinėms institucijoms 
bei jų darbuotojams negailėjo 
buvęs rajono savivaldybės Ta-
rybos narys bei kuklinosi, kad 
ukrainietėms darbo vietas suor-
ganizavo jis pats… 

Nusprendė pamaitinti iš 
šalies bėgančius žmones

IĮ „Anykštukai“ direktorius, 
Anykščiuose turintis kebabinę 
Dalius Drumsta – tai žmogus, iš 
kurio šiuo sunkiu laikotarpiu ko 
gero kiekvienas iš mūsų turėtu-
me imti pavyzdį. Vos išgirdęs 
siaubingas naujienas iš Ukrai-
nos, vyras ėmė galvoti, kuo gali 
padėti ir prisidėti šio siaubo 
iš namų vejamiems ukrainie-
čiams. Ir sugalvojo: sušalu-
sius ir išalkusius žmones gali 
pamaitinti. Susikrovęs maisto 
produktų, su savo maisto fur-
gonu išvyko į Lenkijos pasienį 
nemokamai maitinti nuo karo 
bėgančius žmones.

„Tai buvo mano paties ini-
ciatyva. Kadangi turiu daug 
draugų Ukrainoje, esu daug 

kartų ten buvęs, ji man tikrai 
ne paskutinė šalis. Kai atsikė-
lęs ryte pamačiau naujienas, 
kad prasidėjo karas, iš karto 
pradėjau skambinti draugams, 
kurie gyvena Ukrainoje. Jie 
man papasakojo daugiau faktų, 
kaip ten viskas iš tikrųjų vyks-
ta. O paskui pradėjau galvoti, 
kaip jiems galėčiau padėti aš. 
Ką aš geriausiai moku daryti? 
O geriausiai moku gaminti val-
gyti – šiemet sueina trisdešimt 
metų, kai esu susijęs su virtuve. 
Nusprendžiau su savo mais-
to furgonu važiuoti į Ukrainos 
pasienį“, – apie greitai gimusią 
idėją pasakojo virtuvės šefas.

Taip prasidėjo Daliaus ke-
lionė, besitęsianti daugiau nei 
mėnesį. 

„Pasižiūrėjau, kad produktų 
turiu, turiu šiek tiek pinigėlių. 
Pasiskelbiau „Facebooke“, ką 
ketinu daryti, informacija pa-
sidalino draugai. Tuomet at-
sirado keli savanoriai, kurie 
norėjo vykti kartu, šiek tiek 
vėliau – dar vieni savanoriai 
su maisto furgonu prisijungė iš 
Kauno. Taip nuvykome į pasie-
nį su dviem maisto furgonais, 
penkiese. Pirmiausia naudojau 
savo asmenines lėšas, bet kai 
pamatėme, kokia situacija pa-
sienyje yra iš tikrųjų, supratom, 
kad tų produktų ir tų pinigėlių 
tikrai neužteks. Sulaukėm ži-
nučių iš draugų, kurie pasisiūlė 
padėti“, – pasakojo D. Drums-
ta ir pridūrė, kad tuomet kilo 
mintis atidaryti atskirą sąskaitą 
banke, į kurią norintys paaukoti 
galėjo pervesti pinigų.

„Kiek kas gali, tiek padeda. 
Mažiausias pervedimas buvo 
1 euras: supratau, kad žmonės 
padeda tiek, kiek išgali– ar 
euru, ar dešimčia, ar šimtu. Šita 
situacija suvienijo žmones, o aš 
buvau tas, kuris juos suvienijo 
dar labiau. Esame gavę ir žinutę 
iš pensininko vyro, kuris teigė, 
kad nepasitiki labdaros orga-
nizacijomis, o jis mato, kad aš 
ten, nes dėdavau nuotraukas iš 
pasienio, todėl jis panoro prisi-
dėti tiesiogiai“, – apie neabejin-
gus žmones pasakojo vyras.

Pasienyje, pasak D. Drums-
tos, taip pat atsirado daug ge-
ros valios žmonių. Vieni tokių 
– Lietuvos pasieniečiai: „Mes 
atvažiavome ketvirtadienį, o 
šeštadienį jie paskambino ir 
prisistatė, kad yra Lietuvos 
pasieniečiai, renka produktus 
ir juos mums atveš. Jie mums 
pristatė pagrindinių produktų 
– ryžių, makaronų, mėsos kon-
servų. Didelė pagarba ir padėka 
jiems!“.

Iškepė beveik pusantros 
tonos dešrelių

D. Drumsta sakė, kad jis su 
kompanija buvo pirmieji, Len-
kijos pasienyje pasiūlę pabėgė-
liams šilto maisto.

Mūšio lauke – ne vieni
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Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už gerą gydymą ir 
raminantį žodį.

Liudas JAKELIŪNAS

Ričardas BANYS,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Kai norisi kažką pasakyti apie Velykaspastabos paraštėse

Prisipažinsiu, kad kalbėti ar 
rašyti apie Velykas yra nelen-
gva. Ypač tai pajaučiau šiais 
metais, kai kiekvieną dieną tenka 
susidurti su mirties ir gyvenimo 
scenomis, sensacijų ir skandalų 
vaizdais ir aprašymais masinių 
komunikacijos priemonių pasau-
lyje. Žinoma, kai apie Velykas 
pradedi kalbėti ar rašyti, nau-
dodamas trafaretinius teiginius, 
frazes ar vien tik imi morali-
zuoti, tai tas nelengvas jausmas 
tarsi sumažėja. Tačiau bet koks 
trafaretas, ypač komunikacijoje, 
sumenkina ir pačių Velykų pras-
mę. O to tikrai nenorėčiau. 

Gyvename tokiais laikais, kai 
tikėjimo ir antgamtinio pasau-
lio dalykai tarsi susipriešina su 
visu mus supančiu technologijų 
pasauliu, kuriame moksliškai 
bandoma įrodyti net ir patį 

kristaus prisikėlimą iš mirusių. 
Tačiau įrodyti - tai dar nereiš-
kia įtikinti vis labiau į dvasi-
nio ir antgamtinio gyvenimo 
paviršutiniškumą išplaukiantį 
šių laikų žmogų, kuriuo galime 
būti kiekvienas iš mūsų. juk 
be galo sunku suvokti ar net 
įsivaizduoti kaip miręs žmogus 
po kelių dienų gali prisikelti 
iš numirusių, bendrauti su 
aplinka ir aplinkiniais, ypač kai 
beveik kiekvieną dieną per te-
leviziją tenka matyti realias ar 
suvaidintas mirties scenas. Gal 
nieko neįžeisiu, jei pajuokauda-
mas pasakysiu, kad prisikelti iš 
numirusių, netampant zombiu 
iš amerikoniškų siaubo filmų, 
žmonijos istorijoje pavyko tik 
vienam. Tai jėzui iš Nazareto, 
kuris kai kam buvo ir tebėra lyg 
senovės mitas, kitiems - šar-
latanas ar revoliucionierius, 
o dar kitiems - Dievo Sūnus ir 
Atpirkėjas. Tačiau moderniems 
laikams ir jų žmonėms nepa-
kanka saldžių religinių paveiks-
lėlių, kuriuose yra atvaizduotas 
iš mirties prisikėlęs kristus. 
Dabartiniam pasauliui reikia 
dokumentikos ir įrodymų, kad 
toks sensacingas faktas yra 
kažkada buvęs. Žinoma, kai 
kas mano, kad tikėti puikiai 
sumontuota religine pasaka, 
ją paverčiant „opiumu liau-

džiai“ - tai yra kažkam labai 
pelninga ir strategiškai svarbu. 
Šiandieną dažnai tenka girdėti, 
iš kai kurių ideologijų atstovų, 
kad kristaus prisikėlimas iš 
numirusių krikščionybei „bran-
giai kainuoja, bet tai kartu ir 
apsimoka“. juk jei nebeliktų 
„mito“ apie prisikėlimą, tai 
sugriūtų visas krikščionybės 
pamatas. O tai jau visiškas 
išnykimas. Dėl „mito“ galiu 
pasakyti tik tiek, kad kai kam 
„mitas“ yra ir amerikiečių iš-
silaipinimas Mėnulyje arba lai-
koma „mitu“ faktas, kad mūsų 
planeta yra ne plokščia, bet 
apvali. juk jei žmogus nepriima 
ar nenori priimti tiesos ar kon-
kretaus fakto, tai gali net galvą 
į sieną daužyti: nepadės ir tai 
tokio žmogaus įtikinti. Tačiau 
Bažnyčia ir visa krikščionybė 
net ir nebando įtikinti, o pati 
liudija prisikėlusį iš numirusių 
kristų. Būdama šventa ir kartu 
nuodėminga, Bažnyčia kyla ir 
krenta, silpnėja ir vėl stiprėja, 
stovi vietoje ir vėl eina toliau. 
Bažnyčia, kurią sudarome 
mes - tikintieji ir nuoširdžiai 
bandantys suvokti Dievą ir jo 
ieškoti savo gyvenimo kasdie-
nybėje, paženklintoje abejonė-
mis, atradimais ar klaidžiojimu 
tarp šviesos ir tamsos kelių. 

Šių metų Velykos, drįstu 

manyti, kiekvienam iš mūsų yra 
šiek tiek kitokios. Čia ir dar 
nesibaigianti pandemija, dalį iš 
mūsų palietusi skaudžiu artimo 
žmogaus praradimu, čia ir 
karas Ukrainoje, neleidžiantis 
ramiai užmigti, galvojant, kad 
kažkur yra žudomi žmonės. Ve-
lykų akivaizdoje tikriausiai kie-
kvienam yra sunku suvokti, kad 
tie, kurie dabar žudo nekaltus 
žmones ir griauna jų namus, 
stovės ortodoksų maldos na-
muose dievobaimingai nutaisę 
savo veidus ir tomis pačiomis 
lūpomis, kurios davė įsakymus 
griauti ir žudyti, priims Šv. ko-
muniją smilkalų ir ikonų fone. 
Sunkios ir ypatingos šių metų 
Velykos. kaži ar sėdėdami prie 
velykiniais valgiais nukrauto 
stalo nepasijausime nepatogiai, 
prisimindami tuos žmones, 
kurie šiuo metu ar šiek tiek 
vėliau, bent laikinai nurimus 
karo slibinui, pagalvos apie 
prisikėlimą ir jo paliestą Dievo 
Sūnų? Nesinori net pagalvoti, 
kad vieni Velykas švęs ramiai 
savo jaukiuose namuose, o kiti 
šalia savo sugriautų namų ar 
šalia kuklaus žemės kauburėlio, 
po kuriuo guli rusų kareivio nu-
šauta mama, tėtis, brolis, sesuo 
ar kitas brangus žmogus. 

Bet vis tiek taip norisi, kad 
prisikėlimo viltis nepaliktų nei 
mūsų, nei kitų, ypač šiuo metu 
kenčiančių savo skausmą. Mes, 

kurie dar galime džiaugtis taika 
ir ramybe, sėdėdami bažny-
čiose per Velykų mišias ar prie 
šventinio stalo, bent dalele savo 
širdies, bent šviesia mintimi 
pasidalinkime su Ukrainos 
žmonėmis. Negalvokime tik apie 
save, nes ateis laikas, kai būsi-
me ir mes dėkingi tiems, kurie 
su mumis buvo tada, kai mums 
labai reikėjo kažkieno pagalbos. 
Duok Dieve tik, kad mūsų namai 
ir mes patys niekados nebūtume 
paliesti kruvinų karo rankų.

O dabar norėčiau užbaigti 
savo minčių srautą šviesesnė-
mis spalvomis. Už lango vis 
labiau jaučiamas pavasaris. Šis 
metų laikas yra pats geriausias 
ir patikimiausias Velykų liudi-
ninkas. Norisi palinkėjimais 
pasidalyti su visais žmonė-
mis: su tikinčiais, kad kristus 
tikrai prisikėlė ir su Velykas 
švenčiančiais pagal savo 
nuoširdžius įsitikinimus. Tegu 
kiekviename žmoguje būna 
tik šviesu, net kai aplinkui yra 
tamsa. O prisikelti - tai ir nu-
galėti savo silpnumą, atsimerkti 
ir savo veidą atsukti prisikėlu-
siai gyvenimo prasmei ir norui 
gyventi ne vien dėl savęs, bet 
ir dėl kitų. juk to moko ir tas 
ypatingas Žmogus, daugybės 
laikomas Dievo Sūnumi, per 
kurio kryžiaus žaizdas esame 
visi išgydyti. Tegu visų sielose 
ir širdyse būna Velykos! 

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI 
už rūpestingą gydymą ir malonų bendravimą.

Ačiū Jums mielos medikės.
D. ir St. VIDZIKAUSKAI, E. JURIENĖ

Iš visos širdies dėkojame gydytojai Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI 
už nuoširdumą bendraujant su pacientais ir rūpes-
tingą gydymą.

Linkime sveikatos ir kantrybės nelengvame me-
dikų darbe.

Adelė ir Vytautas KAVALIAUSKAI

Populiariausių medikų rinkimuose pasikeitė 
lyderiai – į priekį išsiveržė Valdas Macijauskas 
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centru tęsia tra-

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

je“ paskelbsime balandžio 27 dieną, kai bus minima Medicinos darbuotojų diena.

Artėjant populiariausio me-
dikų rinkimų pabaigai, iki šiol 
pirmavusią, daugkartinę rinki-
mų laimėtoją Dalią Kazlauskie-
nę aplenkė pernai trečiu likęs 
gydytojas Valdas Macijauskas.

V.Macijauskas surinko 35 
padėkas, D.Kazlauskienė jų 
sulaukė 27. 

Trečioji populiariausio medi-
ko rinkimuose žengia gydytoja 
Gabėta Šinkūnaitė, kuriai pa-
cientai dėkojo 14 kartų.

9 padėkas turi gydytojas Ri-
mondas Bukelis, 7 padėkas - 
Rolandas Jurkėnas.

Gydytojai Dianai Iricijan pa-
cientai skyrė 5 padėkas.

Pacientai po kartą dėkojo gy-
dytojams Virginijai Pažėrienei, 
Giedručiui Klimkevičiui, Gra-

žinai Bernatavičienei, Audriui 
Vasiliauskui, Aloyzui Pranc-
kūnui, Aliūtei Kurminienei, 
Vitalijai Giriūnienei, Audronei 
Lapinskienei, Laimutei Raišo-
tienei ir Viliui Januškai.

Tarp slaugytojų taip pat pa-
sikeitimai. Surinkusi 28 padė-
kas į pirmąją vietą pakilo Jolita 
Abraškevičienė. 

Iki tol pirmavusiai Rūtai Pa-
ciūnienei pacientai dėkojo 18 
kartų. Trečia - Regina Viršy-
lienė, sulaukusi 13 padėkų. Ra-
munė Strazdienė ir Rita Bur-
neikienė turi po 8 padėkas.

7 padėkų sulaukė Laima 
Slapšienė. 5 padėkas turi Aušra 
Valaitienė. Po 2 padėkas surin-
ko Bronė Pranskūnienė ir Gra-
žina Janulienė. Pacientai taip 

pat dėkojo slaugytojoms Joanai 
Mikulėnienei, Virginijai Zi-
zirskienei, Zitai Mackevičiū-
tei, Rasai Jankienei ir Ligitai 
Laurikėnienei.

Padėti savo mėgstamiems 
gydytojams ir slaugytojoms 
rinkti balsus galite keliais bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami mokamas pa-
dėkas (vienos padėkos kaina 
15 eurų), rašydami redakcijai 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-
dikai pasirūpino, bei balsuoda-
mi internetu, portale anyksta.lt 
vyksiančioje apklausoje. Nuo 
balandžio 19 d. 9 val. iki ba-
landžio 22 d. 9 val. galėsite ati-
duoti balsą už slaugytoją, o nuo 
balandžio 22 d. 9 val. iki balan-
džio 25 d. 9 val. – už gydytoją.

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

Padėkoti per „Anykštos“ 
laikraštį dar galite kito šeš-
tadienio (balandžio 23 d.) ir 
antradienio (balandžio 26 d.) 

numeriuose.
Padėkas galima užsakyti 

el. paštu reklama@anyksta.lt 
arba redakcijoje (Vilniaus g. 
29, Anykščiai). Telefonai pasi-
teirauti: 8-381-59458; 8-686-
33036.

-ANYkŠTA
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Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Gabėtai 
ŠINKŪNAITEI ir slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI 
už malonų ir nuoširdų priėmimą.

Linkiu sėkmės darbe.
Vilius KEPALAS

Reiškiame pačius šilčiausius ir nuoširdžiausius 
padėkos žodžius gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI. 
Ji gydytoja iš pašaukimo, profesionali, nuošir-
di, geležinės kantrybės, supranta, kad sveikata 
kaip ir mama - tik viena. Ačiū slaugytojai Reginai 
VIRŠYLIENEI už rūpestį, dėmesį, nuoširdumą.

Linkime medikėms sėkmės, sveikatos, ištver-
mės, stiprybės.

ČEPONIŲ šeima iš Vikonių km.

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojui Rimondui 
BUKELIUI ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už 
nuoširdumą, atsidavimą savo profesijai, rūpestį ir 
švelnų žodį. Ačiū, kad esate!

Algimantas ir Vanda ŠNIUKŠTAI

Gydytojui Rimondui BUKELIUI ir seselei Ritai 
BURNEIKIENEI. 

Dėkoju už nuoširdumą, gerą gydymą ir malonų 
bendravimą. Visad išeinu su šypsena.

Geros Jums sveikatos ir stiprybės.
Genovaitė BALČIŪNIENĖ

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI už 
rūpestingą ir nuoseklią mūsų sveikatos priežiūrą, 
malonų bendravimą, tikrą, nesuvaidintą paslaugu-
mą ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už nuoširdų 
rūpestį, dėmesį, praktinius patarimus rūpinantis 
mūsų sveikata.

Stasė ir Rimantas KULAKAUSKAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui Rolandui JURKĖNUI 
ir slaugytojai Aušrai VALAITIENEI už rūpestingą, 
profesionalų gydymą ir nuoširdumą. 

Linkiu Jums sveikatos, kantrybės, stiprybės atsa-
kingame medikų darbe.

Valdas TYLA

Dėkojame Medicinos namų gydytojai Dianai 
IRICIJAN už nuoširdų bendravimą, dėmesį ir rū-
pestingą gydymą.

Veronika - Aldona PILKAUSKIENĖ, 
Bronislava VARNIENĖ 

N. Elmininkai

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už profesiona-
lumą ir nuoširdumą.

Janina STAKĖNIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už profesionalumą 
ir nuoširdų gydymą bei rūpestingumą. 

Ramutė PAVILONIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už  nuoširdumą, 
atsidavimą savo profesijai.

Linkiu Jums sėkmės, sveikatos ir ištvermės šia-
me nelengvame darbe.

Irena PLAČENIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už už nuoširdu-
mą, gerą gydymą ir dėmesį. 

Rimutė JAKELIŪNIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už malonų ir šiltą 
aptarnavimą. Linkime sveikatos, stiprybės ir sė-
kmės nelengvame darbe.

Stasys ŠINKŪNAS

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už rūpestį ir svei-
katos priežiūrą.

Linkiu Jums sveikatos ir kantrybės. 
Vlada MOGYLIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už rūpestingą gy-
dymą ir šiltą bendravimą su ligoniais.

Zita ČERŠKUVIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už už švelnų žodį, 
malonų bendravimą. Sėkmės, sveikatos, gero pa-
sisekimo darbe ir gyvenime. 

Eleonora SUNKURYTĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdumą, 
atjautimą, rūpestingumą. 

Linkiu Jums didžiausios sėkmės.
Genovaitė KAUŠPĖDIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdumą, 
atsidavimą savo profesijai bei rūpestį.

Vita GOGELIENĖ

Dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už už profe-
sionalumą ir nuoširdų gydymą bei rūpestingumą. 

Zita ir Vytautas KAVOLIŪNAI

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už profesionalų 
gydymą, nuoširdumą. Jūsų geros rankos, dėme-
sys, šypsena veikia daug geriau nei medikamen-
tai. Sveikatos, sėkmės ir kantrybės Jums.

Bronė BASECKIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už gerą gydymą ir 
raminantį žodį.

Marytė JANKAUSKIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdumą, 
atsidavimą savo profesijai bei rūpestį.

Danutė ir Stasys VILČINSKAI

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdumą, 
atjautimą, rūpestingumą. 

Linkime Jums sėkmės, sveikatos gyvenime ir 
darbe.

Gražina ir Zenonas DOBROVOLSKIAI

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už švelnų žodį, 
malonų bendravimą. Sėkmės, sveikatos, pasiseki-
mo darbe. 

Verutė BIVEINIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už rūpestį ir svei-
katos priežiūrą.

Linkiu Jums sveikatos ir kantrybės. 
Regina BERNATAVIČIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už gerą gydymą ir 
raminantį žodį.

Irena ir Tautvilas BALNOS

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už profesionalumą 
ir nuoširdų gydymą bei rūpestingumą. 

Algis KAŽDAILIS

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už malonų ir šiltą 
aptarnavimą. Linkime sveikatos, stiprybės ir sė-
kmės Jūsų darbe.

Janė KAŽDAILIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už rūpestingą gy-
dymą ir šiltą bendravimą su pacientais.

Stasė ir Alvydas PUKENIAI

Dėkojame gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAITEI ir 
slaugytojai Reginai VIRŠYLIENEI už nuoširdų ir 
rūpestingą gydymą. Linkime sveikatos ir sėkmės 
darbe.

Arūnas ir Danė BARYZAI

Nuoširdžiai dėkojam Kurklių ambulatorijos gydy-
tojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai 
PACIŪNIENEI už rūpestingą ir atidų gydymą, už 
švelnų ir malonų bendravimą. Sveikatos, stiprybės 
ir kantrybės Jūsų nelengvame darbe''.

Violeta DŪDIENĖ ir Jūratė KAŠINSKIENĖ
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Charkove striuka su maistu, žiaurus 
vaikino likimas

Eldoradas BUTRIMAS 
Specialiai iš Ukrainos, 

Charkovas-Lvovas

Lvove karo visiškai nesijaučia, čia veikia įvairios parduo-
tuvės, restoranai, o žmonės linksmai šnekučiuojasi lauko 
kavinėse.

Mat į Lvovą kol kas buvo pa-
leistos tik kelios raketos, ir ne 
į centrą, o į miesto pakraštyje 
esančius pramoninius objektus.

Prie linksmai gyvenančio 
miesto, grįžus iš ištisą parą 
bombarduojamo Charkovo, pri-
prasti nėra lengva, tad kol kas 
tebegyvenu karo įspūdžiais.

Juolab perskaičius pritren-
kiančią informaciją. Tokią, jog 
ES nuo agresoriaus besiginan-
čiai Ukrainai išskyrė 1 mlrd. 
eurų, tačiau tuo pačiu už per-
kamas iš Rusijos dujas ir naftos 
produktus bei anglį Maskvai 
pervedė keliasdešimt kartų 
daugiau. 

Organizacija „Transport & 
Environment“ suskaičiavo, jog 
ES šalys Rusijai vien už tiekia-
mus naftos produktus per dieną 
sumoka 285 mln JAV dolerių. 
Išeina, kad ES šalys, kartu ir 
Lietuva, finansuoja Rusijos 
vykdomą karą prieš Ukrainą.

Pavyzdžiui, Lietuvos degali-
nėse yra prekiaujama „Orlen“ 
įmonės degalais, o ši juos perka 
iš Rusijos. Tas pats yra su dujo-
mis, anglimi.

Tai, jog ES ir pasaulinių hu-
manitarinių organizacijų tie-
kiama maisto pagalba Ukrainai 
nėra pakankama, galima nesun-
kiai įsitikinti Charkove.

Miesto valdžia kasdien ke-
liasdešimtyje vietų nemokamai 

dalija maisto paketus, tačiau 
prie jų stovintys žmonės skun-
džiasi, kad laukti reikia daugy-
bę valandų, o neretai gauna vien 
puskepalį duonos arba batoną.

Netoli mano viešbučio esan-
čiame mikrorajone Šaltasis 
Kalnas eilėje stovėję gyvento-
jai neslėpė nepasitenkinimo. 
Žmonės skundėsi, jog dėl karo 
sustojo verslas, ir daugybė jų 
liko be darbo ir pajamų.

Tie, kas stovėjo eilėje pir-
mieji, teigė, jog vietą užsiėmė 
penktą ryte, nors ir žinojo, kad 
maistas bus dalijamas nuo de-
šimtos valandos. Vėliau atsisto-
ję esą kai kurių produktų gali 
nebegauti.

Eilės gale stovėjusios pensi-
ninkės skundėsi, jog geresnius 
produktus išsikovoja jaunesni 
žmonės, sugebantys alkūnėmis 
prasiveržti be eilės. Tuo tarpu 
senesni ir ligoti, išstovėję pusę 
dienos dažnai turi tenkintis tik 
duona ar batonu, o mėsos gaba-
liuko ar kiaušinių, vaisių sulau-
kia nebent kartą per savaitę.

Neretai esą pasitaiko ir taip, 
jog visą dieną eilėje prastovėję 
turi namo kiūtinti be nieko, nes 
maisto pritrūko arba jo išvis ne-
atvežė.

Buvo galima suprasti, jog 
dalis šių rusakalbių pensininkų 
tiki ir Maskvos skleidžiamomis 
melagienomis. Kelios moterys 

įnirtingai įtikinėjo, jog žiaurūs 
yra ne rusų, o ukrainiečių ka-
riai, nes rusų belaisviams esą 
nukapoja galvas arba kala prie 
kryžiaus.

Be to, šios moterys skleidė 
gandus, jog humanitarinę pa-
galbą dalijantys asmenys dalį 
maisto pasisavina ir veža bičiu-
liams į parduotuves.

Tuo pačiu tos moterys su 
nostalgija gyrė sovietmečio lai-
kus jaunystėje, kai nemokamai 
buvo galima gauti butą, keliala-
pį į sanatoriją, o pas gydytojus 
patekti nebuvo eilių.

Užtat paklausus, ar tokiai jų 
nuomonei pritaria sūnūs ir du-
kros, pensininkės pasakė, kad 
ne. Vaikai esą yra patenkinti, 
jog Ukrainoje algos didesnės 
nei Rusijoje, jog galima be bai-
mės kritikuoti valdžią ir lengvai 
išvažiuoti į užsienį uždarbiauti.

Vienas, dailininku Sergejumi 
prisistatęs vyriškis teigė, jog 
net aštuoniasdešimt procentų 
jo kaimynų prieš karą simpati-
zavo prorusiškoms partijoms, 
tačiau po miestą užgriuvusių 
žudikiškų bombų Putiną palai-
kančių liko vienetai. Dailininko 
manymu, ES ir kitos Vakarų 
šalys privalėtų Ukrainai ne tik 
tiekti daugiau ginklų, bet ir 
maisto produktų bei vaistų, kad 
vos už 30 kilometrų nuo Rusi-
jos sienos gyvenantys ir Putinui 
simpatizavę žmonės galutinai 
nuo jo nusisuktų.

xxx
Nuotrauka, kurioje 25 metų 

charkovietis Saša Oharkovas 
tupi apsikabinęs savo mylimą 
retriverių veislės kalaitę Helsi 
yra paskutinė, kurioje vaikinas 
buvo įamžintas.

Vaikino ir Helsi draugystė 
buvo ypatinga, mat kalaitę tė-
vai sūnui nupirko prieš vienuo-
lika metų, kad šis mažiau liūdė-
tų mirus mylimam seneliui. Nei 
brolio, nei sesers neturėjęs pa-
auglys Saša nepaprastai pamilo 
Helsi, o ši irgi nuo jo nenorėda-
vo atsitraukti nė per žingsnį.

Universitetą baigęs vaikinas 
dirbo informatiku, ir pas tėvus 
gyveno kartu su savo sužadė-
tine Marija.  Šią vasarą, tris su 
pusę metų draugavusi pora ke-
tino susituokti, tačiau vestuvių 
nebebus.

Nebebus todėl, jog vieną 
baisaus karo dieną maskolių 
paleista raketa nusileido po jų 
buto balkonu. Sprogimo auko-
mis tapo keliolika to namo gy-
ventojų bei praeivių, vidurdienį 
išėjusių šiaip pasivaikščioti ar į 
parduotuvę.

Bavarijos mikrorajonas iki tol 
nebuvo patyręs raketų antpuo-

lio, mat yra priešingoje pusėje, 
nei kad fronto linija, einanti pa-
lei šiaurinę miesto dalį. Bavari-
jos gyventojai todėl nepaisyda-
vo oro pavojaus pranešimų, ir jį 
mieste paskelbus drąsiai eidavo 
į gatvę. 

Tačiau tas vidurdienis buvo 
visiškai kitoks, kurio nedidelio 
mikrorajono gyventojai nepa-
mirš niekada. 

Atskridus raketai Saša buvo 
arti balkono, patyrė daugybę 
sužeidimų, ir po dviejų parų li-
goninėje mirė. Sužadėtinės Ma-
rijos, buvusios tuo metu prieš-
kambaryje, kūną krauju nudažė 
skeveldros, tačiau mergina liko 
gyva.

Parą mergina buvo apkurtusi ir 
ne visai suvokė, kas vyksta aplin-
kui. To nelabai suvokė ir Igorio 
mama, kuri kartu su vyru spro-
gimo metu ėjo iš parduotuvės 
namo ir iš toli matė kilusį didelį 
ugnies blyksnį po jų langais. 

Tėvai girdėjo ir kurtinantį 
sprogimo aidą. Po pirmo nuste-
bimo ir išgąsčio tėvai pasileido 
bėgti link savo namo. 

Tėvas įbėgo į butą gelbėti 
sūnaus ir sužadėtinės, o mamą, 
pamačiusią šalia jų buto gulin-
čius praeivių lavonus, ištiko 
šokas, ir ji sukniubo garsioje 
raudoje.

Į ligoninę nuvykęs parsivežti 
sūnaus palaikų, tėvas Sašą atpa-
žino vien iš vaikystės rando po 
kaire pažastimi. Palaidoję sūnų 

tėvai išvyko į už keliolikos ki-
lometrų esantį kaimą pas gimi-
nes, kur pasiėmė ir per gaisrą 
apdegusią savo katę.

Labradorę Helsi paliko pa-
saugoti vienai pažįstamai, gy-
venančiai to paties Bavarijos 
mikrorajono pakraštyje. Kalai-
tę Sašos tėvai planavo į kaimą 
atsivežti vėliau, tačiau toks ke-
tinimas gali ir ne išsipildyti. 

Mat praėjus kelioms dienoms 
po tragedijos ir sūnaus laido-
tuvių, šiaip visada labai rami 
buvusi Helsi nusitraukė kieme 
nuo pavadėlio ir nubėgo. Kur, 
nežinia, nes niekas jos nebe-
matė nei tame kieme, nei prie 
susprogusio namo.

Igorio sužadėtinei papasako-
jus šią istoriją nusprendžiau, 
jog grįžęs į Charkovą būtinai 
iškabinsiu daugybę skelbimų - 
prašydamas, jog jei Helsę kas 
nors priglaudė, būtinai ją grą-
žintų. Net už didelius pinigus.

Kad galėčiau nuvežti Sašos 
tėvams. Tegul jie visi kartu gy-
vena prisiminimais apie Sašą, ir 
tegul kartu gydosi karo žaizdas.

O kai po kelerių metų Hel-
si nuo senatvės kaime numirs, 
linkėsiu jai kitame Pasaulyje 
vėl susitikti su geriausiu savo 
draugu, nepaprastai ją mylėju-
siu Saša. 

Ir tada Helsi vėl bus laiminga, 
kaip kad buvo iki tos nelemtos 
šlykštaus karo dienos.

(Tęsinys. Reportažų iš Ukrainos pradžia „Anykšta“ Nr. 24, 
2022-03-26)

Charkovietė eilėje prie maisto.

Saša su Helse.               Autoriaus nuotr.

(Bus daugiau)
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(Atkelta iš 5 psl.)

SITUACIJA

„Kuomet mes atvažiavome 
į tą pasienio punktą prie Len-
kijos, jos pusėje buvo viena 
Lenkijos girininkų palapinė: 
jie gamino sumuštinius, davė 
kavos, arbatos, sausainių, šo-
koladukų. Mes buvom pirmieji, 
pradėję gaminti karštą mais-
tą. Po geros savaitės atsirado 
amerikiečių „pasaulio virtuvė“, 
bet jie iš lenkų užsisakinėdavo 
pusgaminius ir termodėžėse 
maistą dalindavo. Tai buvo kol-
dūnai ir dešrelės. O mes gami-
nam sriubas, troškinius, plovą, 
makaronus su mėsa, ryžius su 
vištiena, pasiūlom čeburekų, 
dešrelių. Net kepėm šašlykus, 
kadangi vieną savaitgalį buvo 
atvykę penki papildomi žmo-
nės iš Lietuvos – pagalvojom, 
kad galim šiek tiek paįvairinti 
racioną. Bet pagrindas vis tik 
yra sriuba, karštas troškinys ir, 
žinoma, dešrelės. Šitų dešrelių 
per penkias savaites, kai aš ten 
buvau, iškepėm 1300 kilogra-
mų“, – apie gaminamą maistą 
ukrainiečiams pasakojo keba-
binės savininkas ir teigė, kad 
pasienio parduotuvėse buvo 
susidūręs ir su maisto trūkumu, 
nes bėgančių žmonių srautas 
buvo labai didelis. 

„Tekdavo važiuoti ir 50-60 
kilometrų, kad gautume pro-
duktų. Ypatingai dešrelių – kar-
tą teko važiuoti net į gamyklą 
ir ten už 1000 eurų pirkti parū-
kytų dešrelių. Maisto produktų 
parsivežti važiavom su dviem 
mašinomis. Per visą laiką pa-
gaminom 50-60 tūkst. porcijų 
maisto. Be manęs ten pasikei-
tusių savanorių lietuvių yra 16. 
Aš tikrai ten dar grįšiu ir ieško-
siu žmogaus, kuris mane vėliau 
pakeistų. Srautas buvo šiek tiek 
apmažėjęs, o dabar, kiek man 
sakė, vėl žmonių padaugėjo“. 

yra net koplytėlė

Paprašytas papasakoti, kokio-
mis sąlygomis pasienyje teko 

dirbti ir kur laikinai prisiglau-
džia iš namų bėgantys ukrainie-
čiai, D. Drumsta sakė: „Būtent 
tam pasienio ruože, kuriame 
buvau, yra pastatyta 200 kv. 
metrų palapinė, ji yra šildoma, 
ten yra vaikų žaidimų kamba-
rys, mamos kambarys, ten ga-
lima ir pamiegoti. Yra pastaty-
ta daug plastikinių kėdžių, kur 
galima atsisėsti pailsėti. Kam 
šalta, duoda pledukus apsiklo-
ti. Yra mini bariukas, kur ga-
lima pasivaišinti kava, arbata, 
sausainiais, šokoladukais. Kai 
buvo šalta, mes toje pačioje pa-
lapinėje dalinom maistą. 

Beje, toje palapinėje yra net 
koplytėlė, kurioje atvažiavęs 
kunigas laiko Mišias. Tarp kit-
ko, Mišias jis laiko ant mano 
paskolinto staliuko, man jau 
liepta jį saugoti, nes jis šven-
tas“.

IĮ „Anykštukai“ direktorius, virtuvės šefas, kebabinės savinin-
kas Dalius Drumsta (dešinėje), išgirdęs apie Rusijos invaziją į 
Ukrainą, su savo maisto furgonu išvyko į Lenkijos pasienį ne-
mokamai pamaitinti nuo karo bėgančius žmones.   

Tenka ir vertėjauti

Reikia pripažinti, kad D. 
Drumsta dirbti važiavo į baisią 
vietą – tai ne festivalis, ne kon-
certas ir ne šventė. Ar pašneko-
vui nebuvo baisu vykti ten, kur 
nuo karo bėga žmonės?

„Žodis „baisu“ yra ne man, 
aš žinojau, kur važiuoju. Kai 
važiuoji ir nežinai, kur, yra 
vienaip, o kai važiuoji išreikš-
ti savo patirties ir palaikymo, 
tada kitaip. Nežinau, gal man 
kažkada vėliau viskas sugrįš, 
bet kol kas jaučiuosi normaliai 
ir džiaugiuosi tuo, ką padariau. 
Buvo su mumis ir savanorių, 
viena aštuoniolikmetė mergina 
kelias dienas pabuvusi pasipra-
šė namo, nes palūžo psicholo-
giškai. Man metų jau ne trisde-
šimt keturi, turiu šiokios tokios 
patirties, žinojau, kur važiuoju, 
nusiteikiau, kad mano darbas 
yra pamaitinti žmones, tą ir 

dariau. Kadangi esu ne kartą 
buvęs Ukrainoje, šią tautą šiek 
tiek pažįstu. Kas yra karas, ži-
noma, nežinau, bet pačius žmo-
nes, jų mąstyseną, manau, šiek 
tiek pažįstu. 

Kadangi suprantu ukrainie-
tiškai, laisvai kalbu rusiškai, 
angliškai ir lenkiškai, tai mano 
darbas buvo ne tik gaminti, bet 
ir vertėjauti, padėti žmonėms, 
parodyti, kur tualetas, kur koks 
transportas jų laukia, kur kokia 
humanitarinė pagalba, kur ras-
ti vandens“, – kalbėjo didelę 
širdį nelaimėliams parodęs D. 
Drumsta, kuris pastebėjo, kad 
pirmųjų pabėgėlių ir tų, ku-
riuos tenka sutikti dabar, tiek 
nuotaika, tiek mąstymas labai 
pasikeitę: „Per pirmas dvi sa-
vaites žmonės tiesiog bėgo nuo 
karo, bet realiai karinių veiks-
mų nebuvo matę. Paskutines 
tris savaites pasienyje buvo 
žmonės, kurie nukentėjo nuo 

karo – matė sprogimus, kaip 
sunaikinamas jų turtas, žudomi 
žmonės, kurie slėpėsi rūsiuose, 
kurie nebeturi namų… Jie yra 
išsigandę, atvirkščiai, nei pir-
mieji karo pabėgėliai“. 

Paklaustas, ar teko „gyvai“ 
išgirsti karo pabėgėlių istorijų, 
D. Drumsta sakė: „Taip, esu 
prisiklausęs įvairių istorijų, 
matęs net ir nuotraukų. Bet aš 
jiems sakau, kad mes, europie-
čiai, žinom, kas vyksta, mūsų 
neliečia ta rusiška propaganda, 
mes ja netikim ir niekados neti-
kėjom. Jie džiaugiasi, kad mes 
žinom tas tikrąsias žinias. Kai 
su jais kalbu rusiškai, iš karto 
pasakau, kad mes – ne iš Ru-
sijos, o iš Lietuvos. Pasakau, 
kad jie su manimi gali kalbėti ir 
ukrainietiškai, nes aš kalbą pui-
kiai suprantu, tik atsakyti galiu 
rusiškai. Jie tikrai nustemba, 
kad mes iš taip toli atvažiuojam 
ir jiems padedam“.

Mūšio lauke – ne vieni
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Kas ir kodėl? 
06:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite.. (kart.).
07:00 Tai kur tol iau? 
(kart.).
07:55 . Troliai.
09:25. Stipruolis Hansas.
10:25 Cirko programa. 
Saulės cirkas – Volta.
12:10 . Sinbadas. 
Septynių jūrų legenda.
13:35 Išgelbėti Florą (.
15:10 Koncertas BROLIAI
16:50 Grupės Go_A kon-
certas Vilniuje.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vert imu į gestų 
k.).
19:15 Auksinis protas. 
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą. 
23:00 . Vestuvinis štrude-
l is ir saldi laimė. N-7.
00:30 Koncertas BROLIAI
02:10 Auksinis protas. 

06:20 Peliukas Stiuartas 
Lit l is.
06:50 Tomo ir Džerio šou.
07:20 Avelės ir vi lkai 2.
08:50 Tomas ir Džeris. 
Robinas Hudas ir l inksma-
sis peliukas.
09:55 Pelenės istori ja. 
Žvaigždžių pakerėta.
12:00 Marl is ir aš. N-7. 
14:25 Krokodilas Dandis 
2. N-7. 
16:40 Rožinė pantera 2. 
N-7. 

18:30 Žinios.
19:30 Triušis Piteris. 
21:20 Godzila 2. Monstrų 
karalius. N-14.
23:50 Nepasi r inkt i  ke l ia i . 
N-14. 
01:30 Pats sau mil i jonie-
r ius (k). N-14. 

05:40 Drakoniuko 
Riešutėlio nuotykiai. 
Atostogos džiunglės.
07:15 TIESIOGIAI Ukraina 
24. 
09:25 Loch Nesas. N-7
11:30 Suteik man sparnus. 
N-7
13:55 Piršlybos. N-7
16:05 Alisa Veidrodžio 
karalystėje. N-7
18:30 TV3 žinios. 2022. 
19:27 TV3 orai. 2022. 
19:30 Paslaptingas sodas. 
N-7
21:35 Moterys meluoja 
geriau. Robertėl is. Antroj i 
banga. N-14
23:10 Antrasis šansas. 
N-14
01:20 Bulis. N-14
02:20 Elementaru. N-7

06:55 Neatrasta 
Kolumbija. 08:00 Didingoji 
Gvadalkivyro upė (k).
09:10 Susipažinkite – lo-
kiai.
10:20 40-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festi-
valis.
12:45 Auksinis berniukas. 
N-7. 
14:40 Aeroplanas 2. N-7. 

16:25 Mano žmona - raga-
na. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Vilniaus Rytas 
- Utenos Uniclub Casino 
- Juventus. 
21:00 Karalius Artūras. 
Kalavijo legenda. N-7. 
23:30 Nojaus laivas (k). 
N-14. 
02:10 Devyni jardai (k). 
N-14. 

06:00 Heldtas. Fl irtas su 
teisingumu. N-7. 
07:00 Šeimyninės melo-
dramos (k) 
08:00 Mano namai - mano 
l ikimas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Stebuklas. N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai. 
N-7. 
12:15 Heldtas. Fl irtas su 
teisingumu. N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas. 
N-7. 
14:30 Tobuli nusikalt imai. 
N-7..
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melo-
dramos.
17:45 Baudžiauninkė. N-7. 
18:50 Mirt is rojuje. N-7. 
19:55 Tobuli nusikalt imai. 
N-7. .
21:00 Aleksas Hugo. 
Levanto meilužiai. N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas. 
N-7. 
00:05 Uždrausto miesto 
intr igos. N-7. 
01:05 Prancūziška žmog-
žudystė. Madi Ečeban (k). 
N-14. 

 PLIUS. 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Beatos  v i r tuvė . 
07 :00  Mi ja  i r  aš .  (kar t . ) .
07 :25  Sard inė  kosmose. 
(kar t . ) .
07 :35  A lv inas  i r  pa t rakė -
l i a i  burunduka i .  (kar t . ) .
07 :50  Erdvės  menas .
08 :20  D iza inas .  (kar t . ) .
09 :20  Trys  kara la ič ia i . 
( kar t . ) .
10 :20  .  Dominum mon -
tes .  Jono Pau l iaus  I I 
ka lna i .
11 :20  Vy tau tas 
Mačern is .  Ke l ionės . 
11 :30  Švent inė  muz ik inė 
p rograma Ve lykų  šv iesa . 
12 :55  Monet  le l i j os . 
Vandens  i r  šv iesos  ma -
g i ja .
14 :30  3  minu tės  i k i  kon -
cer to . 
14:33 Florezas 
Florencijoje. Juano Diego 
Florezo rečital is.
16:50 Vytautas Mačernis. 
Trumpos istori jos.
17:00 Richard Strauss. 
Opera Rožės kavalierius. 
20:30 Panorama (su verti-
mu į gestų k.).
21:00 3 minutės iki mu-
zikos. 
21:03 Muzikinė dokumen-
t ika. . Milesas Davisas. 
Džiazo legendos gimimas. 
N-14.
23:00 Hiphopo evoliuci ja. 
N-14.
23:50 Vizionieriai. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba 
00:15 Dabar pasaulyje. 

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
10:20 Simpsonai. (kart.) 
N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. 
(kart.) N-7
12:25 Vieniši tėvai. N-7
12:55 Gelbėtojai. 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 Šalutinis poveikis. 
N-14
23:10 Lemtingas posūkis 
4. Kruvinoji pradžia. S
00:55 X mutantai (. N-14
01:45 Nufi lmuoti antgamti-
niai reiškiniai. N-14

05.15 Vantos lapas. N-7.
06.00 Bušido ringas. N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas. 
07.00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva. 
07.30 Aiškiaregė. N-7.
09.00 Pop grupės Studija ir 
R. Ščiogolevaitės koncertas.
11.00 Populiariausios 
Ovidijaus Vyšniausko dai-

nos. 
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Irūna ir Marius. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Livetos ir Petro 
Kazlauskų koncertas.
17.30 Mama. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Mama. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Mama. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Nauja diena. 
00.00 Gyvai. Išjunk šviesą.
01.00 Aiškiaregė. N-7.
02.30 TV parduotuvė.

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.
08:00 Čia – Lietuva. 
Įstabiais gamtos takais.
10:00 Egzotiniai keliai.
11:55 Kenoloto.
12:00 Šv. Velykų II dienos 
mišios.
13:00 Tarptautinis 
Ukrainos palaikymo kon-
certas.
16:00 Ori jaus kelionių 
archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 „Nesiaukite l ive“. 
„Pasit ikite - Šarūnas 
Jasikevičius”.
21:00 Kasdienybės he-
rojai. 
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Trys kartos. N-14
00:50 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 

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 Trys karalaičiai.
11:00 Velykų šv. Mišios ir 
Popiežiaus Pranciškaus 
palaiminimas Urbi et Orbi iš 
Vatikano. Tiesioginė trans-
liacija.
13:50 Mis Marpl. 
Žmogžudystės vizija. N-7. 
15:30 Žinios. Orai (su verti-
mu 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 Rimanto Kaukėno pa-
ramos grupės labdaros kon-
certas Už pergalę gyventi.
20:30 Panorama.
21:00 Rimanto Kaukėno 
paramos grupės labdaros 
koncertas Už pergalę gyventi 
(tęsinys).
22:30 Varinis žmogus.
00:10 Emilija iš Laisvės alė-
jos.. N-7. (kart.).

06:00 Tomo ir Džerio šou.
06:30 Mažasis riteris 
Trenkas.

08:05 Avelės ir vilkai.
09:45 Latė ir stebuklingas 
akmuo.
11:20 Penas. Nuotykiai 
Niekados šalyje.
13:30 Krokodilas Dandis. 
N-7.
15:30 Rožinė pantera. N-7. 
17:20 Teleloto. TV 
18:30 Žinios.
19:30 Aš matau tavo balsą. 
21:30 Pats sau milijonierius. 
N-14. 
23:25 Kvaišų atostogos. 
N-14. 
01:30 Naujokas (k). N-7. 

06:00 Monstrų viešbutis. N-7
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 
24. 
09:00 Svajonių ūkis. 
09:30 La Maistas. 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 
11:00 Svajonių sodai. 
12:00 Amerika. Keturi metų 
laikai. N-7
13:10 Vakaro pasakojimai. 
N-7
15:10 Džiunglių knyga. N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Lietuvos talentai. N-7
22:00 Kingsman. Slaptoji 
tarnyba. N-14
00:40 Egipto dievai. N-7 
(kart.)

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas. 

Žagarė 
08:00 Varom!. N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Pričiupom!
09:30 Didingoji Gvadalkivyro 
upė.
10:35 41-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.
13:20 Jau atvažiavom?.
15:15 Aeroplanas. N-7. 
17:05 Saulės cirkas. Visatos 
pakrašty.
18:50 Bėgimas džiunglėse. 
N-7. 
21:00 Nojaus laivas. N-14. 
23:50 Devyni jardai. N-14. 
01:45 Krydas. Gimęs kovoti 
(k). N-14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagan-
dos. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
08:30 Mirtis rojuje. N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Anos Olson virtuvė.
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris. N-7. 
17:45 Raudonas kambarys. 
N-7. 
18:45 Laukinis miestas. N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Madi Ečeban. N-14. 
23:00 Stiklo pilis. N-14. 
01:30 Izabelė ir jos vyrai (k). 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Krikščionio žodis. 

08:00 Kelias.
08:30 Menora. (subtitruota).
09:00 Širdyje lietuvis. .
10:00 Velykų pamaldos iš 
Vilniaus evangelikų liute-
ronų bažnyčios. Tiesioginė 
transliacija.
11:15 Kelionių atvirukai. 
(kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba..
12:30 Nematomas herojus.
14:00 Sunė prieš Sunę.
15:30 Minčiukų palėpė. 
16:00 Dainų dainelė 2022. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Išpažinimai. 
20:00 Kultūros diena. 
(kart.).
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 3 minutės iki kon-
certo. 
21:03 Wolfgango Amadeaus 
Mozarto Requiem Veronos 
arenoje.
22:10 Giacomo Puccini. 
Opera Vilisės.
23:20 Žemaitiška roko ope-
ra Gervaza dūzgės. (kart.).
00:50 Panorama (su vertimu 
į gestų k.) (kart.).
01:12 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) (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 Vienam gale kablys. 

10:00 Praeities žvalgas. N-7
10:30 E– gazas dugnas. 
11:00 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7
11:30 Škotija. Metai laukinėje 
gamtoje. N-7
12:45 Laukinė Arabija. 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 Vilniaus 
Žalgiris – Marijampolės 
Sūduva.
20:00 Išlikimo instinktas. N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Prezidento lėktuvo 
sudužimas. N-14
23:55 Taksi 2 (Taxi 2). N-7 
(kart.)

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
08.00 Miško balsas. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šv. Mišios iš Vilniaus 
Šv. Juozapo bažnyčios. 
10.00 Pasveikinkime prisikėli-
mą, Kauno valstybinio muziki-
nio teatro koncertas. 
11.00 Benai, plaukiam į Nidą.
12.00 Teisingumo agentai (. 
N-7.
14.00 Pėdsakas. N-7.
16.00 Žinios.
16.30 24/7. 
17.30 Mama. N-7.
18.00 Žinios.
18.30 Mama. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Mama. N-7.
22.30 Žinios.
23.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.00 Pėdsakas. 

06:00 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24”.
08:00 Velykų Šv. Mišių trans-
liacija.
09:30 Čia – Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
10:00 Alfas vienas namuose
11:00 Receptų receptai.
11:30 Čia – Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
12:00 Čia – Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
12:30 Čia – Lietuva. Įstabiais 
gamtos takais.
13:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
13:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Egzotiniai keliai.
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 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 Dėl visko kaltas sek-
sas. N-14 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Dėl visko kaltas sek-
sas. N-14 
23:15 Jaunoji žvaigždė. N-14
01:15 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 04 18

sekmadienis 2022 04 17



2022 m. balandžio 16 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
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. (subti-
truota).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
(subtitruota).
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Asmens sargybinis. N-14. 
00:25 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
01:15 (Ne)emigrantai. (subtitruo-
ta, kart.).
02:10 Nacionalinė ekspedicija. 

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Pabelsk į mano širdį.

15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Susikaupk. N-14. 
00:40 Paskutinis laivas. N-7. 
01:40 Nepasirinkti keliai (k). 
N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:30 Spintos šou su Vinted. 
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Meilės gijos. 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 Belaisvė. N-14
00:55 Bulis. N-14
01:55 Elementaru. N-7

06:05 CSI. Majamis (k). N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 

17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:25 Seklys ir Makaulė. N-7. 
19:30 Akloji zona. N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Betmenas. Pradžia. N-7. 
23:50 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda (k). N-7. 
02:15 Strėlė. N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu. N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k) 
08:00 Mano namai - mano liki-
mas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Baudžiauninkė. 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 Baudžiauninkė. N-7. 
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai. N-7. .
21:00 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir moteris traukinyje. 
N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas. N-7. 
00:05 Uždrausto miesto intrigos. 
N-7. 
01:05 Aleksas Hugo. Levanto 
meilužiai (k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Minčiukų palėpė. (kart.).
07:25 Gustavo enciklopedija.
07:55 Erdvės menas.

08:25 Teatro biografijos. (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis. (subti-
truota, kart.).
12:20 Smalsumo genas. (kart.).
12:50 Knygų savaitė 2022. 
(kart.).
13:45 7 Kauno dienos.  (kart.).
14:15 Mokslo sriuba. (kart.).
14:45 Anapus laiko ir šviesos. 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš s.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7.
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau.  (kart.).
19:30 . Žmogus, kurio neįstengė 
nužudyti Putinas. 
20:10 Kelionių atvirukai.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Eurolyga per LRT.
21:45 Eurolygos krepšinio turny-
ras. Ketvirtfinalis. 
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 Paskutinis žmogus 
Žemėje. (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou. (kart.) 
N-7
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7
08:50 E– gazas dugnas. (kart.)
09:20 Moderni šeima. (kart.) N-7

10:20 Simpsonai s. (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų. (kart.) 
N-7
12:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje. N-7
12:55 Gelbėtojai. N-7
13:55 Kobra 11. N-7
15:00 CSI. Niujorkas s. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų. N-7
22:00 Dievo šarvai. N-14
23:40 Jeloustounas. N-7
00:40 Rezidentas. N-14
01:35 X mutantai. N-14
02:30 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai. N-14

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 Pėdsakas.. N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
11.10 Neišsižadėk. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 #NeSpaudai. 
17.30 Aiškiaregė (1/12). 
Surežisuotos realybės serialas. 
Ukraina. 2019-2021. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.25 Renovacija iš arčiau. 
Rubrika. 2022.
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 

20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 13:30 Alfo didy-
sis 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.
18:25 Mano reikalas-pasaulio 
reikalas.
18:30 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 Iš esmės su A. Peredniu.
23:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
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 draugas. 
12:30 Pasaulio puodai. 
13:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Orai. (su vertimu į 
gestų k.).
16:30 Pagalbos šauksmas. N-7. 
17:15 . Ponių rojus. N-7. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda. 
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Lietuva kalba. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis. N-14. 
00:10 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
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 reindže-
ris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou. N-7.
21:00 Rimti reikalai 4 (61). N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 33. N-14.
01:00 Paskutinis laivas. N-7. 
01:55 Susikaupk (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 (. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Meilės gijos. 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 Vienas šūvis. Dvi kulkos. 
N-14
00:55 Bulis n. N-14
01:55 Elementaru. N-7

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
alija.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:30 Seklys ir Makaulė. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. N-7. 

16:00 Kalnietis. N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Klaipėdos Neptūnas - Kauno 
Žalgiris. 
21:00 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis. N-14. 
23:00 Betmenas. Pradžia (k). 
N-7. 
01:45 Strėlė. N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu. N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos.
(k) 
08:00 Mano namai - mano liki-
mas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Baudžiauninkė. 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 Baudžiauninkė. N-7. 
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai. N-7. .
21:00 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir auka paplūdimyje. 
N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas. N-7. 
00:05 Uždrausto miesto intrigos. 
N-7. 
01:05 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir moteris traukinyje 
(k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 

07:00 Mija ir aš. (kart.).
07:25 Sardinė kosmose. (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai. (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:15 Dizaino dokumentika. 
08:25 Širdyje lietuvis. (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Menora. (subtitruota, kart.).
12:20 Kelias. (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis. 
13:45 Čia – kinas. (kart.).
14:15 Veranda. (kart.).
14:45 Žmogus, kurio neįstengė 
nužudyti Putinas. (kart.).
15:25 Kelionių atvirukai. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias draugas. 
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. (kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Europos moterų rankinio 
čempionato atranka. Lietuva – 
Šveicarija. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:40 Krepšinis. Europos taurė. 
Aštuntfinalis. 
23:45 Kelionių atvirukai.
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 Paskutinis žmogus 
Žemėje. (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
10:20 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
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 Anapus horizonto. N-14
23:10 Jeloustounas. N-7
00:00 Rezidentas. N-14
01:00 X mutantai. N-14
01:50 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai. N-14

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 Pėdsakas.. N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas. N-7.
11.10 Neišsižadėk. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
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 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laikykitės ten.. N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija 

01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”. 
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
10:30 Kapralas eina Tenerife.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų 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.
18:25 Mano reikalas - pasaulio 
reikalas.
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 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte
23:40 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 04 19

trečiadienis 2022 04 20



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. balandžio 16 d.

ketvirtadienis 2022 04 21

penktadienis 2022 04 22

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
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 Degantis pasaulis. N-14. 
00:10 Komisaras Reksas. N-7. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. (kart.).

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 reindže-
ris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.

13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
21:30 Žinios.
22:30 Juodosios mišios. N-14. 
00:55 Paskutinis laivas. N-7. 
01:50 33 (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. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Meilės gijos. 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 Suvokimas. N-14
01:00 Bulis. N-14
02:00 Elementaru. N-7

06:05 CSI. Majamis (k). N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:35 Iškvietimas. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 

17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:30 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Šiaulių Šiauliai-7bet - Utenos 
Uniclub Casino - Juventus. 
21:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas. N-14. 
22:45 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis (k). N-14. 
00:45 Strėlė. N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu. N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos. 
(k) 
08:00 Mano namai - mano liki-
mas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Baudžiauninkė. 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 Baudžiauninkė. N-7. 
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai. N-7. 
21:00 Komisarė Nora Vais. 
Paskutinė auka. N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas (60) (k) 
(Cain). N-7. 
00:10 Uždrausto miesto intrigos. 
N-7. 
01:10 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir auka paplūdimyje 
(k). N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tai kur toliau? 
07:00 Mija ir aš. (kart.).

07:25 Sardinė kosmose. (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai. (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:15 Dizaino dokumentika. 
08:25 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita. (subtitruota, 
kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau.  (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos. (kart.).
14:45 Dominum montes. Jono 
Pauliaus II kalnai. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Skonio pasaka. 
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Veranda. (kart.).
19:30 Kylantis potvynis.
20:30 Eurolyga per LRT. 
Tiesioginė transliacija.
20:45 Eurolygos krepšinio turny-
ras. Ketvirtfinalis. 
23:00 Gamtininko užrašai. 
23:30 Čia – kinas. Kino žurnalas. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. .
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 

06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje. (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 s. N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų s. N-7
20:00 Nuogi ir įbauginti. N-7
22:00 Juodosios raganos metai. 
N-14
23:45 Jeloustounas. N-7
00:35 Rezidentas. N-14
01:30 X mutantai. N-14
02:25 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai. N-14

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu. 
07.00 Rysas Darbis Japonijoje.
08.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
09.00 Pėdsakas. N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
11.10 Neišsižadėk. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena.
14.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30 Aiškiaregė 1. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 

20.50 Aiškiaregė 21. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Oponentai. 
00.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Receptų receptai.
10:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga.  
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. .
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Kasdienybės herojai. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU.
18:25 Mano reikalas – pasaulio 
reikalas.
18:30 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 Iš esmės.
23:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
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 kaimyną. 
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 Ex Machina. N-14.
00:55 Išganytojo aikštė. 
N-14.
02:45 Sukurta Lenkijoje.
03:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4. N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė.
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.

16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. N-7. 
21:00. Ričardas Džiuelas. 
N-14. 
23:45 Asas. N-14. 
01:35 Juodosios mišios (k). 
N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės s. N-7
06:30 Didvyrių draugužiai s.
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24. 
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Mažoji našlė. N-7
11:00 Likimo pinklės. N-7
12:00 Nuodėminga žemė. N-7
13:00 Meilės gijos. 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 Išvirkščias pasaulis. N-7
21:20 Geležinis žmogus (N-7
23:55 Markas Feltas. Žmogus, 
sugriovęs Baltuosius rūmus. 
N-14
02:00 Vienas šūvis. Dvi kulkos. 
N-14 (kart.)
04:20 Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis. Antroji banga. N-14 
(kart.)

06:05 CSI. Majamis. N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia.
08:25 Teisingumo agentai. N-7. 
09:30 Kalnietis. N-7. 
10:35 Iškvietimas. N-7. 
11:35 Mentalistas. N-7. 
12:35 CSI. Majamis. N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai. N-7. 
16:00 Kalnietis. N-7. 

17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas. N-7. 
18:25 Seklys ir Makaulė. N-7. 
19:30 Amerikietiškos imtynės. 
N-7. 
21:30 Baudėjas. N-14. 
00:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas (k). N-14. 
01:45 Strėlė. N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu. N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k) 
08:00 Mano namai - mano 
likimas. N-7. 
09:00 Anupama.
10:05 Baudžiauninkė. 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 melodra-
mos.
17:45 Baudžiauninkė. N-7. 
18:50 Mirtis rojuje. N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai. N-7. .
21:00 Purpurinės upės. 
Juodasis mėnulis. N-14.
23:10 Geriausia draugė. N-14. 
01:05 Komisarė Nora Vais. 
Paskutinė auka (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.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė. (subti-
truota, kart.).
12:20 Atrakinti praeitį. (kart.).
12:50 Stambiu planu. (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Kylantis potvynis. 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Skonio pasaka 
17:10 Tarnauti ir ginti. N-7. 
(kart.).
18:10 Seselė Beti. N-7. 
19:00 Kultūros diena. 
19:30 Fokusas. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:30 Europos kinas. 
Venecija. N-7.
23:30 Pasivaikščiojimai. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. .
00:40 Emilija iš Laisvės alė-
jos. N-7. (kart.).

06:05 Kobra 11. (kart.) N-7
06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje. 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 s. N-7
17:55 Moderni šeima. N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų s. N-7
20:00 Farai. N-7
21:00 Žinios
22:00 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas. N-14
00:10 Juodosios raganos. 
N-14 (kart.)
01:50 Šalutinis efektas. N-14 
(kart.)

05.14 Programa.
05.15 Nauja diena.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai. 
07.00 Rysas Darbis Japonijoje.
08.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
09.00 Pėdsakas. N-7.
10.05 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
11.10 Neišsižadėk. N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
15.00 Reali mistika 018. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
2022. N-7.
17.30 Aiškiaregė. N-7.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Reporteris. 
20.50 Aiškiaregė. N-7.
21.25 Neišsižadėk. N-7.
22.30 Reporteris. 

23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
2022. N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
01.30 Reali mistika. N-7.
02.30 TV parduotuvė.
02.45 Mokslo ritmu. 

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Kasdienybės herojai. 
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 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.
18:25 Mano reikalas – pasaulio 
reikalas.
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 Iš esmės.
23:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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šeštadienis 2022 04 23

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 Klauskite daktaro. 
08:00 Beatos virtuvė. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Didžiųjų kačių epocha. 
(subtitruota).
12:45 Mėlynoji planeta 2. 
(subtitruota).
13:35 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 Išbandymas dviem. 
N-7. (subtitruota).
00:50 Ex Machina. N-14. 
(kart.).
02:35 Vestuvinis štrudelis ir 
saldi laimė. N-7. (kart.).

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Ponas Magu.
09:20 Ogis ir tarakonai.
09:40 KINO PUSRYČIAI 
Didžiapėdžio vaikis.
11:25 Tomas ir Džeris svečiuo-
se pas Ozo šalies burtininką.
12:30 Trys nindzės imasi veikti. 
N-7. 

14:15 Tūkstantis žodžių. N-7. 
16:05 Prekybos centro kietuo-
lis. N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
18:30 Žinios.
19:30 Princas Žavusis.
21:05 Mano mamos meilužis. 
N-14. 
23:10 Metas veikti. S. 
00:50 Ričardas Džiuelas (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 Metų laikai laukinėje 
Amerikos gamtoje. N-7
13:10 Laukinė karalystė. N-7
14:15 Pabėgę monstrai. N-7
16:10 Čihuahua iš Beverli 
Hilso (. N-7
18:00 Spintos šou su Vinted. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Žaidimas galvOK. 
21:30 Zuikis Džodžo. N-14
23:50 Lok, stauk arba šauk. 
N-14
02:00 Suvokimas. N-14 (kart.)

06:30 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7. 
08:00 Varom!. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:05 Neatrasta Kolumbija.

11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7. 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos
13:35 Pragaro virtuvė. N-7. 
14:35 Ekstrasensų mūšis. N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempiona-
tas. Vilniaus Rytas - Alytaus 
Dzūkija. 
19:30 Aš matau tavo balsą. 
21:30 Krydas 2. Kylanti legen-
da. N-14. 
00:10 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė. N-14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 100 metų propagandos. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Alpių gelbėtojai. N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
14:10 Šventės su Ana.
14:40 Mylėk savo sodą.
15:45 Moteris. N-7. 
17:45 Raudonas kambarys. 
N-7. 
18:45 Laukinis miestas. N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7. 
21:00 Kapitonė Marlo. 
Degantis žmogus. N-14. 
23:15 Taisyklės negalioja. 
N-14. 
01:45 Purpurinės upės. 
Juodasis mėnulis. N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:10 Meškutės Nidos nuo-
tykiai. 
07:30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11:00 Trembita. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 . Pažinti Japoniją.
13:30 Euromaxx. 
14:00 Meškutės Nidos nuo-
tykiai.
14:20 . Viesulas ir didysis 
Uraganas. 
16:00 Knygų savaitė 2022. 
Kas bijo labiau: vaikai ar 
tėvai? 
17:00 Veranda. 
17:30 Dizainas. 
18:00 Mokslo ekspresas. 
18:30 Teatro biografijos. 
19:25 . Vizionieriai. 
19:30 . Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Kine kaip kine. 
21:30 Kita tylos pusė.. N-7.
23:20 LRT OPUS ore. Grupė 
Garbanotas Bosistas. 
00:15 Dabar pasaulyje. .
00:40 Panorama (su vertimu į 
gestų k.) (kart.).
01:10 Išganytojo aikštė. 
N-14. (kart.).
02:55 Meškutės Nidos nuoty-
kiai. Nida ir vilkai. (kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7

06:30 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7
07:25 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu.  N-7
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 Škotija. Metai laukinėje 
gamtoje. N-7
12:45 Laukinė s. N-7
13:55 Jokių kliūčių! N-7
14:55 Pragaro kelias. N-7
16:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Amerikos dainų kovos.
20:00 Išlikimo instinktas. N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Taksi 3. N-14
23:50 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis. N-14 (kart.)
01:50 Amerikos talentai.

06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Mariana 
Korvelytė - Moravskienė. 
08.30 Eko virusas. 
09.00 Aiškiaregė. N-7.
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Džinsai kvepiantys 
laisve. 
11.00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Teisingumo agentai. 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.
20.30 A. Lukašenka. Auksinis 
dugnas. N-7.
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”.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai
11:30 Lietuviškos atostogos.
11:55 Kenoloto.
12:00 Pakvaišę dėl grožio.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Login 2022.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
15:00 Kapralas eina Tenerife
15:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 “Nesiaukite live”. 
“Pasitikite - Šarūnas 
Jasikevičius”.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Pavojingos svajonės. 
N-14 
23:30 “Nesiaukite live”. 
“Pasitikite - Šarūnas 
Jasikevičius”.
00:20 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

siūlo darbą

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) statybos darbus, ieško:

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 Eur/
mėn. į rankas;

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

nis tiesimas). Atlyginimas: 1500 – 2500 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

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

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 mo-
čiute ir ją prižiūrėti.
Tel. (8-609) 92144.

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 
„Aukštaitiškas formatas“ prenumerata. Elektro-
ninės ir popierinės leidinių prenumeratos kaina yra 
tokia pat. 

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/pre-
numerata, el. paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pa-
siteirauti (8-686) 33036. 



  
2022 m. balandžio 16 d.SKELBIMAI

įvairūs

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 
2022 m. gegužės 4 d. 13 val., numatomi Kultūros paveldo departamento 
prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo verti-
nimo tarybos posėdžiai, kuriuose bus svarstomi kultūros paveldo objektų 
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai:  Piliakalnio 
piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24543), Anykščių r. sav., Skiemonių sen., 
Piliakalnio vs., Bijeikių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 24533), Anykščių r. 
sav., Anykščių sen., Bijeikių k., Liudiškių senovės gyvenvietės (u. k. 17150), 
Anykščių r. sav., Anykščių sen., Keblonių k., Judinio pilkapyno (u. k. 3223), 
Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Judinio k., Judinio pilkapyno II (u. k. 3224), 
Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Judinio k., Miškinių pilkapyno (u. k. 16275), 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Zoviškių k.  Su akto projektais galima susi-
pažinti https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/4NyKofokLa26QKK

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

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

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.

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

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.522 „Dėl 
nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir duomenų surinkimo bei tikslini-
mo taisyklių“, pranešame, kad G. P. 2022 m. balandžio mėn. 29 d. 10 val. kviečia-
mas atvykti prie Jums priklausančio žemės sklypo (kad. Nr.3470/0003:423), esančio 
Butėnų k., Svėdasų sen., Anykščių r., kadangi Jūsų sklypas ribojasi su V. R. supro-
jektuotu žemės sklypu (kad. Nr.3470/0003:pr.1384-2). Bus atliekami V. R. suprojek-
tuoto žemės sklypo kadastriniai matavimai.

A.Bivainio tyrinėjimų įmonė, J.Basanavičiaus g. 49A, Utena. Tel. (8-698) 05854.

Kviečiame Anykščių bitininkų draugijos narius 
atvykti į ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą, kuris 
vyks šių metų balandžio 23 d. 10 val. Anykščių kultū-
ros centro mažojoje salėje. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti, nes bus svarstomas stojimo į LBS narius, 
pagal sutartį.              Valdyba

Keičia

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

Tel. (8-601) 95071.

Paslaugos

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

Tel. (8-685) 68182.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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. 

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

Tel. (8-684) 29023.

Kokybiškas, nebrangus tven-
kinių kasimas, kitos ilgastrėlio 
ekskavatoriaus paslaugos. 

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tel. (8-617) 00616.

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.

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

Tel. (8-609) 92144.

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VISČIUKAI! ANČIUKAI, 

ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Balandžio 19 d. (antradienį) 

prekiausime Kaišiadorių raj. UAB 
„Rumšiškių paukštynas“ paaugintais 
2-3-4 savaičių COBB-500 vakcinuo-
tais mėsiniais broileriais viščiukais. 
Vienadieniais mėsiniais ir dedeklių 
viščiukais, mėsiniais ančiukais ir žąsiu-
kais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių  spalvų 
vištaitėmis. Paaugintais, anglų veislės 
Big-6 rūšiuotais mėsiniais  kalakutais. 
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.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Balandžio 21 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, 
raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir 
jau pradėjusiomis kiaušinius dėti vištai-
tėmis bei spec. lesalais, turėsime gai-
džiukų (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. tur-
gaus) 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 turgelio) 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, Levaniškiuose 17.40.

VIŠTOS VIŠTAITĖS .
BALANDŽIO 21 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių" paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis,dėsliosiomis vištai-
tėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 5.50 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais.Spec. lesalai. Jei vėluo-
sime, prašome palaukti. 

Tel. (8-632) 40215.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 

N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

parduoda

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.

Atlieka geodezinius matavi-
mus. 

Tel. (8-646) 59392.

Troškūnų seniūnijos Raguvėlės seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai
Informuojame, kad 2022 m. balandžio 28 d. 17.00 val. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centro pa-

talpose (Parko g. 4, Raguvėlės k., Troškūnų sen., Anykščių r.) vyks Troškūnų seniūnijos Raguvėlės seniūnaitijos 
seniūnaičio rinkimai. Seniūnaitis bus renkamas atviru balsavimu seniūnaitijos gyventojų susirinkime. 

Kviečiame gyventojus teikti Troškūnų seniūnijos Raguvėlės seniūnaitijos seniūnaičių kandidatūras. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik 
tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Pasiūlymus prašome teikti elektroniniu paštu gina.petraskiene@anyksciai.lt arba pristatyti į Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
Troškūnų seniūniją  (Vytauto g. 2, Troškūnai). Pasiūlymai priimami iki 2022 m. balandžio 25 d.

Kandidato sutikimo formą bei sutikimo tvarkyti kandidato asmens duomenis formą ir visą detalią informaciją galite rasti adresu www.
anyksciai.lt arba Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijoje Vytauto g. 2, Troškūnai. Parašų rinkimo lapai taip pat 
išduodami Troškūnų seniūnijoje. Pasibaigus kandidatų registracijai, kandidatų sąrašai bus skelbiami Raguvėlės kaimo skelbimų lentoje ir 
Troškūnų seniūnijos patalpose esančioje skelbimų lentoje.

Papildomą informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Troškūnų seniūnijos seniūnas Rimantas Sereičikas, 
mob. (8-611) 30019, el. p. rimantas.sereicikas@anyksciai.lt 
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BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

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

MIŠKUS
Pusamžius, brandžius, 

malkinius, su žeme ir išsikirsti.
Tel. (8-672) 05341.

AUKŠČIAUSIA KAINA, 
GREITAS ATSISKAITyMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

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

Tel. (8-647) 77137.

SKUBIAI PERKAME
BUTUS, MŠKUS, 

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

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-610) 85178.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel.(8-611) 01110.

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

Tel. (8-609) 92144.

Ieško namo Anykščiuose 
arba aplink Anykščius, gali būti 
namo dalis. 

Tel. (8-607) 49133.    

2-3 kambarių butą, gali būti 
neremontuotas. 

Tel. (8-684) 73181.    

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

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

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

parduoda

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-678) 84219.

Sklypas 6 a, Liudiškių sodų 
bendrijoje. Yra elektros įva-
das, vandens telkinys. Kaina 
derinama.

Tel. (8-652) 09190.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-688) 48169.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 22488.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus. 
Pristato į namus.

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

Kita

Amonio salietrą, azofoską 
16-16-16. Pristato.

Tel. (8-605) 49513. 

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

Tel. (8-687) 11893.

Bulves sėklines, maistines. 
Atveža nuo 100kg. 

Tel. (8-670) 39886, 
(8-626) 30192, 
(8-646) 79627.

Maistines bulves „Vineta” 
(sukrenta), „Laura” (nesukren-
ta) - 25 kg/15 Eur. Sodinimui 
„Vineta”, „Melody”, „Laura”, 
„Karalienė Anna”. Atveža.

Tel. (8-614) 63147.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel. (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.

Kita

Miško pirkimas. Krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

Tel. (8-656) 77315.

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, savivartę priekabą, 
motociklus: JAWA, URAL, 
DNIEPR. 

Tel. (8-600) 17621. 

VIŠTAITĖS, ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI IR AB „VILNIAUS 
PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKAI ! PRISTATYMAS Į NAMUS

Priimami užsakymai jaunoms, 4 – 5 mėn. dedeklėms vištaitėms, mėsi-
niams ančiukams, žąsiukams, BIG – 6 veislės kalakučiukams, vienadie-
nėms vištaitėms ir AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ mėsiniams broileriniams 
vienadieniams ir paaugintiems 2 – 4 sav. viščiukams įsigyti. Užsakymus 
pristatome į namus. Tel.užsakymams: (8-612) 17831, (8-611) 51770.

Šviežią pieną
Tel. (8-620) 80915.
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Anicetas, Dravenis, Skaidra, 
Robertas.

Benediktas, Giedrius, Algedė, 
Kalikstas, Ūdrys.
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Apolonijus, Eitvilas, 
Girmantė.

Leonas, Leontina, Eirima,s 
Aistė, Simonas, Laisvūnas, 
Laisvūnė.

Gostautas, Eisvydė, Agnė, 
Marcijonas.

Anzelmas, Konradas, Arijus, 
Milgedas, Skalvė, Amalija.

Kajus, Visgailas, Norvaidė, 
Leonidas, Leonas, Vadimas.

Piešė kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

sodo reikalai

Amiliutė paštininką Jafimą moko kaip 
korektiškai marginti kiaušinius

laikas stojo neramus
Margindama kiaušinius
Amiliutė pagalvoja -
Raudonai nemaliavoja.

Dar sakys ilgiesi ruso!
Paštininkas mąsliai rūko,
Ilgą barzdą čiupinėja,
ją kažko nužiūrinėja...

Aš, jafimai, atsargi.
Raudona spalva baugi!
Nors raudona prie Velykų
Nuo senų laikų pritiko.

Atsarga gėdos nedaro.
Nekorektiška - dėl karo.
Aš geltonų, mėlynų
Tris pakus dažų imu.

Ir lipdukų su gandriukais,
Rožėmis ir su kregždžiukais.
Te Velykoms vyksta akcija -
Už teisingą agitaciją!

Sėdi du fizikai pedagoginio 
valgykloje ir audringai aptari-
nėja kažkokį uždavinį. Pro šalį 
praeina ganėtinai įspūdingai at-
rodanti anglistė. Fizikai nutyla, 
palydi smailiais žvilgsniais... 
Po pauzės:

- Ale tu matai, kaip įdomiai 
susigrupavo atomai!

***
Pacientas susirūpinęs klausia 

gydytoją:
- Sakykite, daktare, ar aš ti-

krai pasveiksiu? Girdėjau, kad 
gydytojai kartais neteisingai 
nustato diagnozę. Gydo, pa-
vyzdžiui, pacientus nuo plaučių 
uždegimo, o jie numiršta nuo 
šiltinės.

- Tai atsitikimas ne iš mano 
praktikos. Kai aš ką nors gydau 
nuo plaučių uždegimo, jis ir nu-
miršta nuo plaučių uždegimo...

***
Važiuoja vyras su žmona ir 

visą kelią pykstasi. Staiga žmo-
na priekyje, prie kelio, pamato 
dvi kiaules ir sako vyrui:

- 0, žiūrėk, čia turbūt tavo gi-
minės!

Vyras:
- Jo, uošvis su uošviene.

21

V. Bagdonas rašo: „Labai 
norėtųsi „Sodo reikalų“ sky-
relyje perskaityti gerbiamo 
botaniko, biologo, daugybės 
knygų apie augalus autoriaus, 
Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus argumentuotus 
paaiškinimus apie labai gerai 
žinomą, populiarų, tautiečių 
mėgiamą, auginamą sodybose 
paprastąjį putiną (Viburnum 
opulus). Apie šio augalo gydo-
mąsias savybes plačiai rašoma 
įvairioje literatūroje, taip pat ir 
gerbiamo S. Obelevičiaus kny-
goje „Imunitetą stiprinantys 
augalai“. 

Laikraštyje „Utenos apskri-
ties žinios“ buvo išspausdintas 
rašinys „Lietuvos mokslinin-
kai atrado naują invazinę rūšį“. 
Jame teigiama, jog vasario 24 

d. Utenos rajono savivaldybė 
gavo Lietuvos biologų drau-
gijos mokslininkų raštą, kuria-
me informuojama, kad putinas 
priskirtas ypač agresyviai in-
vazinei rūšiai. Akcentuojama, 
kad šis augalas daro neigiamą 
poveikį visiems aplink augan-
tiems augalams, kelia grėsmę 
vietinės rūšies populiacijų 
stabilumui. Be to, yra kenks-
mingas žmogaus sveikatai ir 
aplinkai, kurioje jis auga. Esą, 
augalas gali sukelti raumenų 
ir nervų sistemos sutrikimus, 
veido, o kartais ir viso kūno 
bėrimus, įvairių organizmo 
funkcijų pažeidimus. Todėl 
kiekvienas asmuo, kontaktuo-
jantis su šiuo invaziniu augalu, 
privalo naudoti būtinas saugos 
priemones (specialius drabu-

Ar savo sodybose turėsime išnaikinti putinus?
Šeštadienio „Anykštoje“ paskelbus naują rubriką „Sodo 

reikalai“, redakcija gavo ir pirmąjį skaitytojo laišką – žur-
nalistas Vytautas Bagdonas gamtininko, rajono mero Sigu-
čio Obelevičiaus klausia: ar putinas, ilgą laiką buvęs lietu-
viško daržo puošmena bei vaistu, iš tiesų yra invazinis ir net 
nuodingas augalas? 

žius, avalynę, pirštines, respi-
ratorius, akinius). Remiantis 
LR laukinių augalų ir grybų 
įstatymu, kuris reglamentuoja 
elgesį su invazinėmis rūšimis, 
reikalaujama, kad putinas būtų 
šalinamas, naikinamas. Štai ir 
kyla klausimas, kodėl nuo senų 
senovės Lietuvoje auginamas, 
visų taip mėgstamas, dainose 
apdainuojamas, eilėraščiuose 
garbinamas putinas taip staiga 
nei iš šio, nei iš to tapo inva-
ziniu ir netgi tokiu pavojingu. 
Putino uogos yra ir paukščių 
didžiausias skanėstas. Nie-
kuomet, būdamas šalia putinų, 
nevilkėjau spec. drabužių, ne-
naudojau jokių saugos priemo-
nių ir nepastebėjau pakenkimo 
sveikatai požymių“. 

S. Obelevičius mielai suti-
ko pakomentuoti V. Bagdono 
klausimą: „Kalbama ne apie 

mūsiškį putiną. Putinų yra 
daugybė rūšių“, – sakė gamti-
ninkas, – „Vaistams ir maistui 
galima drąsiai vartoti ne tik 
paprastojo (Viburnum opulus), 
bet ir iš JAV kilusio triskiau-
čio putino (Viburnum trilobus) 
vaisius. Invaziniu laikomas iš 
Amerikos kilęs sodinis puti-
nas (Viburnum lantana), visai 
į putino nepanašiais, greičiau į 
kokio alksnio, sveikais lapais, 
juodomis uogomis. Jis tikrai 
turi nuodingų medžiagų, bet ir 
uogų niekam nekyla noras val-
gyti, nes jos ne tik kad šlykš-
taus skonio, bet ir sausokos“. 

Kilus klausimams apie įvai-
rius sodo reikalus, augalų 
sodinimą ar priežiūrą, klau-
simus galite užduoti el. paštu 
sigita.p@anyksta.lt 

-ANYkŠTA


