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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

Saulės jėgainių parką savivaldybė 
statys aerodromo teritorijoje Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono taryba nusprendė  nebepardavinėti Ka-
varsko seniūnijos Šerių kaime esančio oro uosto – aero-
dromo nusileidimo tako. Anykščių rajono savivaldybė šio 
objekto teritorijoje statys  savo saulės elektrinių parką.

Sudaryti komisiją - misija neįmanoma 
Daugiau nei keturis mėnesius Anykščių rajono merui Sigučiui Obelevičiui nepavyksta 

sudaryti komisijos, kuri turėtų ištirti Anykščių rajono savivaldybės administracijos di-
rektorės Ligitos Kuliešaitės veiklą. Sudaryti komisiją raštu pareikalavo iš darbo atleista 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėja Audronė Pajarskienė. 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė Anykščių ra-
jono tarybai pateikė siūlymą 
šį savivaldybei priklausantį 
objektą išbraukti iš  viešame 
aukcione parduodamo savi-
valdybės turto sąrašo.

Anykščių rajono taryba 
informuota, kad oro uosto – 
aerodromo nusileidimo tako 
teritorijoje Anykščių rajono 
savivaldybės administracija 
planuoja statyti savo saulės 
elektrinių parką.

Planuojamo saulės elektri-
nių parko galia siektų 5 MW, 
o joje pagaminta elektra būtų 
tiekiama savivaldybei bei jai 
priklausančioms biudžetinėms 
įstaigoms.

Administracijos direkto-
rė L.Kuliešaitė informavo 
Anykščių rajono tarybos na-
rius, kad šiais metais saulės 
elektrinių parko įrengimo fi-
nansavimui gauti numatoma 
teikti paraišką Aplinkos pro-
jektų valdymo agentūrai.

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius balandžio 
15 dieną vykusiame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje kal-
bėjo, kad kol kas elektrinės 
parko projekto vystymui nėra 
sąlygų dėl Lietuvos elektros 
perdavimo sistemos operato-
riaus „Litgrid“ „išsidirbinėji-
mo“.

2021 metų gruodžio 3-iąją 
iš darbo šalių susitarimu at-
leista Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
A.Pajarskienė tos pačios dienos 
vakarą Anykščių rajono tarybos 
nariams išplatino 15 puslapių 
apimties skundą. 

Skunde ji savivaldybės 
administracijos direktorę 
L.Kuliešaitę kaltino psichologi-
niu spaudimu, mobingu, žemi-
nimu ir prašė sudaryti komisiją, 
kuri ištirtų rajono administraci-
jos vadovės veiksmus. Skunde 
nurodoma, kad komisijoje turė-
tų dirbti rajono vadovams nepa-
valdūs asmenys. 

Rajono meras S.Obelevičius 
„Anykštai“ teigė, kad jis kelis 
kartus buvo sudaręs komisiją, 
tačiau dėl vienų ar kitų priežas-
čių į jos sudėtį įrašyti asmenys 
atsisakė šios visuomeninės vei-
klos.

Buvusi savivaldybės Kultū-
ros, turizmo ir komunikaci-
jos skyriaus vedėja Audro-
nė Pajarskienė pagal verslo 
liudijimą veda mokymus.

Merui Sigučiui Obelevičiui 
nepavyksta sudaryti komisi-
jos, kuri tirtų savivaldybės 
administracijos direktorės 
Ligitos Kuliešaitės veiklą.

Savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė dar 
vasarį kalbėdama su „Anykš-
ta“ sakė, kad, būti tarytum 
įtariamąja, jai nemalonu.

Vien infrastruktūros sutvarkymas, kad iškiltų savivaldybės saulės 
elektrinių parkas, energetikos bendrovių keliamais reikalavimais, 
kainuotų apie 5 milijonus eurų.       Bns (Andriaus UFARTO) nuotr.

Tomas Tomilinas 
po sprendimo 
„MG Baltic“ by-
loje neturi ką pa-
sakyti kalėjimuose 
sėdintiems žmo-
nėms

Seimūnus 
suvienijo 
požiūris į 
nepaprastąją 
padėtį

Baigiantis popu-
liariausių medikų 
rinkimams, 
sustiprėjo Valdo 
Macijausko lyde-
rystė

Priemonės. Anykščių rajono 
savivaldybė, ruošdamasi akci-
jai „Darom“, už 970 Eur įsigijo 
aplinkos tvarkymui reikalingų 
priemonių. Nupirkta 2 tūkst.600 
maišų, 1 tūkst. pirštinių. Prekės 
įsigytos iš UAB „Office Sys-
tem“. Aplinkosauginė akcija 
„Darom“ vyks balandžio 23 d..

Remontas. Anykščių rajono 
savivaldybė su UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ pasirašė su-
tartį dėl kairiojo Šventosios upės 
tako remonto darbų. Sutarties 
vertė – 3 tūkst.428 Eur. Tako re-
montui skirtus pinigus numatyta 
skirti iš turisto rinkliavos lėšų.

Koronavirusas. Nuo balan-
džio 15 iki balandžio 21 dienos 
Anykščių rajone  fiksuotas 41 
naujas susirgimo COVID-19 
atvejis. Mirė vienas asmuo, ku-
ris sirgo ir kitomis ligomis. Mi-
rusysis priklausė 65–70 metų 
amžiaus grupei. Koronaviruso 
protrūkiai užfiksuoti  Anykščių 
mokyklose ir  ligoninėje.

Koncertas. Balandžio 24 die-
ną, sekmadienį, 17 val. Troškū-
nų Švč. Trejybės bažnyčioje 
vyks klasikinės muzikos kon-
certas „MALDA LAISVEI“, 
kuriame  pasirodys operos so-
listė  iš Ukrainos OLENA TAL-
KO (sopranas). Akompanuos 
muzikos pedagogas Stanislovas 
Aglinskas. Koncerto metu atli-
kėjai bus galima teikti finansinę 
paramą.

Koncertas II. Balandžio 25 
dieną, pirmadienį, 17.30 val. 
Anykščių koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre vyks 
koncertas ,,Pavasarinis klasiki-
nės muzikos pliūpsnis“. Daly-
vaus VDU Muzikos akademijos 
studentai, absolventai, dėstyto-
jai. Koncertas nemokamas.
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spektras

temidės svarstyklės

Tinklininką sulaikė jau septintą kartą
Aplinkos apsaugos departamento Utenos gyvosios gamtos 

apsaugos pareigūnai praėjusį savaitgalį Skiemonių seniūni-
joje esančiame Mūšėjaus ežere sulaikė asmenį, žvejojusį net 
16 statomųjų tinklų. Šis asmuo už tokią veiką sulaikytas jau 
septintą kartą.

Pažeidėjas sulaikytas vyk-
dant akcijos „Lydeka“ reidą. 
Aplinkosaugininkai vėlyvą va-
karą termovizoriumi pastebėjo 
asmenį, iš medinės valties žve-

jojantį statomaisiais tinklais.
Asmuo visiškoje tamsoje žve-

jojo apie pustrečios valandos ir 
grįžęs į krantą buvo sulaikytas.

Nustatyta, kad žvejys neteisė-

tai žvejybai naudojo net 16 vie-
netų statomų tinklų ir neteisėtai 
sugavo 16 lydekų, 12 sterkų, 13 
karšių, 2 karpius, 7 kg ešerių ir 
2,75 kg kuojų.

Pažeidėjui nurodyta atly-
ginti gamtai padarytą žalą – 8 
tūkst.366 Eur. Iš jo taip pat pa-
imta valtis, visi tinklai, sava-
darbis metalinis trišakis kablys, 
skirtas tinklams vandenyje ieš-

Tomas Tomilinas po sprendimo „MG Baltic“ byloje neturi 
ką pasakyti kalėjimuose sėdintiems žmonėms

Pažeidėjas. Balandžio 15 d. 
apie 23.00 val. Troškūnuose, 
K. Inčiūros g., buvo pastebėtas 
atvažiuojantis apgadintas po 
eismo įvykio „Alfa Romeo“, 
kuris buvo sustabdytas. Auto-
mobilio vairuotojui (g. 1997 
m.) nustatytas 2,80 prom. gir-
tumas. Troškūnuose, Vilniaus 
g., vyriškio vairuojamas au-
tomobilis  atsitrenkė į gatvės 
atitvarus, juos apgadinęs pasi-
šalino iš eismo įvykio vietos. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Areštinė. Balandžio 14 die-
nos vakare (tikslus laikas ne-
nustatytas) Viešintų seniūnijos 
Viešintėlių kaime, namuose, 
vyras (g. 1945 m.) smurtavo 
moters (g.1945 m.) atžvilgiu. 
Smurtautojas (g. 1945 m.) su-
laikytas ir uždarytas į  arešti-
nę.

Avarija. Balandžio 17 dieną 
apie 19.30 val. Svėdasų seniū-

nijos  Kunigiškių I kaime ketur-
ratis motociklas, vairuojamas 
vyro (g. 1967 m.), nuvažiavo 
nuo kelio važiuojamosios da-
lies ir atsitrenkė į elektros stul-
po atramą. Nuo patirtų sužalo-
jimų vyras mirė įvykio vietoje. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Balandžio 17 dieną  
gautas moters (g. 1962 m.), gy-
venančios Kaune, pareiškimas, 
kad buvo pagrobti jai priklau-
santys statybiniai pastoliai, 
kurie buvo sumontuoti prie gy-
venamojo namo sienos Anykš-
čiuose, Gedimino g.. Padaryta 
1500 eurų turtinė žala. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Ginklas. Balandžio 18 dieną  
Vilniaus gyvosios gamtos ap-
saugos inspekcijos inspektoriai 
sulaikė vyrą, turėjusį galimai 
savadarbį graižtvinį šautuvą. 
66 metų vyras buvo sulaiky-
tas 21 val. 45 min.pirmadienio 
vakare Kavarsko seniūnijos  

Knitiškių kaime. Vyro turėtas 
šautuvas buvo be identifikavi-
mo numerio ženklų, šautuvo 
vamzdyje buvo 7,62 kalibro 
šovinys. Įtariamasis uždarytas 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl neteisėto dispona-
vimo ginklu.

Netektis. Balandžio 20 dieną 
apie 12.46 val. namo, esančio 
Troškūnų seniūnijos Raguvė-
lės kaime, kieme, staiga mirė 
moteris (g. 1955 m.), gyvenusi 
Jungtinėje Karalystėje. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Mirtis. Balandžio 20 die-
ną apie 23.40 val. namuose, 
Anykščiuose, Statybininkų g., 
mirė moteris (g. 1946 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Vagystė II. Balandžio 21 
-osios  naktį Kavarsko seniū-
nijos Pravydžių kaime iš įmo-

nės pavogta įvairių elektrinių 
statybos darbų įrankių, taip pat 
apie 2 300 litrų dyzelinio kuro. 
Padaryta 64 000 eurų turtinė 
žala. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Gaisras. Balandžio 19 die-
ną, antradienį, ugniagesiai ge-
sino gaisrą Svėdasų seniūnijos 
Sausalaukės kaime. Žolė degė 
kiaulių auginimo komplekso 
teritorijoje. Ugniagesiai užge-
sino 1 ha plote degusią sausą 
žolę.

Katinas. Balandžio 15 die-
ną, penktadienį, Troškūnuose 
ugniagesiai motoriniu siurbliu 
ištraukė vandenį iš šulinio ir iš-
kėlė į šulinį įkritusį katiną.

Šuo. Balandžio 17 dieną, 
sekmadienį, Anykščiuose, Liu-
diškių g., vartelių segmente 
buvo įstrigusi šuns galva. Gy-
vūnas išlaisvintas, panaudojus 
parankines priemones.

Seimo Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ narai ba-
landžio 19 dieną, antradienį, išplatino pranešimą, kuria-
me pareiškė, kad išteisinamasis nuosprendis „MG Baltic" 
byloje kelia abejonių, o dėl viešo komentaro, kad tikėjosi 
tokio sprendimo, siūlo Seimo pirmininkei Viktorijai Čmily-
tei-Nielsen trauktis iš Seimo pirmininkės pareigų.

Komentuodamas išteisina-
mąjį nuosprendį „MG Baltic“ 
byloje, „Anykštai“  Seimo 
Demokratų frakcijos „Vardan 
Lietuvos“ narys Tomas Tomili-
nas  sakė, kad teismo verdikto 
paskelbimo diena buvo labai 
liūdna diena mūsų teisingumo 
vykdymo istorijoje.

„Aš neturiu ką pasakyti žmo-
nėms, kurie sėdi kalėjimuose 
už mažos firmelės buhalterijos 
klaidas arba nesunkius ekono-
minius nusikaltimus. Pagal nu-
teistų ir įkalintų žmonių skai-
čių vis dar esame negatyvūs 
„lyderiai" Europoje. Tuo tarpu 
didžiausioje korupcijos byloje 
visi veikėjai yra išteisinti ir iš-
lipo sausi iš vandens“, - paste-
bėjo T.Tomilinas.

Parlamentaras T.Tomilinas 

mano, kad Lietuvos teismus 
reikėtų labiau atverti visuome-
nei.

„Skirtingai nuo daugelio, 
nesu linkęs kritikuoti proku-
rorų, man atrodo, jie padarė 
viską, ką galėjo, tačiau labiau 
kreipiu dėmesį į tarėjų instituto 
būtinumą Lietuvos teismuose. 
Teismus reikia atverti visuo-
menei. Tai per daug uždaros 
ir per daug nuo uždaros teisi-
ninkų bendruomenės priklau-
somos institucijos. Visuomenė 
vienareikšmiškai priima tokį 
sprendimą: sumenkintas pasiti-
kėjimas valstybe, jos instituci-
jomis“, - dėstė T.Tomilinas.

Seimo pirmininkės V. Čmily-
tės – Nielsen viešą komentarą, 
kad ji ir tikėjosi išteisinamojo 
nuosprendžio „MG Baltic“ by-

loje, Seimo narys T.Tomilinas 
įvertino tokiais žodžiais: „Sei-
mo pirmininkė mane šokiravo 
savo pareiškimu, bet gerai, kad 
pripažino klaidą.“

Vilniaus apygardos teismas 
antradienį išteisino kaltinamuo-
sius „MG grupės“, anksčiau be-
sivadinusios „MG Baltic“, poli-
tinės korupcijos byloje.

Kaltinimai dėl  papirkimų ir 
prekybos poveikiu buvo pa-
reikšti buvusiam koncerno 
„MG Baltic“ viceprezidentui 
Raimondui Kurlianskiui. Kyši-
ninkavimu byloje taip pat  buvo 
kaltinami buvęs Liberalų sąjū-
džio lyderis Eligijus Masiulis, 
buvęs šios partijos narys Šarū-
nas Gustainis ir parlamentaras, 
Darbo frakcijos narys Vytautas 
Gapšys.

Eksliberalas Gintaras Stepo-
navičius buvo kaltinamas pik-
tnaudžiavimu, nesant kyšinin-
kavimo požymių.

Teismas taip pat išteisino kaip 
juridinius asmenis kaltintus 
„MG grupę“, Liberalų sąjūdį ir 
Darbo partiją kaip nepadariu-

sius veiksmų, turinčių nusikals-
tamos veikos požymių.

Bene daugiausia dėmesio su-
laukė  R. Kurlianskio 2016 me-
tais Seimo automobilių stovėji-
mo aikštelėje parlamentarui E. 
Masiuliui brendžio  butelio dė-
žutėje perduoti 90 tūkst. eurų. 
Tai slapta užfiksavo Specialiųjų 
tyrimų tarnybos pareigūnai. Po 
to buvo atliktos kratos ne tik 
E.Masiulio ir R.Kurkliansio na-
muose, bet ir automobiliuose, 
darbo vietose, partijos būstinė-
je. Per kratą E.Masiulio namuo-
sa buvo rasta net 250 tūkstančių 
eurų. 

Tačiau teismas nusprendė, 
kad E.Masiuliui duoti pinigai 
buvo ne kyšis, o pinigai, skirti 
finansuoti politinę veiklą. 

„MG Baltic“ bylos nagrinėji-
mas užtruko beveik šešerius me-
tus. Tuometinis Liberalų sąjū-
džio pirmininkas E.Masiulis dėl 
pareikštų kaltinimų pasitraukė iš 
partijos pirmininko pareigų, kiti 
įtariamieji taip pat pasitraukė iš 
aktyvios politinės veiklos.

-AnYkŠTA

koti. Jam gresia administracinė 
atsakomybė nuo 120 iki 300 
eurų su minėtų priemonių ir 
įrankių konfiskavimu.

Paskutinį kartą šis asmuo 
už tokią veiką buvo sulaikytas 
praėjusių metų lapkričio 28 d., 
o nuo 2015-ųjų administracinė 
atsakomybė už tokią veiką jam 
taikoma jau 7 kartą (keturis kar-
tus – Asėko ežere Ignalinos rajo-
ne, taip pat Smulkio ir Mūšėjaus 
ežeruose Anykščių rajone).

-AnYkŠTA

Įšaldyti. Jungtinių Valstijų 
administracija svarsto galimybę 
daugiau kaip 300 mlrd. JAV do-
lerių vertės dėl sankcijų įšaldytas 
Rusijos centrinio banko lėšas nu-
kreipti į karo nuniokotos Ukrai-
nos atstatymą, skelbia „Blo-
omberg“ agentūra. Apie tokią 
galimybę prakalbusi JAV iždo 
sekretorė Janet Yellen pabrėžė, 
kad tokio žingsnio pasekmes 
būtina iš anksto gerai apgalvoti 
ir kruopščiai išanalizuoti. „Tai 
labai svarbus žingsnis ir prieš jį 
žengdami turime gerai apgalvoti 
jo pasekmes. Nebūčiau linkusi to 
daryti lengvabūdiškai“, – sakė J. 
Yellen. Ji pažymėjo, kad Ukrai-
nos atkūrimui „prireiks milžiniš-
kų lėšų“, dėl kurių dalies JAV ir 
jų sąjungininkės „turės vienaip 
ar kitaip kreiptis į Rusiją“. Ukrai-
nos premjeras Denysas Šmyha-
lis, kalbėdamas per Tarptautinio 
valiutos fondo ir Pasaulio banko 
kasmetinį renginį „Spring Mee-
tings 2022“ Vašingtone, pareiš-
kė, jog Rusijos karo nuniokotai 
Ukrainai atkurti prireiks mažiau-
siai 600 mlrd. JAV dolerių.

Parama. Europos Komisija 
(EK) penktadienį patvirtino 6,4 
mlrd. vertės paramą Lietuvai iš 
2021-2027 metų Europos Są-
jungos (ES) Sanglaudos fondo. 
Didžiausia lėšų dalis bus skir-
ta daugiabučių atnaujinimui, 
kurį tikimasi gerokai paspar-
tinti. Patvirtinta suma yra maž-
daug ketvirtadaliu mažesnė nei 
2014–2020 metais, tačiau reikia 
vertinti dabartinį Lietuvos išsi-
vystymo lygį ir pernai skirtą pa-
ramą ekonomikos gaivinimui po 
pandemijos, sako eurokomisaras 
Virginijus Sinkevičius.Anot jo, 
2,1 mlrd. eurų skiriama žaliajai 
pertvarkai, kuri leis renovuoti 
daugiau nei 4 tūkst. daugiabučių, 
1,8 mlrd. eurų – socialinėms pro-
blemoms, skurdo ir nelygybės 
mažinimui, po beveik milijardą 
eurų – ekonomikos transforma-
cijai ir miestų plėtrai.

Salos. Japonija penktadienį pir-
mą kartą po beveik dvidešimties 
metų prakalbo apie Rusijos „ne-
teisėtai okupuotas“ jos keturias 
salas, karui Ukrainoje apkartinus 
abiejų šalių santykius. Japonija ir 
Rusija po Antrojo pasaulinio karo 
taip ir nepasirašė taikos sutarties, 
tebesitęsiant ginčui dėl keturių 
salų, į kurias Maskva pareiškė 
pretenzijas paskutinėmis konflikto 
dienomis. Minėtas salas, esančias 
prie šiauriausios Japonijos Hokai-
do salos šiaurinės pakrantės, rusai 
vadina pietinėmis Kurilų salomis, 
o japonai – Šiaurės teritorijomis. 
Paskutinį kartą žodžių junginį 
„neteisėtai okupuotos“, kalbant 
apie šias salas, Japonijos užsie-
nio reikalų ministerija panaudojo 
savo metinėje politikos ataskaito-
je 2003 metais.

-Bns
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto,
Kiek daug šviesių pavasarių sutikot, 
O Jūs vis einat vienas šalia kito,
Per įvairius gyvenimo kelius.
O kiek kelių, kelelių pražygiuota -
Juk 50 metų Jūs kartu...
Visas dienas pamirškit debesuotas
Širdy tebus vien gera ir džiugu!

Danutę ir Ivarą BIELIAUSKUS 

auksinių vestuvių proga sveikina krikšto duktė Jūratė su šeima.

Kuri Anykščių 
miesto vieta ir 
kodėl jums 
yra pati 
mieliausia?

Ramunė:

Dainų slėnis. Visos kažkada 
buvusios šventes įsiminusios su 
nostalgija. Mokyklos renginiai, 
tik geriausi prisiminimai.

Janytė STANKEVIČIENĖ:

Karalienės liūnas, nes ten 
ramu, miškas, gera aplinka, 
nuostabi vieta.

Deimantė:

Man pati mieliausia Anykščių 
miesto vieta – Siauruko stotis.

Aldona ŠERĖNIENĖ:

Mieliausia vieta Anykščiuose 
- prie vadinamosios Gaisrinin-
kų salos.

Seimūnus suvienijo požiūris į 
nepaprastąją padėtį
Seimas balandžio 21 dieną, ketvirtadienį, Lietuvoje  pra-

tęsė nepaprastąją padėtį iki birželio 29-os dienos. Už šio tei-
sinio režimo pratęsimą balsavo 124 parlamentarai, tarp jų 
ir konservatorius Sergejus Jovaiša bei Demokratų sąjungos 
„Vardan Lietuvos“ atstovas Tomas Tomilinas.

Lietuva yra vienintelė valstybė Europos Sąjungoje, kurios 
visoje teritorijoje įvesta nepaprastoji padėtis.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Seimo narys, anykštėnas 
S.Jovaiša „Anykštai“ sakė, kad 
neparastoji padėtis yra įvesta ir 
tose šalyse, kurios turi sienas 
„su neramiom valstybėm“. Tie-
sa, jis negalėjo atsakyti, kuriose 
valstybėse, be Lietuvos, dar yra 
įvesta nepaprastoji padėtis.

„Čia tas atvejis, kai mes ri-
bojamės siena su tomis valsty-
bėmis, kurių veiksmai yra labai 
pavojingi. Jeigu tu neapsidraudi, 
negalėsi greitai reaguoti, jei at-
sitiktų koks ekstremalus atvejis. 
Dar ta emigrantų krizė tęsiasi 
– jų srautai gali padidėti. Nepa-
prastosios padėties pratęsimas 
yra apsisaugojimas, stiprinant 
nacionalinį saugumą“, - kalbėjo 
S.Jovaiša.

Nepaprastosios padėties metu, 
be kita ko, paliktas draudimas 
organizuoti ir rinktis į susirin-
kimus, kurių tikslas – bet kokia 
forma ar mastu palaikyti Rusijos, 
Baltarusijos veiksmus, dėl kurių 
įvesta nepaprastoji padėtis. Kon-
servatorius S.Jovaiša tikino, kad 
nepaprastosios padėties įvedimu 
nesiekiama drausti susirinkimų, 

kuriuose atvirai kritikuojami ša-
lies valdantieji.

„Kažkokie „Šeimų maršo“ 
judėjimai nesusiję su karo aplin-
kybėmis, jie nesusiję su migran-
tais“, - pastebėjo S.Jovaiša.

Jis citavo vieną neįvardytą 
Seimo narį, kuris ketvirtadie-
nį sakė, kad visi, labai norintys 
protestuoti, tai galėjo padaryti, 
nes vieną dieną Lietuvoje nepa-
prastoji padėtis dėl Konstituci-
jos pataisų buvo sustabdyta.

Anykščiuose į Seimą išrinktas 
T.Tomilinas „Anykštai“ aiški-
no, kad nepaprastosios padėties 
metu niekas nedraudžia rengti  
susirinkimų ar mitingų.

„Nepaprastoji padėtis jokiu 
būdu nedraudžia susirinkimų 
laisvės. Jokių apribojimų, kurie 
žmonėms draustų reikšti savo 
politines pažiūras, tikrai nėra“, 
- sakė jis.

Tiesa, parlamentaras T. Tomi-
linas dėstė, kad  jam nepatinka, 
kad valdantieji nesutinka kurti  
nepaprastosios padėties parla-
mentinės priežiūros komisijos. 

„Bet kokius apribojimus, 

kuriuos įveda vykdomoji val-
džia, reikia labai akylai stebėti 
ir neleisti pasireikšti jokiems 
piktnaudžiavimams“, - kalbėjo 
T.Tomilinas.

Seimo narys T.Tomilinas 
sakė, kad jį labai liūdina, kad 
nepaprastosios padėties metu 
negalimi streikai.

„Tai nesusiję su Seimo ketvir-
tadienį priimtu sprendimu dėl 
nepaprastosios padėties pratęsi-
mo, bet su Darbo kodekso nuos-
tata, kuri draudžia streikus bet 
kokios nepaprastosios padėties 
atveju“, - sakė T.Tomilinas.

T.Tomilino žiniomis, nepa-
prastoji padėtis dėl karo Ukrai-
noje ir dėl pabėgėlių migracijos 
yra įvesta Lenkijos pasienyje.

Lietuvoje pratęsus nepapras-
tąją padėtį, atsisakyta buvusio 
draudimo fotografuoti, filmuoti, 
kitais būdais fiksuoti ir rinkti in-
formaciją vietoje apie energeti-
kos ūkio sektoriui priskiriamas 
nacionaliniam saugumui užti-
krinti svarbias įmones, Lietuvos 
ir sąjungininkų kariuomenių 
karinės technikos judėjimą. Pa-
liktas draudimas retransliuoti 
ir platinti internete Rusijos ar 
Baltarusijos įsteigtų, tiesiogiai 
ar netiesiogiai valdomų, kon-
troliuojamų ar finansuojamų 
subjektų radijo, televizijos pro-
gramas. Taip pat paliktas drau-
dimas organizuoti ir rinktis į 
susirinkimus, kurių tikslas – bet 
kokia forma ar mastu palaikyti 
Rusijos, Baltarusijos veiksmus, 
dėl kurių įvesta nepaprastoji pa-
dėtis.

Be kita ko, neatsisakyta ir 
ankstesnio sprendimo stabdyti 
vizų išdavimą Rusijos ir Bal-
tarusijos piliečiams, išskyrus 
atvejus, kai dėl to tarpininkauja 
Užsienio reikalų ministerija.

Nepaprastoji padėtis viso-
je Lietuvoje įvesta vasario 24 
dieną Rusijai pradėjus karą 
prieš Ukrainą. Ji jau buvo kar-
tą pratęsta kovo 10 dieną ir 
galiojo iki balandžio 20 dienos 
imtinai.

Ir konservatorius Sergejus Jovaiša (kairėje), ir demokratų atsto-
vas Tomas Tomilinas balsavo už nepaprastorios padėties režimo 
pratęsimą. 

Tai kodėl neapsidraudžiat 
nuo kainų kilimo?

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, konservatorius, apie 
nepaprastosios padėties šaly-
je pratęsimą:

„Jeigu tu neapsidraudi, nega-
lėsi greitai reaguoti, jei atsitik-
tų koks ekstremalus atvejis.“

Visi nemalonūs darbai - 
pavaduotojams

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
išlaidas, kurių reikėtų per-
tvarkyti transformatoriams:

„Net baisu pasakyti, kiek pi-
nigų reikalauja, gal geriau te-
gul tai įvardija vicemeras.“

Jei reiški „teisingas“ 
pažiūras?

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, demokratas, apie 
susirinkimų laisvę nepapras-
tosios padėties metu:

„Jokių apribojimų, kurie 
žmonėms draustų reikšti savo 
politines pažiūras, tikrai nėra.“

Klausykite tautos: jei 
vogti - tai milijoną!

Tomas TOMILINAS, Sei-
mo narys, demokratas, apie 
teismo sprendimą vadinamo-
joje „MG Baltic“ byloje:

„Aš neturiu ką pasakyti žmo-
nėms, kurie sėdi kalėjimuose 
už mažos firmelės buhalterijos 
klaidas arba nesunkius ekono-
minius nusikaltimus.“

O meras gali ir pasikeisti

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
komisijos, kuri turėtų ištirti 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rės Ligitos Kuliešaitės veiklą, 
nesudarymą:

„Kodėl komisija nesudaryta? 
Todėl, kad niekas nenori dirb-
ti.“

Prasminga netekti darbo...

Audronė PAJARSKIENĖ, 
buvusi Anykščių rajono savi-
valdybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus 
vedėja, apie veiklą, kurią 
daro nebedirbdama savival-
dybėje:

„Aš gyvenu pagaliau, mė-
gaujuosi gamta, tvarkausi so-
dybą.“
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(Atkelta iš 1 psl.)

rievės

sigita PivORienė

Šiandien, balandžio 23-ią-
ją, jau keturioliktus metus iš 
eilės lietuvoje organizuoja-
ma visuotinė šiukšlių rinkimo 
akcija „Darom“. Ši puiki 
iniciatyva yra nusižiūrėta 
nuo estų, kurie, atrodo, patys 
pirmieji sumanė tautiečių 
šiukšles iškuopti organizavę 
visuotinę talką. 

idėja graži jau vien dėl to, 
kad, pasibaigus akcijai pa-
matęs pilnus šiukšlių maišus, 
miškuose vis dar išmetamas 
automobilių padangas bei 
buitinę techniką, sauskelnes 
ir kalnus panaudotų pakuo-
čių, galbūt bent vienas taip 
darantis pilietis susimąstys ir 
nustos šiukšlinti. 

kalbu apie tą vieną, nes už-
kietėjusiam šaldytuvo išmetė-
jui į griovį, jaunimėliui, kuris 

parkely ar prie ežeriuko „pa-
baliavojęs“ palieka šiukšlių 
kalnus, tokios akcijos, manau, 
nė motais. juk jų šiukšles ir 
renkam. Dar, patogiai įsitaisę 
prie Tv ekrano, pasityčios, 
kad, matai, „durniai“ neturi 
ką veikt - svetimas šiukšles 
renka. ir dar negana to, 
toliau mėtysim, nes vis tiek 
kažkas surinks.

iš tiesų - sunku suvokti, 
kad šiais laikais, kuomet net 
ir kaimuose stovi rūšiavimui 
skirti konteineriai, kai yra 
išvežamos stambiagabaritės 
atliekos, kai šiukšles rūšiuoti 
gali praktiškai kiekvienas, 
vis dar negalime atsikratyti 
įpročio įvairų nebenaudo-
jamą turtą suversti pakelėje 
ar miške. kartais tai būna 
daroma taip piktybiškai, kad 
net negali patikėti – važiuo-
dama autostrada esu mačiusi 
krūvą griovyje  išmestų maišų 
su atliekomis, nors šalia, vos 
už kelių kilometrų, įrengta 
konteinerių aikštelė… 

Dar labai įstrigęs repor-
tažas iš pernykščių „Žinių“: 
būtent po šios akcijos miške 
aptiktas kalnas (neperdedu) 
padangų. Aplinkosaugininkai 
komentavo, kad jos – garan-
tuotai iš automobilių remonto 
dirbtuvių. Gerai bent, kad 
dažnu atveju teršėjai būna 
tokie žiopli, kad kartu palieka 

ir besimėtančias sąskaitas ar 
kitus juos identifikuoti pade-
dančius daiktus. 

lygiai taip pat, kaip staty-
binėmis atliekomis pavasa-
rines žibuokles užverčiantys 
piliečiai, – verčia su savo 
adresu, telefono numeriu ir 
net asmens kodu. Bausti, ne-
galima pasigailėti! jei jau iki 
miško nuvežei, galėjai nuvežti 
ir iki atliekų aikštelės.

Tačiau apskritai kalbant 
apie šią akciją, galvojame ne 
vien apie popierėlio ar plas-
tikinio butelio pakėlimą nuo 
žemės. „Darom“ yra kur kas 
daugiau nei susitvarkyti savo 
kiemą. jau nekalbant apie 
politikus ir šiaip visokius vi-
suomenės veikėjus, kurie turi 
puikią progą išlįsti į viešumą 
ir nusifotografuoti su šiukšlių 
maišu rankose. 

Ši akcija skatina žmones 
būti atsakingesnius, mokyti 
vaikus (taip, būtinai įtrauk-
čiau kuo daugiau moksleivių 
į šią akciją, nes nuo mažens 
ugdomas sąmoningumas iš 
tiesų veikia) ne tik nemesti 
šiukšlės ant žemės, bet ją 
ir pakelti, moko rūšiuoti, 
naudoti mažiau nereikalingų 
pakuočių. Ypač  plastiko, 
kurio mes naudojame neįsi-
vaizduojamai daug ir, dažnu 
atveju, – visiškai be reikalo. 

Ar žinojote, kad plastikinis 

butelis suyra per maždaug 
500 metų? Tad net kelios atei-
nančios kartos galės džiaug-
tis mūsų mineralinio vandens 
„bambaliu“, paliktu po pikni-
ko gamtoje. iš tiesų, plastiko 
naudojimas masinis tapo ne 
taip ir seniai – maždaug prieš 
80 metų -  ir išplito taip, kad 
tapome jo įkaitais. 

Pastaruoju metu sunau-
dojamų maišelių, butelių, 
pakuočių kiekis pasidarė 
beprotiškai didelis, o daž-
nu atveju – nereikalingas. 
Tai ne vien vaizdai iš laidų 
apie gamtą, kuomet parodo-
mas kažkuriam vandenyne 
filmuotas vėžlys, „pasipuo-
šęs“ plastikiniais maišeliais, 
praskrostos žuvies skrandyje 
rastas pakuotės gabalas ar 
tolimas paplūdimys, užvers-
tas neįsivaizduojamu kiekiu 
iš vandenyno išplautų atlie-
kų, drauge esama ir moks-
linių įrodymų, kad maisto iš 
plastikinių pakuočių vartoji-
mas kenkia mūsų sveikatai… 

Pastaraisiais metais visam 
pasauliui teko rimtai susi-
rūpinti plastiko mažinimu. 
labai sveikintinas draudimas 
prekybos centruose kaip 
įmanoma mažiau naudoti 
tokių maišelių – keli apelsi-
nai tikrai nepasiklys pirkinių 
krepšelyje. O vienas didžiau-
sių „stebuklų“, apskritai ska-

tinantis neišmesti plastiko (ir 
kitokių) butelių, –  taromatai. 
jie akivaizdžiai sumažino jų, 
besivoliojančių gamtoje, kie-
kį, o kažkieno išmestus juos 
greitai likviduoja tie, kurie 
prie prekybos centrų prašo 
poros eurų „bandelei“. 

Grįžtant prie akcijos 
„Darom“, vis dėlto reikia 
pasidžiaugti, kad šiukšlin-
tojų kasmet mažėja. Pasak 
akcijos projektų vadovės ir 
ekologės justinos Anglicky-
tės, pirmaisiais „Darom“ 
akcijos metais buvo surinkta 
500 tonų atliekų, trečiaisiais 
– 12 000 tonų. 2017-aisiais 
šis kiekis siekė 1500 tonų, o 
praėjusiais metais – jau tik 
1350 tonų. 

Reikia tikėtis, kad šiais 
metais atliekų bus surinkta 
dar mažiau, o po dešimties 
metų galbūt galėsime džiaug-
tis nebe pusantro tūkstančio 
tonų surinktų  atliekų, o 
tūkstančiu kilogramų. 

jei „darysime“ kasdien, 
nesigėdysime pakelti skrai-
dantį popierėlį ir jį padėti į 
tam skirtą vietą, galbūt tokios 
akcijos kaip ši taps neberei-
kalingos ir nebeteks, išėjus 
pakvėpuoti grynu oru ar 
pagrybauti, piktintis palikta 
krūva sauskelnių, padangų 
ar savo gyvenimą baigusių 
baldų… 

Sudaryti komisiją - misija neįmanoma 

„Kodėl komisija nesudaryta? 
Todėl, kad niekas nenori dirbti. 
Nėra Anykščių rajone tiek vals-
tybės tarnautojų.“, - „Anykštai“ 
kalbėjo meras. 

S.Obelevičius aiškino, kad 
A.Pajarskienė dėl nesudarytos 
komisijos kartą jau kreipėsi į 
teismą. Teismas, pasak mero, 
jos pareiškimo nepriėmė, ta-
čiau, S.Obelevičiaus nuomone, 
procesas vis tiek baigsis teismo 
sprendimu, kuriuo savivaldybė 
bus įpareigota sudaryti komisi-
ją, kuri privalės įvertinti savi-
valdybės administracijos direk-
torės L.Kuliešaitės veiklą. 

L.Kuliešaitė dar vasario mė-
nesį kalbėdama su „Anykšta“ 
sakė, kad situacija, kai ji yra 
tarytum įtariamoji, yra nemalo-
ni. Tačiau ji, vengdama interesų 
konflikto, tikino nesiaiškinanti 
komisijos nesudarymo peripe-
tijų. 

Buvusi Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vedėja, 
liaudies teatro režisierės išsila-
vinimą turinti  A.Pajarskienė 
„Anykštai“ pasakojo, kad šiuo 
metu dirba pagal verslo liudiji-
mą ir veda mokymus. Jos mo-
kymų pagrindinis užsakovas 

2022 m. balandžio 28 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 40-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2022 m. balandžio 26 d. (antradienį).
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a. 304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.

Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti  Anykščių rajono savivaldybės 
internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.

yra Visuomenės ir verslo plė-
tros institutas. 

„Mano mokymai yra paremti 
teatro pagrindais ir skirti vers-
lui. Tai praktiniai mokymai, 
susiję su viešąja komunikaci-
ja, verbaline – neverbaline ko-
munikacija, oratoriniu menu. 
Mano mokymų pagrindinės 
temos – komandinis darbas, 
lyderystė. Vienu žodžiu, aš pa-
sinaudoju visa įgyta patirtimi“, 
- sakė A.Pajarskienė. 

A.Pajarskienė taip pat prasi-
tarė, kad taip pat turinti planų 
skaityti paskaitas universitete. 

Buvusi Anykščių rajono sa-
vivaldybės administracijos 
Kultūros, turizmo ir komunika-
cijos skyriaus vedėja sakė, kad 
šiuo metu ji gyvena Anykščių 
rajone, savo sodyboje, kurioje 
turi sąlygas dirbti ir nuotoliniu 
būdu.

 „Pagrindine veikla  dabar lai-
kau savo laisvą gyvenimą. Aš 
gyvenu pagaliau, mėgaujuosi 
gamta, tvarkausi sodybą“, - pa-
sakojo darbą Anykščių rajono 
savivaldybėje turėjusi palikti 
A.Pajarskienė. 

Ji sakė turinti įvairių kitų dar-
binių sumanymų, kuriuos sies 
nebūtinai su Anykščiais.

-AnYkŠTA 
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pastabos paraštėse

juozas RATAUTAs,
anykštėnas

Būti lordu - noro nepakanka

Pradėjau rinkiminę kampani-
ją. ne save siūlydamas, bet sau 
rinkdamas. Po straipsnių ciklo 
apie (ne)gerą  rajono valdžią, 
atlikau socialinį – politinį ekspe-
rimentą. keturiems koalicijoje 
esantiems partijų atstovams 
feisbuke uždaviau  tokį patį vie-
ną klausimą: „Gal galite keliais 
žodžiais informuoti, kaip vyksta 
ligoninės pertvarka - kokiame 
etape šiuo metu randamės, kokį 
variantą renkasi savivaldybė, 
kiek laiko truks pasiruoši-
mas, kokios paslaugos liks po 
reformos ir pan“.. Tiesą sakant, 
atsakymai ir reakcija į mano 
norą žinoti maloniai nustebino. 
visi nuoširdžiai pakomentavo, 
mandagiai atsakė ir nė vienas iš 
paklaustųjų nepasiuntė manęs 
ten, kur pasiųstas rusų karinis 
laivas... konservatorius išsakė 
savo poziciją, nedetalizuodamas 
situacijos, liberalas informavo, 

jog rajono taryboje yra suda-
ryta komisija, kuri nagrinėja 
šį klausimą, socialdemokratas 
paaiškino galimą ligoninės per-
tvarkos variantą bei pacientų 
gydymo pokyčius. O labiausiai 
patiko „vardan lietuvos“ 
atstovės reakcija į mano, 
eilinio anykštėno, smalsumą: 
ji man paskambino ir detaliai 
bei nuosekliai išdėstė situaciją 
ligoninėje, galimus reformos 
kelius bei tai, koks bus siūlymas 
tarybai. Įspūdis geresnis nei 
tikėjausi! 

vis dėlto šaunu mūsų poli-
tikos padangėje tik iš pirmo 
žvilgsnio. netrukus anykštė-
nai dalyvaus tų, kurie trokšta 
būti valdžioje, atrankoje. jų 
bus dešimt kartų daugiau, nei 
esama šiltų vietų. Tad rinkė-
jams pravartu būti akyliems, 
pilietiškiems ir pragmatiškai 
vertinti kiekvieno pretendento 
gebėjimus bei patirtį. Įtariu, 
kad šios kadencijos politikams 
bus sunku konkuruoti. Teks 
paaiškinti, kodėl anykštėnų gy-
venimo lygis toks žemas, kodėl 
nedarbo rodikliai tokie aukšti, 
kodėl dirbantieji Anykščiuose 
gauna daug mažesnį atlygį nei 
kaimynai. jei ne švietimo siste-
mos pasiekimai, rajono žmonių 
gerovės indeksas būtų paskuti-

nėje, t.y. 60 –oje vietoje (ben-
dra rajono vieta – 55 –oji). kas 
prisiims atsakomybę už žmonių 
gerovės lygio blogėjimą? Rajo-
no vadovai, taryba ar partijos, 
susijungusios į koaliciją ir 
pažadėjusios dirbti anykštėnų 
labui?  situacija reikalauja 
kardinalių pokyčių. ne vienam 
iš jų teks pasitelkti oratorinius 
gebėjimus, įvykių interpretaci-
jas ir skaičių kombinacijas, kad 
galėtų pasiteisinti.  kita vertus,  
pačiame dugne atsidūręs mūsų 
gyvenimas turėtų paskatinti 
rajono vadovybę bei politikus 
jau dabar suabejoti pasirink-
tos vizijos, strateginių tikslų ir 
uždavinių teisingumu. Panašu, 
kad valdžia, nematydama rajo-
ne vykstančių procesų visumos, 
pasineria į vieną, gal ir ne tokią 
svarbią sritį. negali būti taip, 
jei, kai rajonui vadovauja mo-
kytojas, jo matymo lauke būtų 
tik švietimas, turizmas ir gėlės. 
Ateis kitas – prioritetu taps 
gyvulių ūkis...  Mes tuo metu 
murkdysimės gerovės dugne. o 
jame pabuvę, sulauksime  ko-
lapso. nei turizmas, nei kurorto 
veikla, juo labiau - inkubato-
riai, klasteriai ar  prabangus 
varlės gyvenimas nepastūmės 
anykštėnų gyvenimo kokybės į 
priekį. Patirtis rodo atvirkščią 

Ričardas BAnYs,
Panevėžio rajono vadoklių 

parapijos klebonas, 
svėdasiškis

Štai ir nuskriejo, nuaidėjo 
bažnyčių varpais šių metų 
velykos. Tačiau katalikams dar 
ilgai tęsis velykinis laikas- net 
iki pačių sekminių. O pavasaris 
vis labiau bunda, žadina visus, 
lyg eilinį kartą įsikūnydamas 
į mūsų didžiojo dainiaus k. Do-
nelaičio poemos „Metai“ laiko 
kaitos įvykius.

kartu su pavasariu daugu-
mai į galvą ateina mintis imtis 
visokių darbų, permainų ir kito-
kių planų. vienas iš jų -  sveikai 
gyventi. Tad kai tik ateina 
pavasaris,  iš visokių pašalių 
pabunda ir sveikuolių pasaulio 
atstovai – sveikos gyvensenos 
žinovai. O kiek jų daug! vieni 
per kitus ragina, reklamuoja, 
aiškina, kaip turėtume gyventi 
ir net kuo, pavasariui atėjus, 
maitintis. O visokie raumeningi 
treneriai siūlo pratimus, kaip 
šiek tiek suploninti pilvukus, 
kad paskui kokiame nors Pa-
langos pliaže gražiau atrody-

Pavasariniai pasiganymai
tume. 

nuo visokių trenerių neatsi-
lieka ir žolininkai bei jų gerbė-
jai. vos tik nutirpsta sniegas, 
tuojau pasigirsta raginimų eiti 
į lauką ir prisivalgyti medžių 
pumpurų, visokių augalė-
lių, pradedant  garšvomis ir 
dilgėlėmis. sako, kad tuose 
žalumynuose daug naudos 
sveikatai esama. labiausiai, 
kiek pastebėjau, tuos visokius 
augaliukus ir medžių pumpurus 
mėgsta miestų ir didmiesčių 
žmonės, visą žiemą praleidę 
tarp savo betoninių daugiabu-
čių sienų. Tad miestelėnai tarsi 
velykinės avytės bene pirmieji 
išbėga po miškus ir laukus 
pasiganyti. Medžių pumpurai, 
želmenys kaipmat atsiduria  
sveiko pavasario pasiilgusiame 
skrandyje.

Žinoma, su tuo pavasariniu 
pasiganymu visko nutinka. Šit  
viena mano pažįstama par-
davėja iš vieno labai jaukaus 
miesto nutarė irgi pradėti 
pavasarį sveikai. Prieš atida-
rydama savo nedidelę maisto 
parduotuvę, moteris nuskubėjo 
į netoliese miesto esantį parką 
ir su gera pavasarine nuotaika 
prisikimšo visokių pumpurų, 
garšvų, dilgių ir dar visokios 
kitos „botanikos“. Tačiau, 
gavę tokio maisto ir dar nuo 
pat ryto, moteriškaitės viduriai 
taip „supyko“, kad teko kuo 

greičiau ant dar neatidarytos 
parduotuvės lango užklijuoti 
lapą su jame įrašytu žodžiu 
„inventorizacija“ ir bėgti ten, 
kur karaliai pėsti vaikšto. „in-
ventorizacija“ baigėsi tik praė-
jus beveik pusei darbo dienos ir 
tai  dar suvalgius beveik saują 
aktyviosios anglies tablečių. 
Taigi mat, kaip būna ...

visada mėgau posakį - „kas 
per daug - tas nesveika“. 
Prisipažinkime, kad esame tą 
posakį girdėję ne kartą ir visi 
esame tie, kurie turi kažko per 
daug. Tas „per daug“ gali būti 
ir kraštutinis noras kažkuo iš-
siskirti arba pasinerti į visokių 
iliuzijų, tariamų sielos ir kūno 
gydymo metodų pasaulį, kuria-
me kartais atsiranda vietos ir 
šarlatanizmui bei prietarams. 
nors visada maniau ir tebe-
manau, kad šiais laikais dar 
pagirtina, kad žmogus kažkuo 
tiki, kažkuo pasitiki, - žole, 
pumpuru, gamta,  tik mažiau 
kitais žmonėmis. 

Mums, kurie švenčiame 
velykas pagal katalikų tikėjimą, 
po visų religinių šventimų irgi 
svarbu yra pajusti pavasariškos 
gamtos įnašą  į sielos ir kūno 
pasaulį. juk šviečiant saulei, 
kada girdisi paukščių čiulbė-
jimas, o oras toks gaivus, tai 
ir sielai gera. ji tarsi nuprau-
siama tuo pavasario gamtos 
gaivumu, nešančiu žvalumą ir 

sveikatą. juk ir sielai reikia pa-
sveikti, būti žvaliai. Žinoma, jei 
kas nuoširdžiai atliko velykinę 
išpažintį, tai turėjo pajusti, kaip 
po to atsigauna visas žmogaus 
vidinis pasaulis. O jei velykos 
buvo tik nekantrus pastovėji-
mas bažnyčios gale, tai tokiems 
žmonėms gal dar padėtų ir 
pavasarinė saulė ir visokių 
žalumynų pakramtymas. Tik 
reikia žiūrėti, kad neatsitiktų 
taip, kaip su  ta mano pažįsta-
ma ir jos „inventorizacija“. 

esame tikri gamtos vaikai. 
Tik kartais tai pamirštame, nes 
esame labai pasinėrę į savo 
darbus arba į rūpesčius, kaip 
išgyventi. O kai pajuntame, kad 
mums jau pradeda „važiuoti 
stogas“, tada imamės kažkokių 
priemonių, kad tas „stogas ne-
nuvažiuotų“. kai kam užtenka 
gero popietinio miego, dar kai 
kam reikia sporto. kiti ieško 
atgaivos gamtoje, kaip jau mi-
nėjau, bėgdami „pasiganyti“. 

kažkada, kai dar gyvenau 
kaune,  kartą, važinėdamas 
dviračiu, užsukau į nuostabų 
kauno Ąžuolyno parką.  va-
žiuodamas pamačiau sportiniu 
kostiumu apsivilkusį žmoge-
lį, kuris keista poza stovėjo 
apsikabinęs ąžuolo kamieną. 
Pamaniau, kad žmogui pasi-
darė bloga, gal sportuodamas 
„perlenkė lazdą“. Priėjau prie 
jo ir paklausiau, ar nereikia 
pagalbos. O tas man, užuot pa-
sakęs „ačiū“,  atrėžė: „Atstok! 

Aš kalbuosi su visata!“ Teko 
kuo greičiau atstoti, kad netruk-
dyčiau tam žmogeliui su kos-
mosu ir visa visata kalbėtis. Tik 
niekaip nesupratau, kam tada 
reikia apsikabinti ąžuolą. „Gal 
čia kokia kosminė antena?“- 
pamaniau ir, sėdęs vėl ant 
savo dviračio, pasukau kauno 
santakos link, kur iš šalies taip 
gražiai matosi bažnyčių bokštai 
ir kiti pastatai. O gaivus vėjas, 
atskriejęs nuo dviejų mūsų upių 
- nemuno ir neries, taip švel-
niai glostė skruostus, tarsi myli-
mos rankos glamonėtų. Pajutau 
tą dieną ir aš savo „kosmosą“, 
besiganydamas gražaus mūsų 
laikinosios sostinės pavasario 
spalvose ir garsuose. O paskui 
mano dviračio kelias pasuko 
link vytauto bažnyčios, kur taip 
norėjosi pasikalbėti su mūsų 
vaižgantu ir paprašyti jo dar 
daugiau pavasario pragie-
drulių, kad sielai dar šviesiau 
būtų. 

netruks ateiti tos dienos, 
kai sulauksime dar daugiau 
žalumos, sužydės sodai, 
pakvips būsimais vaisiais, o 
mes, žmonės, ieškosime savo 
fiziniam ir dvasiniam pasauliui 
kitų ganyklų - vietų, kuriose 
taip bus gera pasėdėti su 
artimais žmonėmis ir pasakyti 
vieni kitiems daug gražių ir 
nuoširdžių žodžių, kurių nespė-
jome pasakyti praėjusių metų 
pavasarį. juk padaryti kažką 
gera niekada nebūna per vėlu. 

vaizdą – kasmet tas indeksas 
smunka. Turizmas, be abejo, 
svarbu, kurorto siekiamybė – 
galbūt, tačiau ekonomikos, kuri 
lemia žmonių gyvenimo kokybę, 
vien šiomis sritimis nepakelsi. 
Tarybai atstovauja trys- keturi 
sėkmingi verslininkai, mokan-
tys dirbti ir skaičiuoti, – ką jie 
siūlo? Ar juos tenkina rajono 
vizija, kurioje nėra nė žodžio 
apie verslo plėtrą. O gal verta 
pagalvoti apie inkubatoriaus 
pavadinimo, keičiant žodį 
„menų“ žodžiu „verslų“, 
pakeitimą...

vis dėlto, kad būtų įgyvendin-
tas aukštus rajono valdininkus 
užvaldęs noras gyventi kurorte, 
niekas nedraudžia taryboje pri-
imti tinkamą sprendimą. kam 
kankinti šalies ministerijas 
prašymais, kurių jie patenkinti 
negali. Dabartinė koalicija 
tokiam sprendimo projektui 
pritars ir balsuos vienbalsiai 
bei vieningai. Tapus  kurortu 
rajono viduje, bus aiškesnis 
įsipareigojimas statyti miesto 
aplinkkelį, trūkstamas iki  rei-
kalaujamo normatyvo sanatori-
jas, sodinti miškų plotus...

Man kažkaip keistai atrodo 
tas nuolatinis verkšlenimas, lyg 
kas draustų jau dabar vykdyti 
kurortinę veiklą. Pasiraitokim 
rankoves -  ir pirmyn. kvieskim 
poilsiautojus prie nuostabio-

sios Šventosios, į iš biudžeto 
finansuojamus festivalius, 
pavalgyti kaip grybai po lietaus 
pridygusiose miesto kavinėse... 
kažko trūksta?  Pagausinkime 
„kultūrinį popsą“  šventėmis 
ir festivaliais, pramogomis ir 
šokiais,  regėjimo efektais  ir 
kitokiomis  banalybėmis. nors 
iš unikalios Anykščių kultūros 
ir nieko neliktų, bet užtat bus 
patenkinti turistai ir poilsiau-
tojai. ir nesvarbu, kad išlaidos 
viršys pajamas. Šalinkim visa, 
kas trukdo kurortininkų norams 
ir svajoms. ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos leidimas 
tapti kurortu nieko nepakeis. 
kai kam gal norėtųsi būti lor-
du, betgi noro nepakanka.

Betgi anykštėnams daug 
svarbiau, kur jie dirbs, kokį at-
lygį gaus, kas juos gydys, ar dė-
mesinga ir veikli bus jų valdžia. 
Tas žaidimas smėlio dėžėje ar 
mąstymas viena smegenų da-
limi tik gilins duobę. Tikiuosi, 
rinkimams susivienys koalicija, 
kurios svarbiausias tikslas bus 
ne savo paties saugumas ir 
interesai, o galimybė efektyviau 
spręsti anykštėnų problemas. 
Tad domėkitės, testuokite, pre-
paruokite kiekvieną kūno ląste-
lę, matuokite „skūros“ storį ir 
jautrumą, švieskite esančių ir 
norinčių būti valdžioje galvas. 
Dabar mūsų laikas!
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Už šiltą ir malonų bendravimą, patarimus, o kartais ir emoci-
nį palaikymą dėkoju slaugytojai Lijanai RAGAUSKIENEI.

Dalia

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Valdui  MACIJAUSKUI 
ir slaugytojai Laimutei SLAPŠIENEI už rūpestingą ir nuošir-
dų gydymą.

Stanislava BAKULIENĖ, 
Inga ir Sigitas LAZICKAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už kruopštų ir sąži-
ningą gydymą. 

Eglė ir Darius SABALIAUSKAI

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Laimutei SLAPŠIENEI už nuoširdumą, rūpestingą  
gydymą, malonų bendravimą.

Linkiu Jums stiprios sveikatos ir kantrybės sunkiame dar-
be.

Juozas LEŠčINSKAS

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už rū-
pestingą gydymą ir malonų bendravimą.

Ačiū Jums, mielos medikės.

Stasė ir Albinas SEREIKIAI

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už profesionalumą ir nuoširdumą, dė-
mesį ir rūpestingumą.

Edita OWCZARZAK

Ačiū šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugyto-
jai Rūtai PACIŪNIENEI už atidų išklausymą, profesionalu-
mą, paaiškinimą ir šypsenas. 

Nuoširdžiai Jums dėkojame 
Laima, Vaida ir Rimantas PRANCKūNAI 

ir Birutė VALAVIčIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdų bendravimą, dėmesį ir rū-
pestingą gydymą.

Nijolė ZAIKAUSKIENĖ

Nuoširdžiausi linkėjimai gerbiamai gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI.

Marytė MIŠKINIENĖ, 
Bimbų k.

Dėkoju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugyto-
jai Rūtai PACIŪNIENEI už rūpestį, dėmesį, nuoširdumą, 
geležinę kantrybę, gerą gydymą ir malonų bendravimą. 
Sveikatos ir ištvermės nelengvame darbe. 

Jonas ŠULSKUS

Dėkoju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI bei slaugytojai 
Rūtai PACIŪNIENEI už atidų ir rūpestingą gydymą. Už ma-
lonų ir švelnų bendravimą. Kantrybės, sveikatos, stiprybės 
saugojant mūsų sveikatą.   

Elena DEDELIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slau-
gytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdumą ir rūpestin-
gą gydymą.

Janina KUSIENĖ

Norime padėkoti šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI. Geros sveikatos ir sė-
kmės Jūsų nelengvame darbe.

Zita ir Algis PARŠELIAI

Sveikinu gydytoją Valdą MACIJAUSKĄ ir slaugytoją Jolitą 
ABRAŠKEVIČIENĘ su artėjančia Medicinos darbuotojų diena.

Ačiū Jums už gydymą, stiprinantį žodį, gerą nuotaiką, pro-
fesionalų gydymą.

Eleonora KAVALIūNIENĖ

Dėkoju gydytojui Rolandui JURKĖNUI už profesionalų gy-
dymą, malonų bendravimą.

Linkiu Jums sveikatos, kantrybės, stiprybės atsakingame 
darbe.

Rimantas ŠUKYS

Baigiantis populiariausių medikų rinkimams, 
sustiprėjo Valdo Macijausko lyderystė
„Anykštos“ redakcija kartu su Anykščių pirminės svei-

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

Jūsų išrinktus populiariausius Anykščių medikus – gydy-
tojus ir slaugytojas – „Anykštoje“ paskelbsime balandžio 
26 dienos „Anykštoje“.

Artėjant populiariausių medi-
kų rinkimų pabaigai, pacientai 
„Anykštoje“ daugiausia kartų 
dėkojo gydytojui Valdui Ma-
cijauskui –  jam pareikštos 49 
padėkos.

Daugelį kartų skaitytojų po-
puliariausia gydytoja rinkta 
Dalia Kazlauskienė rikiuojasi 
antra: gydytojai dėkota 34 kar-
tus. 

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

9 padėkas gavo gydytojas 
Rimondas Bukelis, 8 padėkas - 
Rolandas Jurkėnas.

Gydytojai Dianai Iricijan 
pacientai „Anykštoje“ dėkojo 5 
kartus, Virginijai Pažėrienei – 
2 kartus.

Pacientai po kartą dėkojo 
gydytojams Giedručiui Klim-
kevičiui, Gražinai Bernatavi-
čienei, Audriui Vasiliauskui, 
Aloyzui Pranckūnui, Aliūtei 
Kurminienei, Vitalijai Giriū-
nienei, Audronei Lapinskie-
nei, Laimutei Raišotienei ir 

Viliui Januškai.
Tarp slaugytojų taip pat  padi-

dėjo rinkimuose  pirmaujančios 
slaugytojos Jolitos Abraškevi-
čienės lyderystė – jai dėkota 40 
kartų. 

Antroji - Rūta Paciūnienė, 
gavusi 24 padėkas.

Trečioji - Regina Viršylienė, 
sulaukusi 13 padėkų. 

Ramunė Strazdienė ir Laima 
Slapšienė gavo po 9, Rita Bur-
neikienė - 8 padėkas. 5 padėkos 
skirtos Aušrai Valaitienei. 

Po 2 padėkas skirta Bronei 
Pranskūnienei ir Gražinai 
Janulienei. Pacientai taip pat 
dėkojo slaugytojoms Joanai 
Mikulėnienei, Virginijai Zi-
zirskienei, Zitai Mackevičiū-
tei, Rasai Jankienei, Ligitai 
Laurikėnienei ir Lijanai Ra-
gauskienei.

Padėti savo mėgstamiems gy-
dytojams ir slaugytojoms rinkti 
balsus galite keliais būdais – 
„Anykštos“ laikraštyje spaus-
dindami mokamas padėkas 
(vienos padėkos kaina 15 eurų), 
rašydami redakcijai laiškus apie 
tai, kaip Jumis medikai pasirū-
pino, bei balsuodami internetu, 
portale anyksta.lt vyksiančioje 
apklausoje. Nuo balandžio 19 
d. iki balandžio 22 d. anyksta.
lt portalo lankytojai galėjo ati-
duoti balsus už mėgstamiausią 
slaugytoją, o šiuo metu vyksta 
balsavimas populiariausio gy-
dytojo rinkimuose.

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

Padėkoti per „Anykštos“ lai-
kraštį, kad balsai būtų įskai-

tytas į populiariausio mediko 
rinkimų rezultatus, dar galite 
antradienio (balandžio 26 d.) 
numeryje.

Padėkas galima užsakyti 
el. paštu reklama@anyksta.lt 
arba redakcijoje (Vilniaus g. 29, 
Anykščiai). Telefonai pasiteir-
auti: 8-381-59458; 8-686-33036.

-AnYkŠTA

„Bendrovė reikalauja pinigų 
už transformatorinių pertvar-
ką. Net baisu pasakyti, kiek 
pinigų reikalauja, gal geriau 

tegul tai įvardija vicemeras“, - 
sakė S.Obelevičius.

Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis in-
formavo, kad „Ligrid“ paprašė 
suremontuoti elektros pastotę 

ir liniją, kurios būtų reikalin-
gos saulės elektrinės eksploa-
tacijai.

„Ten kokių 5 milijonų eurų 
investicija. Dabar vyksta dis-
kusijos, ar to reikia. Čia yra 

„Ligrid“ sąlygos energijos 
skirstymo operatoriui „ESO““, 
- sakė D.Žiogelis.

1976 metais statytą, daugiau 
nei 17 tūkst. kv.m ploto  oro 
uosto – aerodromo nusileidimo 

taką Šerių kaime Anykščių ra-
jono savivaldybė viešuosiuose 
aukcionuose nesėkmingai ban-
dė parduoti du kartus. Pradinė 
objekto kaina siekė kiek dau-
giau nei 39 tūkst. Eur.

Saulės jėgainių parką savivaldybė statys aerodromo teritorijojesituacija
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„Tele2“ pasiūlymas: nuolaidos išmaniesiems 
laikrodžiams su eSIM ir jų planams

Norėtumėte visur su savimi nesinešioti telefono, tačiau ir nepraleisti skambučių, žinučių 
bei naujienų? „Tele2“ turi pasiūlymą – dabar svarbiausias telefono funkcijas turinčius 
išmaniuosius laikrodžius galite įsigyti ypač geromis sąlygomis, o eSIM planas, pasirašius 
24 mėn sutartį, pirmus 12 mėn. jums nieko nekainuos. 

Virtuali SIM kortelė jūsų 
išmanųjį laikrodį pavers sa-
varankišku mobiliu įrenginiu. 
Todėl telefoną galėsite palikti 
namuose, o visomis jo funkci-
jomis naudotis ekrane ant rie-
šo. Daugiau apie laikrodžius su 
eSIM ir pasiūlymus sužinosite 
apsilankę internetinėje svetai-
nėje: www.tele2.lt/privatiems/
esim.

Palikite telefoną 
namuose – atsiliepkite 
laikrodžiu
Laikrodžiai, turintys įdieg-

tą eSIM technologiją, rinkoje 
šiuo metu yra vieni išmaniau-
sių. Dėl virtualios SIM korte-
lės, jais galima skambinti, atsi-
liepti į skambučius, susirašinėti 
ir naršyti internete, net tada kai 
telefonas yra toli.

Tai reiškia, kad pagaliau ga-
lėsite palikti telefoną namuose, 
kai užsiimsite pavasario darbais 
sode ar darže. Taip pat, kai eisi-
te susitikti su draugais ar pasi-
vaikščioti. Telefoną naudojate 
atsiskaitymams? Šias funkcijas 
gali perimti ir naujausi išma-
nieji laikrodžiai. Jie atstoja ir 
muzikos grotuvą – juose gali 
atsirasti visi grojaraščiai, ku-
riuos turite telefone, taip pat ir 
programėlės, kuriose klausotės 
muzikos.

Tam tereikia aktyvuoti spe-
cialią „Vieno numerio“ pa-
slaugą – tuomet telefonas su 
laikrodžiu bus susiejamas vie-
nu bendru telefono numeriu. 
Tokiu būdu visus skambučius 

ir pranešimus į abu įrenginius 
gausite vienu metu.

Gerai savijautai: matuoja 
streso lygį, miego kokybę, 
padeda sportuojant
Maža to, tokie laikrodžiai 

ne tik leidžia išlikti visada 
pasiekiamais, bet ir turi daug 
naudingų funkcijų. Specialūs 
novatoriškų laikrodžių jutikliai 
gali fiksuoti pulsą, matuoti 
streso lygį ir kraujyje esančio 
deguonies kiekį.

Taip pat naujausi išmanieji 
laikrodžiai yra nepamainomi 
aktyviai leidžiant laisvalaikį 
ar sportuojant. Jie skaičiuoja 
žingsnius, padeda palaikyti tin-
kamą tempą treniruočių metu 
ir gerinti sporto rezultatus. In-
tegruoti GPS imtuvai leidžia 
sekti pasivaikščiojimo ir bėgi-
mo maršrutus. Visus šiuos duo-
menis, susiejus laikrodžius su 
išmaniaisiais telefonais, galima 
analizuoti specialiose sporto 
programėlėse.

Be to, tokie išmanieji laikro-
džiai gali padėti įvertinti miego 
kokybę. Susieti su telefonu ir 
segimi ant riešo, jie pamatuos, 
kiek laiko miegojote giliai ar 
kaip dažnai nakties metu budo-
te. Ir tai dar ne viskas – kai ku-
rie modeliai net gali užfiksuoti, 
ar nakties metu knarkiate arba 
kalbate per miegus.

Įsigijus „Galaxy Watch4“ – 
kitas kainuos vos 1 ct.
Svajojantiems apie eSIM 

laikrodžius – verta suskubti. 

Dabar „Tele2“ taiko nuolaidas 
„Samsung Watch 4“ ir „Huawei 
Watch 3“ laikrodžiams, turin-
tiems šią technologiją.

Rinktis tikrai yra iš ko – pa-
siūlyme dalyvauja 7 skirtingi 
laikrodžių modeliai. „Samsung 
Galaxy Watch4“ laikrodžiams 
taikomas išskirtinis pasiūly-
mas – įsigiję norimą laikrodį, 
kitą gausite vos už 1 ct. Įsigi-
jus išmanųjį laikrodį ir suda-
rius 24 mėn. sutartį su planu 
laikrodžiui, dovana („Galaxy 
Watch4“ 40 mm R865 LTE) 
prie užsakymo bus pridėta au-
tomatiškai. Jai papildomai bus 
taikomas vienkartinis, valstybės 
nustatytas laikmenos mokestis. 
Pasiūlymo laikas ir dovanų kie-
kis riboti. 

Vienas iš pasiūlyme daly-
vaujančių laikrodžių – moder-
naus dizaino „Samsung Watch 
4 LTE“. Jo 40 mm įstrižainės 
ekrane perteikiamas vaizdas 
itin detalus, todėl jame aiškiai 
matysite visus skambučių bei 
žinučių pranešimus. Šiame lai-
krodyje rasite ir „Google Pay“ 
– taigi namuose dažniau palik-
ti galėsite ne tik telefoną, bet ir 
piniginę. Dabar šis išmanusis 
laikrodis, sumokėjus vos 1 Eur 
pradinę įmoką ir pasirašius 24 
mėn. sutartį, kainuoja tik 13,25 
Eur/mėn. (kaina perkant iškart – 
319 Eur).

Ieškantiems elegantiško va-
rianto – pasiūlymas taip pat 
yra. Rafinuoto dizaino modelis 
„Samsung Galaxy Watch4 Clas-
sic“ išsiskiria ypatingu ekranu. 

Jo skersmuo siekia 46 mm, o 
jį juosia firminis kontrolės ra-
tukas, kurio pagalba laikrodį 
valdysite ypač lengvai ir pato-
giai. Šiuo metu šis išmanusis 
laikrodis, sumokėjus vos 1 Eur 
pradinę įmoką ir pasirašius 24 
mėn. sutartį, kainuoja tik 18,66 
Eur/mėn. (kaina perkant iškart 
– 449 Eur). 

„Huawei“ įrenginių gerbė-
jams verta atkreipti dėmesį į 
itin patvarius „Huawei Watch 
3“ ir „Huawei Watch 3 Pro“ 
modelius. Abu modeliai turi 
patogų kontrolės ratuką, dau-
giau nei 100 treniruočių režimų 
ir itin talpią bateriją – pilnai 
įkrautos jos užtenka maždaug 2 
savaitėms.

Kai kuriems pasiūlyme da-
lyvaujantiems modeliams tai-
komas vienkartinis laikmenos 
mokestis. Daugiau informacijos 
apie pasiūlymus ir jų sąlygas, 
įrenginius bei jų suderinamu-
mą su skirtingais išmaniaisiais 
telefonais sužinosite www.te-
le2.lt, „Tele2“ salonuose arba 
paskambinę telefonu 117.

Planas laikrodžiui 
12 mėn. – nemokamas! 
Operatorius „Tele2“ išskir-

tines sąlygas paruošė ne tik 
eSIM laikrodžiams, bet ir jų 
planui įsigyti. Pirmus 12 mė-
nesių juo, įsigijus laikrodį su 
sutartimi, galima naudotis ne-
mokamai. 

Pasibaigus pirmiems 12-ai 
nemokamų mėnesių, eSIM 
planas su 4 GB ir neribotais 
pokalbiais bei SMS, pasira-
šius 24 mėn. sutartį, kainuos 
vos 4,90 Eur/mėn. (kaina be 
terminuotos sutarties – 12,50 
Eur/mėn).

Pasiūlymas galioja pasirin-
kus bet kurį laikrodį ir suda-
rant 24 mėn. sutartį su planu 
laikrodžiui ir mokant pradinę 
įmoką bei mėnesinę įmoką, 
kuri nurodyta www.tele2.
lt prie konkretaus laikrodžio 
modelio. Laikrodžių kiekis ir 
akcijos laikas riboti.

Daugiau informacijos apie 
pasiūlymus, akcijas ir dova-
nas sužinosite www.tele2.
lt, „Tele2“ salonuose arba 
paskambinę telefonu 117. 
Įrenginiams papildomai tai-
komas vienkartinis laikmenos 
mokestis. Pasiūlymų laikas, 
įrenginių ir dovanų skaičius – 
labai ribotas.

Užsak. nr. 362

Tariu pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius gydytojai 
Virginijai PAŽĖRIENEI už nuoširdumą ir nepriekaištingą gy-
dymą - išgelbėtą gyvybę.

Linkiu kuo geriausios kloties Jums ir Jūsų šeimai bei kan-
trybės sunkiame mediko darbe.

Ir dar kartą AČIŪ, kad aš gyvenu.
V. PAŠKEVIčIENĖ

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai 
Rūtai PACIŪNIENEI už nuoširdų darbą.

Danguolė ir Evaldas MAtULIAI

Dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai 
Ramunei STRAZDIENEI už rūpestingą gydymą ir nuoširdu-
mą.

P. ir V. VARNAI

Ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už rūpestį mūsų sveikata ir gerą žodį. 

Kristina StEPONAItIENĖ ir Rūta StEPONAItYtĖ

Ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI. Linkime Jums sveikatos ir laimės.

Dalia ir Kęstutis čERNIAUSKAI

Dėjojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už gydymą. Linkime sveikatos ir 
kantrybės Jūsų kilniame darbe.

Bronė ir Bronius KIELOS

Tariu AČIŪ gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI. 

Linkiu sveikatos ir kantrybės Jūsų sunkiame darbe.

Virginija ŽIUKAItĖ

Dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už nuoširdų gydymą, gerą žodį. 

Linkime sveikatos ir stiprybės.

Vlada ir Stasys ŽALIAI

Nuoširdžiai ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugy-
tojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už rūpestį mūsų sveikata. 

Stiprybės, kantrybės ir sveikatos Jūsų nelengvame darbe.

Ledinutė ir Gaudentas PUZINAI
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Ukrainietis vienuolis: maskoliai pralaimės, 
nes jie - tamsiųjų jėgų pasiuntiniai eldoradas BUTRiMAs

specialiai iš lvovo

„Tie, kurie įsiveržia į svetimą šalį, sprogdina gyvenamuo-
sius namus, mokyklas, ligonines, vaikų darželius, prievar-
tauja moteris bei žudo kūdikius, yra tamsiųjų jėgų pasiun-
tiniai, ir Vakarai privalo padėti juos ukrainiečiams įveikti“, 
- pareiškė  kunigas vienuolis Sebastianas.

67-erių metų vienuolį sutikau nedidelėje graikų katalikų 
bažnytėlėje, įrengtoje prieš 360 metų pastatytame pranciš-
konų vienuolyne. Sovietmečiu vienuolynas buvo paverstas  
moterų kalėjimu, o bažnyčia - sandėliu.

Sovietmečiu Ukrainoje galėjo 
veikti tik Maskvos įkurtos pra-
voslaviškos cerkvės, o Lvove 
itin tikinčiųjų mėgtos graikų 
katalikų bažnyčios buvo užda-
romos ir naikinamos. Ukrainai 
prieš trisdešimt vienerius me-
tus paskelbus nepriklausomybę, 
bažnyčios vėl buvo atidarytos.

Minėtame vienuolyne nu-
spręsta įkurti Ukrainos istori-
jai svarbų muziejų. Vienoje jo 
dalyje bus demonstruojamos iš 
griautų bažnyčių išgelbėtos iko-
nos, o kita dalis bus skirta me-
tropolito, vienuolio Andrejaus 

Šeptickio atminimui įamžinti.  
1865-1944 metais gyvenęs 

A.Šeptickis yra išskirtinė asme-
nybė Ukrainos istorijoje, suvai-
dinusi milžinišką vaidmenį tau-
tiniame atgimime. Gimęs labai 
turtingoje, iš senovės kunigaikš-
čių kilusioje šeimoje, jaunuolis 
paauglystėje sunkiai sirgo ir 
Dievui prisiekė pagijęs tapti vie-
nuoliu bei tarnauti vargšams.

Aukščiausiajam duotą pažadą 
A.Šeptickis tesėjo: tapęs kunigu 
steigė mokyklas, ligonines, naš-
laičių prieglaudas, bibliotekas. 
Be to, būdamas labai gabus eko-

nomistas, A.Šeptickis steigė naf-
tos gamybos bei pieno pramonės 
įmones, kurių pelną investavo į 
švietėjišką veiklą, įkūrė pirmąją 
dailės mokyklą bei nacionalinį 
muziejų.

Visa tai vienuolis darė nepai-
sydamas asmeninių kančių, mat 
susirgęs podagra nuo trisdešim-
ties metų buvo prikaustytas prie 
neįgaliojo vežimėlio ir kentė di-
delius skausmus. 

A.Šeptickio atminimui bei iš-
gelbėtoms ikonoms skirto mu-
ziejaus kūrimui vadovauja vie-
nuolis Sebastianas. Jis  mišias 
laiko suremontuotoje vienuolyno 
bažnytėlėje. 

Vienuolis pasakojo, jog, ne-
paisydami sovietinės valdžios 
draudimo, tikintieji melsdavosi 
namuose ir rinkdavosi į slaptas 
mišias.  Sebastianą maldų išmokė 
močiutė, o nusprendęs tapti ku-
nigu ryžosi savaitgaliais lankyti 
pogrindinę kunigų seminariją. 

Saugumo sumetimais paskai-
tos vykdavo vos dviem trims 
klierikams ir vis kitoje vietoje. 
Nepaisant to, kartą teko šokti pro 
langą ir sprukti, nes į namą, ku-
riame vyko paskaitos, ėmė bels-
tis trys milicininkai.

Sebastiano įšventinimo į ku-
nigus apeigos buvo surengtos 
naktį, dalyvaujant  keturiems liu-
dininkams. Kadangi Sebastianas 
žavėjosi A.Šeptickio veikla, tad 
ir pats nusprendė tapti jo darbų 
tęsėju.

Vienuolis ėmė lankyti apleis-
tas bei naikinamas bažnyčias ir 
gelbėti vertingiausias ikonas. Jų 
Sebastianas surinko keturis tūks-
tančius.

„Šventųjų paveikslai buvo ka-
poti kirviu, pjaustyti pjūklais, kai 
kurie tyčia peršauti kulkomis, tad 
visoms ikonoms restauruoti pri-
reiks nemaža laiko“, - pareiškė 
vienuolis.

Vienuoliui atmintin įstrigo 
komiška vienos ikonos išlikimo 
istorija. Sovietiniai milicinin-
kai toje kaimo bažnyčioje trypė 
ir daužė visas ikonas, tačiau tos 
nelietė, mat išsigando gudrių pa-
maldaus kaimiečio žodžių.

Šis esą pasakęs, jog toje iko-
noje Kristus yra su raudonu ap-
siaustu todėl, jog dailininkas jį 
piešęs kaip komunistą,  todėl to-
kio paveikslo naikinti esą negali-
ma. Milicininkai esą susižvalgę, 
pasikrapštę galvas ir pabijoję 
ikoną laužyti, o ši taip ir buvusi 
išgelbėta bei patekusi į muziejų. 

Ukrainoje Velykos yra šven-
čiamos savaitę vėliau nei Lietu-
voje, todėl praėjusį sekmadienį 
čia vyko Verbų sekmadienio mi-
šios. Per mišias bažnyčia buvo 
sausakimša. 

Nustebino tai, kad kunigas la-

bai gausiai šventintu vandeniu 
šlakstė tikinčiuosius, o šie visai 
nepyko, tik tiesė į priekį atsineš-
tas verbas bei medžių šakeles, 
kad jos būtinai būtų apšlaksty-
tos. Po mišių tikintieji pagal seną 
paprotį tomis verbomis švelniai 
plakė vienas kitam per pečius ar 
šoną, linkėdami sėkmės.

Verbomis liečiami buvo ir trys 
mišias laikę kunigai, bet šie visai 
nepyko, tik šypsojosi ir linkėjo 
visiems laimės. 

Prieš mišias vienuolis Sebas-
tianas sukvietė į muziejų  dabar-
tinio karo žiaurumus patyrusius 
vaikus, kurie į Lvovą atvyko iš 
bombarduojamų kitų Ukrainos 
miestų.

Vienuolis paprašė vaikų, kad 
šie imtųsi marginti  velykinius 
margučius bei iš popieriaus  iš-
karpytų  angeliukų figūrėles. Se-
bastianas vylėsi, kad vaikai tokiu 
būdu prasiblaškys ir nors trum-
pam pamirš bombų sprogimus.

Minėtų vaikų paprašiau paro-
dyti iškirptus angeliukus, sakyda-
mas, kad juos fotografuosiu, kad 
parodyčiau Lietuvos vaikams. 
Graudu, tačiau pagamintus an-
geliukus rodę vaikai nesišypsojo: 
jiems turbūt prireiks daug laiko, 

kad išsigydytų karo sukrėtimus.
Vienuolis šiais vaikų iškirptais 

angeliukais bei spalvingais mar-
gučiais puoš bažnyčią Velykų mi-
šioms. „Tikintiesiems pasakysiu, 
jog vaikų kančios mus įpareigoja 
ryžtingai prisidėti prie Tėvynės 
gynimo bei maskolių išvarymo, 
jog negalima gulinėti ant sofutės 
ir likti pasyviais stebėtojais ko-
vos su šėtonu metu“, - pareiškė 
vienuolis Sebastianas.

Vienuolis prasitarė, jog jam 
ką tik skambino sesuo ir prane-
šė, jog jos vienintelį vaiką,  jos 
sūnų, pašaukė į frontą. „Seseriai 
pasakiau, jog, kaip meldžiausi už 
visų kariūnų gyvybes, taip dabar 
melsiuosi ir už savo sūnėną, - visi 
jie yra kovotojai didvyriai“, - už-
baigė vienuolis.

Atsisveikindamas tėvas Sebas-
tianas prašė neabejoti, jog Ukrai-
na įveiks šėtonišką priešą, o po 
karo kvietė lietuvius atvykti į jo 
tvarkomą muziejų.  

Vienuolis tiki, jog Ukraina 
dabartiniame kare ne tik apgins 
savo laisvę, bet ir iš pelenų pri-
kels sugriautas bažnyčias, moky-
klas, ligonines, muziejus, o vai-
kai ir visa tauta vėl šypsosis. 

Vienuolis Sebastianas rodo kulkų suvarpytą ikoną.

Malda prie paveikslo vienuoliui Andrejui Šeptyckiui.

Vaikai rodė savo pagamintus angeliukus, tačiau nesišypsojo. 
Per Verbų sekmadienio mišias buvusio vienuolyno bažnytėlė pa-
sitiko pilna tikinčiųjų.

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

(Bus daugiau)
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Tautiškoji dailė susibėgo į koplyčią
Raimondas GUOBis

Anykštėniškas pavasaris jau beveik šešis dešimtmečius 
ženklinamas krašto tautodailininkų darbų parodomis. Kaip 
metai prasideda nuo pavasarinio atgimimo, taip ir tautos 
kultūra kyla atsirmusi į tautinę dailę, paprastų žmonių me-
niškus darbus, kurie drauge ir labai sudėtingi, unikalūs, ir 
labai paprasti, dažnai primityviuoju menu vadinami. 

Tradicinė paroda, balandžio mėnesį surengta Anykščių 
koplyčios parodų salėje, labai gausi: 36 menininkai ekspo-
nuoja 298 darbus.

Vos pakilus laiptais į antrąjį 
aukštą, tiesiog pribloškė baltu-
čių karpinių gausa, popieriniai 
kiaurašviesiai žiedai, žolynai, 
ornamentai, vaizdeliai, figū-
ros, tai vis išmaniųjų mote-
rų - Virgitos Kalinovienės bei 
Ritos Vasiliauskienės sukurtos 
grožybės. 

Dar toliau palypėjus - ma-
žais ir didesniais paveikslais 
nusagstyta siena. Tai Audronės 
Skairienės, Nijolės Ramanaus-
kienės spalvingi, mįslingi pa-
veikslėliai, labai paprasti, nai-
viojo primityvizmo persmelkti 
ir juo žavūs Reginos Morkū-
naitės darbeliai.

Medžio drožėjas Valentinas 
Survila atveria didį senosios 
dievdirbystės grožį ir žave-
sį, pelnytą meistrystę. Tobula 
formų elegancija užburiančios 
Šv. Kazimiero ir išminčiaus 
„ieškančio žmogaus“ figūrėlės. 
Taip pat pora labai gerų barel-
jefinių paveikslų - Šv. Jono 
Krikštytojo ir Švč. Mergelės 
Marijos dangun žengimo - Žo-

linių motyvais. 
Šiandienos jaudulio dvasia 

skleidėsi Aleksandro Tarabil-
dos ir Algimanto Barono dro-
žiniuose, medinių figūrėlių 
kompozicijose, skirtose kovo-
jančiai Ukrainai. 

O tautodailininkas Pranas 
Petronis išdrožė net keliolika 
senovės lietuvių dievų ir dei-
vių. Paprastučiai, tarsi kažkur 
savo dvasią ir galią praradę, 
tyrai balti, tik šiek tiek ryškiais 
dažais pamarginti Austėja, 
Lazdona ir kiti dieviški globė-
jai. 

Valdas Pelegrimas žavi vis 
naujomis angelų modifikaci-
jomis, pasižyminčiomis išraiš-
kingomis paukščių pozomis. 
Šalia jų mažą bufetuką ar pa-
slaptingą altorėlį primenanti 
spintutė raštuotomis dvivėrė-
mis durelėmis – „Tylos skry-
nelė“.

Tikroji meistrystė ir Dalios 
Bernotaitės - Janušienės audi-
nių rinkinys „Žalioji banga“ 
bei jos mokinių audiniai, pin-

tos aukštaitiškos juostos, daug 
daug, gražu gražu. Nepapras-
tos grožio Ugnės Taurelytės, 
Eglės Pipiraitės ir kitų moki-
nukių drobių raštai, Linos Ar-
manskaitės išmaniai iš raštuotų 
audinių susiūtos pagalvės, Ra-
sos Černiauskaitės, Vijoletos 
Vanagienės pintos juostos. 

O virš jų skrieja Veronikos 
Limbienės auksaspalviai iš 
šiaudų pinti paukščiai ir pasaulį 
simbolizuojantys „sodai“, kaip 
tolimi, bet pažįstami pasauliai.

Giedrės Tarabildaitės - Cim-
balistienės ir jos dukrelės Lu-
knės nertos pagalvėlės ir kiti 
praktiški rankdarbiai, svėdasiš-
kės Astos Medinienės suveltos 
šlepetės - o kokie spalvingi, 
dailūs jų papuošimai! O jau 
Alfonsos Vaitonienės megztų 
pirštinių formų tobulumas, tau-
tinių raštų, ornamentų grožis.

Meniškos kalvystės darbų 
veik nematyti, tačiau Rimantas 
Tuskenis džiugino menišku, 
plastišku darbeliu - įmantriai 
išraityta senovine lova, saldžiu 
patalėliu, pilnu saldainių...

Robertas Matiukas kartu su 
dukra Ingrida Lisauske pra-
džiugino juvelyriniais papuo-
šalais iš žalvario ir vario. Norė-
josi Ingridai pabandyti, nors ji 
- kulinarinio pasaulio meninin-
kė. Nors susipažinusi su įran-
kiais, medžiagomis drąsiai ir 
išmaniai ėmėsi darbo, kentėda-
ma dažnai pažeidžiamų pirštų 
skausmą, sukūrė nemenką ko-
lekciją puikiausių papuošalų. 
„Pagavo - nepaleisiu, būtinai 
vėl sugrįšiu prie juvelyrikos“, - 
šypsojosi jaunoji menininkė.

Simas Mickevičius - liaudies 
amatais susidomėjęs gimnazis-
tas, kuris, vos pradėjęs mokytis 
Jono Biliūno gimnazijoje, ėmė 
lankyti Ligitos ir Kazimiero 
Morkūnų vadovaujamą pynėjų 
būrelį. Jo darbai puikiai įver-
tinti respublikinėse parodose, 
o gražuolė čia eksponuojama 
skrynia nupinta iš baltumu švy-
tinčių vytelių.

Lina Bekerienė ir Dangira 
Pyragaitė eilinį kartą stebino 
aukščiausio lygio keramika, 
puošta spalvotais, linksmais, 

gilesne mintimi pagardintais 
paveikslėliais. Smagiai pra-
nokstantys liaudies meno sam-
pratą darbai.

Virvele, kaspinėliu siuvi-
nėtos apyrankės ir nuostabūs 
tekstilės paveikslėliai - Valen-
tinos Stanevičienės menas. 

Veronikos Dikčiuvienės, de-
vynias dešimtis perkopusios 
dailininkės, klasikine maniera 
visai neseniai nutapytas ir labai 
šiam laikui tinkantis paveiks-
las, vaizduojantis Alyvų sode-
lyje besimeldžiantį Kristų. 

Tegul man bus atleista: visko 
ir visų nesuminėsiu, nepažy-
mėsiu.

Parodą balandžio 9 dieną at-
vėrė, darbų gausa ir įvairove 
pasidžiaugė parodos kuratorė, 
keramikė Skaidrė Račkaitytė. 

Žodį tarė Lietuvos tautodai-
lininkų sąjungos Panevėžio 
bendrijos pirmininkas Saulius 
Kronis, nagingas kalvis, pri-
pažintas meistras. Džiaugėsi, 
ypač audinių gausa, pažymė-
jo, kas būdinga Aukštaitijai ir 
kitiems regionams šiandienos 
tautodailėje, sveikino, išmaniai 
ir supratingai parodą vertino 
menotyrininkė dr. Jolanta Za-
bulytė.

Sveikino ir netikėtai parodoje 
pasirodę mišraus choro iš Rau-
dondvario giesmininkai, atvykę 
į kūrybinę stovyklą Anykščiuo-
se. Didingai nuskambėjo lietu-
viškos giesmės, primenančios, 
kad šiandien garsiojo lietuvių 
kompozitoriaus Juozo Nau-
jalio, gimusio miestelyje prie 
Nevėžio, gimimo diena.

Medžio drožėjai Pranas Petronis (kairėje) ir Virgilijus Mila-
knis. 

Skvarbus drąsios tapytojos Reginos Morkūnaitės žvilgsnis. 

Robertas Matiukas ir jo dukra Ingrida šypsosi - padirbėta...  

Įmantrūs Virgitos Kalinovienės karpiniai. 

Linos Bekerienės dubenėlio dugne - laiptai į dangų. 

Valentino Survilos Mergelė 
Marija. 

Autoriaus nuotr.



2022 m. balandžio 23 d.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta. (kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Afrika.
12:55 . Žalioji planeta. (subti-
truota).
13:50 Mis Marpl. Vienu pirštų 
spragtelėjimu. N-7. 
15:30 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis.
18:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
19:30 Savaitė. Visuomenės  
20:30 Panorama.
21:00 . Portofino viešbutis. 
N-7. 
22:00 Puikybė ir prietarai. N-7.
00:05 Kita tylos pusė.. N-7. 
(kart.).
01:55 Išbandymas dviem. N-7. 
(subtitruota, kart.).

06:25 Peliukas Stiuartas Litlis.
06:55 Bunikula.

07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Padūkėlių lenktynės.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Vasaros stovyklos sala.
09:25 Ogis ir tarakonai.
09:35 KINO PUSRYČIAI 
Kosminis Samsamas.
11:15 Laiko valdovas. N-7. 
13:25 Vyrai juodais drabužiais 
2. N-7. 
15:10 Mamos eina į trasą. 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Užburtoji Ela. 
21:25 Pagrobtas. N-14. 
23:10 Vieno žmogaus armija. 
N-14. 
01:00 Mano mamos meilužis 
(k). N-14. 

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 Metų laikai laukinėje 
Amerikos gamtoje. N-7
13:10 Daktaras Dolitlis 3. N-7
15:05 Planas tėčiui. N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Lietuvos talentai. N-7
22:00 Ištroškę greičio. N-7
00:40 Geležinis žmogus. N-7 
(kart.)

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Galiūnų Pasaulio ko-

mandinė taurė 2021. 
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato I-asis etapas.
10:05 Neatrasta Kolumbija.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu.
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:35 Pragaro virtuvė. N-7. 
14:35 Ekstrasensų mūšis. 
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas. Panevėžio Lietkabelis 
- Kauno Žalgiris. 
19:30 Juodasis sąrašas. N-7. 
20:30 Supermenas ir Luiza. 
N-7
22:50 Sūnus paklydėlis. N-14. 
23:50 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika. N-14. 
01:15 Krydas 2. Kylanti legen-
da (k). N-14. 

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
07:00 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Alpių gelbėtojai. N-7. 
11:00 Danė Lovinski. N-7. 
12:00 Anos Olson virtuvė.
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Moteris. N-7. 
17:45 Raudonas kambarys. 
N-7. 
18:45 Laukinis miestas. N-7. 
19:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Žmogžudystės 
Kolmare. N-14. 
23:00 Mano motinos prakeiki-
mas. N-14. 
01:00 Taisyklės negalioja (k). 

N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Krikščionio žodis..
08:00 Kelias. 
08:30 Menora.
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Dievo Gailestingumo 
sekmadienis. 
13:45 Meškutės Nidos nuoty-
kiai. Susitikimas su briedžiu. 
(kart.).
14:05 Sunė – vyriausiasis 
pabrolys.
15:30 Minčiukų palėpė. 
16:00 Dainų dainelė 2022. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Rytis Zemkauskas kal-
bina Mariną Abramovič. 
20:20 Vytautas Mačernis. 
Viltis. 
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 3 minutės iki koncerto. 
21:03 Baltikum.
22:30 V-asis Kretingos seno-
sios muzikos festivalis.
23:45 Panorama (su vertimu į 
gestų k.) (kart.).
00:15 Puikybė ir prietarai. N-7. 
(kart.).
02:15 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.).

06:05 Sandėlių karai. (kart.) 
N-7

06:30 Pragaro kelias. (kart.) 
N-7
07:20 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu. N-7
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 Optibet A lygos rung-
tynės Marijampolės Sūduva 
– Jonava. 
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms. 
N-7
21:00 Žinios. 
22:00 Supernova. N-14
23:50 Taksi 3. N-14 (kart.)

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

19.00 Reali mistika. N-7.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Švyturių žmonės. 
21.30 24/7. 
22.30 Žinios.
23.00 Teisingumo agentai. 
N-7.
01.00 Pėdsakas.. N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
08:00 Lietuviškos atostogos.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Egzotiniai keliai.
15:30 Egzotiniai keliai.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Priešai. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Priešai. N-14
23:45 “Nesiaukite live”. 
“Pasitikite - Šarūnas 
Jasikevičius”.
03:00 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 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite  (kart.).
12:30 Tai kur toliau? (kart.).
13:30 Mūsų gyvūnai.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Daiktų istorijos.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis  N-14.  
00:10 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). 
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki.... N-7.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Naktinė apgultis   N-14..
00:30 Paskutinis laivas  N-7.  
01:30 Pagrobtas (k) N-14.  

06:00 Vėžliukai nindzės  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7
07:30 Kung fu panda.  
08:00 Svajonių ūkis.
08:30 Spintos šou su Vinted  
(kart.)
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.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7
20:30 Tautos tarnas  N-7
21:00 Prakeikti IV  N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Apgultis  N-14
00:55 Bulis  N-14
01:55 Elementaru  N-7

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k). 
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:30 Neatrasta Kolumbija (k). 

11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. MajamisN-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia. 
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“ - 
Kėdainių „Nevėžis–Optibet“.  
21:00 Nulinis pacientas N-14. 
22:45 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
23:45 Sūnus paklydėlis (k) 
N-14. 202
00:45 Narkotikų prekeiviai (k) 
N-14. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Anupama  (k).
10:05 Baudžiauninkė (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.      
13:15 Kapitonas Kainas  N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos. 
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7. 
19:55 Tobuli nusikaltimai  N-7. 
21:00 Aleksas Hugo. Kelyje   
N-14.  
23:10 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
00:25 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Erdvės menas .
08:20 Dizainas (kart.).
08:50 Mokslo sriuba  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Kultūros diena (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Minčiukų palėpė (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 Šou turi tęstis. „Queen“ ir 
Adamo Lamberto istorija N-7.
23:00 Šeimos rentgeno nuo-
trauka.
00:30 DW naujienos rusų kalba.
00:45 Dabar pasaulyje.  
01:10 Dainuoju Lietuvą kart.).

06:05 Kobra 11  N-7
06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (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 Paskutinis žmogus 
Žemėje  N-7
12:55 Gelbėtojai  N-7
13:55 Kobra 11  N-7
15:00 CSI. Niujorkas  N-7
16:00 Havajai 5.0  N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7
22:00 Gringo  N-14
00:05 Lemtingas posūkis 5  S
01:50 X mutantai   N-14

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.
10.05 Netikėtas teisingumas  
N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 „24/7“.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija 
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Automobilis už 0 eurų.
10:30 Jūs rimtai?
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 Jūs rimtai?
14:00 Šiandien kimba.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte. 
23:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 04 25

sekmadienis 2022 04 24



2022 m. balandžio 23 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.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.  
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 (Ne)emigrantai (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Nuo... Iki... (k). N-7.  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bus visko.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Skrydis  N-14. 
01:20 Naktinė apgultis (k) N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7
07:30 Kung fu panda.  
08:00 La Maistas  (kart.)
08:30 Spintos šou su Vinted  
(kart.)
08:55 Meilės sūkuryje  N-7
10:00 Mažoji našlė  N-7
11:00 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.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7
20:30 Tautos tarnas  N-7
21:00 Prakeikti IV  N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Sekluma  N-14
00:15 Bulis  N-14
01:15 Elementaru  N-7

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

13:30 Mano virtuvė geriausia. 
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Supermenas. Sugrįžimas 
N-7. 
00:00 Nulinis pacientas (k) 
N-14.
01:45 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
10:05 Baudžiauninkė (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojaiN-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas  N-7. 
14:30 Tobuli nusikaltimai (k) 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurėje  
N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
00:05 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
01:05 Aleksas Hugo. Kelyje (k) 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:15 Dizaino dokumentika.  
08:25 Stop juosta. (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7. 
19:00 Nacionaliniai lygybės ir 
įvairovės apdovanojimai 2021.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:30 Stilius.  
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
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
08:15 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 E– 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 Tautos tarnas  N-7
12:55 Gelbėtojai  N-7
13:55 Kobra 11  N-7
15:00 CSI. Niujorkas  N-7
16:00 Havajai 5.0  N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7
22:00 Dievo šarvai 2. 
Operacija Kondoras  N-14
00:05 Jeloustounas  N-7
01:00 Pasitikėjimas N-14

06.00 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 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  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

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 nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
13:30 Alfo didysis šou. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga. 
17:00 Iš esmės su A. 
Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Pakvaišę dėl grožio.
21:00 Kriminalinė Lietuvos 
zona su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 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 
(kart.).
12:30 Pasaulio puodai. 
13:30 Gyvenk kaip galima švariau. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7. 
17:15 Premjera. Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.   
19:30 Tai kur toliau?  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuva kalba.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis  N-14.  
00:05 Komisaras Reksas   N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 KK2. N-7.  
20:00 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 4N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Žmogžudystė  N-14.  .
00:25 Paskutinis laivas  N-7..
01:25 Skrydis (k) N-14. 

06:00 Vėžliukai nindzės  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7
07:30 Kung fu panda.  
08:00 Prieš srovę (kart.) N-7
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.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  N-7
20:30 Tautos tarnas  N-7
21:00 Prakeikti IV  N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Tobulas apiplėšimas  N-14
00:20 Bulis  N-14
01:20 Elementaru  N-7

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

16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 LKL čempionatas. Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
21:00 Vienveidis   N-7. 
22:45 Supermenas. Sugrįžimas 
(k) N-7.  
01:45 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano likimas  
N-7. 
09:00 Mirtis kalnuose (k) N-7.  
10:05 Baudžiauninkė (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu N-7. 
13:15 Kapitonas KainasN-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos. 
17:45 Baudžiauninkė  N-7.  
18:50 Mirtis kalnuose  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Nusikaltimo vieta – 
Getingenas  N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas (k) N-7. 
00:05 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
01:05 Nusikaltimas šiaurėje (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 (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Rytis Zemkauskas kalbina 
Mariną Abramovič (kart.).
15:35 Vytautas Mačernis. Viltis 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose 
16:00 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias draugas.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Smalsumo genas (kart.).
19:30 Architektūros ikonos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuvos ir Japonijos 
draugystės šimtmečiui skirtas 
koncertas.  
22:30 Euromaxx (kart.).
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Skyrybų vadovas draugėms  
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
08:15 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 Vienam gale kablys (kart.)
09:20 Moderni šeima (kart.) N-7
09:50 Moderni šeima (kart.) N-7

10:20 Simpsonai (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas  N-7
12:55 Gelbėtojai  N-7
13:55 Kobra 11  N-7
15:00 CSI. Niujorkas  N-7
16:00 Havajai 5.0  N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7
21:00 Juodoji jūra  N-14
23:20 Jeloustounas  N-7
00:20 Pasitikėjimas  N-14
01:30 X mutantai N-14

06.00 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.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laikykitės ten  N-7.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 

23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Laikykitės ten  N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”. 
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 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu su R. 
Lukaityte-Vnarauskiene.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Kasdienybės herojai. 
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 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 26

trečiadienis 2022 04 27



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. balandžio 23 d.

ketvirtadienis 2022 04 28

penktadienis 2022 04 29

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 3   
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.
16:30 Pagalbos šauksmas   N-7. 
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 (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  (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Šeškinės 20 (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  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.

16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Vagių irštva  N-14. 
01:15 Žmogžudystė (k)  N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7
07:30 Kung fu panda.  
08:00 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
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.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7
20:30 Tautos tarnas  N-7
21:00 Prakeikti IV   N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Greitojo reagavimo būrys  
N-14
00:20 Bulis  N-14
01:20 Elementaru  N-7

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

11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia. 
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena. 
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Vilniaus 
„Rytas“. 
21:00 Niekada nepasiduok 3  
N-14. 
23:00 Vienveidis (k) N-7.  
00:45 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
09:00 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
10:05 Baudžiauninkė (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7. 
13:15 Kapitonas Kainas  N-7. 
14:30 Įstatymas ir tvarka  (k) N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Komisarė Sara Kor. Tyli 
mirtis  N-14. 
22:55 Kapitonas Kainas  (k) N-7.  
00:05 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
01:05 Nusikaltimo vieta – 
Getingenas  (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 (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos (kart.).
14:45 Architektūros ikonos  
(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.
20:20 Vytautas Mačernis. Etapai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino.  
21:33 Prakaituok! N-14. 
23:20 Vizionieriai (kart.).
23:30 Čia – kinas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  

06:05 Kobra 11  N-7
06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (kart.) N-7
08:15 Prakeikti IV (kart.) N-7

08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7
09:20 Moderni šeima (kart.) N-7
10:20 Simpsonai (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas  N-7
12:55 Gelbėtojai  N-7
13:55 Kobra 11  N-7
15:00 CSI. Niujorkas  N-7
16:00 Havajai 5.0  N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7
20:00 Bolivija. Kokos pėdsakais  
N-7
21:00 Rydikas  N-14
23:25 Jeloustounas  N-7
00:25 Pasitikėjimas  N-14
01:30 X mutantai  N-14

06.00 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 180° kampu.  
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.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.

21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

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. Naujienos rusų 
kalba.
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. Naujienos rusų 
kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės.
23:35 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 3 
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.
16:30 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.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Vertėja. N-14.
01:10 Ponas Tadas   N-14.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  

21:00 Kokaino baronas  N-14. 
22:55 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas  N-14.  
01:10 Vagių irštva (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7
07:30 Kung fu panda. 
08:00 Farai (kart.) N-7
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.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7
17:55 Namų idėja su IKEA.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Koko  N-7
21:35  Geležinis žmogus 2  
N-7
00:05 Pagieža   S
01:55 Greitojo reagavimo bū-
rys  N-14 (kart.)

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:35 Iškvietimas  N-7. 
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia. 
14:50 Teisingumo agentai  N-7. 
16:00 Kalnietis  N-7. 
17:00 Info diena. 
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Seklys ir Makaulė  N-7.  

19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Juodas vanduo  N-14.  
23:45 Niekada nepasiduok 3 
(k) N-14.  
01:45 Strėlė  N-7.. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k). 
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
10:05 Baudžiauninkė (k) 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 Įstatymas ir tvarka (k) 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Baudžiauninkė N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka   N-7. 
21:00 Purpurinės upės. 
Atpirkimas  N-14. 
23:10 Paskutinė išdavystė  
N-14. 
00:55 Komisarė Sara Kor. Tyli 
mirtis (k) N-14.  
02:50 Kapitonas Kainas (k) 
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Klauskite daktaro. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose. 
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 

burundukai (kart.).
07:50 Dainų dainelė (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė 
(kart.).
12:20 Mokslo ekspresas 
(kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Kylantis potvynis 
(kart.).
15:35 Vytautas Mačernis. 
Etapai (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.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bilietas į Mėnulį   N-14.
23:30 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Prakaituok! N-14. 
(kart.).

06:05 Kobra 11  N-7
06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:15 Prakeikti IV  (kart.) N-7
08:50 Statybų gidas  (kart.)
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7

10:20 Simpsonai (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų 
(kart.) N-7
12:25 Tautos tarnas  N-7
12:55 Gelbėtojai  N-7
13:55 Kobra 11  N-7
15:00 CSI. Niujorkas  N-7
16:00 Havajai 5.0  N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7
20:00 Farai  N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Sunkūs laikai viešbuty-
je „El Royale“  N-14
00:55 Ridikas  N-14

06.00 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Istorija gyvai.  
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  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Laisvės TV valanda  
N-7.
00.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

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 
naujienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto. 
12:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Alfas vienas namuose.
15:00 Delfi diena. 
Svarbiausių įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. Naujienos 
rusų kalba.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Sporto baras. 
20:00 Orijaus kelionės
20:30 Kapralas eina Tenerife.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės.
23:35 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.
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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 
(kart.).
07:00 Klauskite daktaro 
(kart.).
08:00 Beatos virtuvė (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Didžiųjų kačių epocha.
12:40 Mėlynoji planeta 2.
13:35 Jaunasis Montalbanas  
N-7.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 50 pavasarių   N-14. 
00:35 Vertėja  N-14. (kart.).

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Vasaros stovyklos sala.
09:30 Bajala. Magiški nuo-
tykiai.
11:15 Trys nindzės.  
13:10 Ponas Bynas  N-7. 
13:45 Šnipas ne savo noru 
N-7.  
15:35 Pamišę dėl šokių   N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Augintiniai susivienija.
21:20 Bilas ir Tedas gelbėja 

visatą   N-14. 
01:20 Kokaino baronas (k) 
N-14. 

06:00 Kung fu panda (kart.)
07:00 Bakuganas  N-7
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kung fu panda  (kart.)
08:30 Simpsonai  N-7
09:00 Amžius ne riba.
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos.
10:30 Gardu Gardu.
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai.  
12:00 Amerika. Keturi metų 
laikai  N-7
13:05 Laukinė karalystė  N-7
14:15 Kosmoso kariai  N-7
16:05 Šefas ant ratų  N-7
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.  
21:30 Auklė Tulė  N-14
23:25 Nuodėmių miestas 2  S
01:35 Tobulas apiplėšimas  
N-14 (kart.)

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k). 
07:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k) N-7. 
08:00 Varom! N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina. 
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. 
17:10 Didžioji kova  N-7. 
19:30 Aš matau tavo balsą.  
21:30 Oušeno tryliktukas   
N-7. 
23:55 Stebėtojai  N-14. 
01:45 Juodas vanduo (k) 
N-14.  

06:25 Pasirinkę Lietuvą. 
Socialinė dokumentika
07:00 Informacinių mitų grio-
vėjai. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
11:00 Danė LovinskiN-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
14:05 Šventės su Ana.
14:35 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 Vera. Slaptos gelmės 
N-14. 
22:55 Amerikietiška afera 
N-14. 
01:45 Purpurinės upės. 
Atpirkimas (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:15 Kelionių atvirukai.
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
08:00 Čia mano sodas.  
08:30 Gamtininko užrašai.  
09:00 Į sveikatą!  

09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Trembita.  
11:30 Mūsų rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Pažinti Japoniją.
13:30 Euromaxx.  
14:00 Mano geriausias drau-
gas (kart.).
14:30 Maištininkė fėja.
16:00 Knygų savaitė 2022.  
17:00 Veranda.  
17:30 Dizainas.
18:00 Mokslo ekspresas.  
18:30 Vizionieriai.  
18:35 Nuostabios mintys.
19:00 Džiazas taikai.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kine kaip kine.  
21:30 Pilis  N-7.
23:00 LRT OPUS ore.  
23:55 Kelionių atvirukai (kart.).
00:10 Dabar pasaulyje.  
00:35 Panorama (kart.).
00:57 Sportas. Orai (kart.).
01:05 Ponas Tadas  N-14. 
(kart.).

06:05 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7
06:30 Pragaro kelias (kart.) 
N-7
07:20 Visureigiais per Aliaską  
N-7
08:20 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
12:40 Japonijos laukinė gamta  
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 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms 
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Ką mes veikiame šešė-
liuose  N-14
23:50 Sunkūs laikai viešbutyje 
„El Royale“  N-14

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Marija 
Kazimiera Kaupaitė. 
08.30 Eko virusas. 
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Švarūs miestai.  
11.30 Inovacijų DNR.  
12.00 Teisingumo agentai  
N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Miško balsas.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Gimę būti stiprūs.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.

23.00 Teisingumo agentai  
N-7.
01.00 Pėdsakas  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.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
19:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
19:30 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Programa. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Programa. N-14
23:15 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
“UKRAINA 24”.

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61 (64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28,00

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

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

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

Prenumerata priimama https://www.anyksta.lt/prenumerata, el. 
paštu anykšta@anyksta.lt. Telefonas pasiteirauti (8-686) 33036. 
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įvairūs

parduoda

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VISČIUKAI! ANČIUKAI, 

ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Balandžio 26 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.

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.

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 24 d. (sekmadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių" paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, juodomis, bal-
tomis dėsliosiomis vištaitėmis bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti višto-
mis (kaina nuo 5,50 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. 
Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. (8-632) 40215.

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 
Janušava 7:15, Dabužiai 7:25, 
Kuniškiai 7:35, Troškūnai 7:55, 
Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, 
Čekonys 15:20, Debeikiai 15:30, 
Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 
16:15, Staškuniškis 16:25.

Nekilnojamasis turtas

3 kambarių butą miesto cen-
tre. 56 kv. m, kampinis, 5 aukš-
tas.

Tel. (8-699) 65526.

Anykščiuose, Ramybės g., - 
tvarkingą 2 kamb. butas. 4a/5a 
mūriniame name, rūsys, įsti-
klintas balkonas, vonia ir WC 
atskirai. 46000 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

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

Tel. (8-678) 84219.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-688) 48169.

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. Perka įvairios 
būklės miškus.

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

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

Kita

Traktorių T40 AM.
Tel. (8-620) 80915.

Metalinę 3 kub. m vandens 
„bačką” ant ratų.

Tel. (8-615) 51923.

Įvairių veislių braškių daigus, 
išaugintus D.Lingienės ūkyje, 
Anykščių rajone.

Tel. (8-687) 45219.

Nuoma

Išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemę Viešintų, 
Andrioniškio, Troškūnų seniū-
nijose.

Tel. (8-624) 77507.

Dovanoja

7 lankus šiltnamiui.
Tel. (8-381) 5-20-58.

Paslaugos

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

Tel. (8-684) 29023.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-646) 19349. 

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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Atnaujina minkštus baldus: 
čiužinius, kėdes, kampus ir ki-
tus. Keičia gobeleną, eko odą. 
Gamina čiužinius . Pasiima ir 
parveža.

Tel. (8-610) 10341.

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.

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 
išvežimas iki 11 m3 mašina. 

Tel. (8-659) 75977

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

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

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.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

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

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

Tel. (8-609) 92144.

Atlieka geodezinius matavi-
mus. 

Tel. (8-646) 59392.

UAB „Tetas“ siūlo darbą: Elektrikams (-ėms). 
Kandidatai gali būti iš Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Kupiškio, Vilkaviškio, 

Anykščių, Kauno, Alytaus, Šalčininkų ir Marijampolės. Susidarius grupei 
žmonių iš vienos vietovės, suteiksime transportą atvykti į darbo vietą. 
Atlyginimas nuo 1000 iki 1500 €/mėn. (į rankas). 

Reikalavimas kandidatams: elektrotechninis išsilavinimas ir minimali darbo patirtis. 
Daugiau informacijos teirautis nurodytais kontaktais: Šalčininkai - (8-616) 07 818 

(Mečislovas), Alytus, Marijampolė, Vilkaviškis - (8-682) 23 513 (Liutauras), visi kiti miestai 
- (8-614) 29 705 (Rolandas). El. paštas: cv@tetas.lt 

siūlo darbą

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiū-
rėti.

Tel. (8-609) 92144.

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

Bulves - maistines, sėklines. 
Atveža nuo 100 kg. 

Tel.: (8-626) 30192, 
(8-646) 79627.

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

Tel. (8-687) 11893.

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

mIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

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 SUPERKAmE 
ĮVAIRIUS AUTOmOBILIUS, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

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

ANYKŠČIŲ KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO 
VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PRIIMTI NUTARIMAI

Vadovaujantis LR kreditų unijų įstatymu, informuojame apie 2022-04-11 įvykusio pakar-
totinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
NUTARTA: Įvertinti vidaus audito tarnybos vadovės darbą teigiamai.
2. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
NUTARTA:  Įvertinti valdybos darbą teigiamai.
3. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. 
NUTARTA: Įvertinti paskolų komiteto darbą teigiamai.
4. SVARSTYTA: Metinių  finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų 

rinkinio tvirtinimas. 
NUTARTA: Patvirtinti Anykščių kredito unijos 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 
5. SVARSTYTA: Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo 

tvarkos priėmimas.
NUTARTA: 2021 m. 190.769,13 Eur sumoje skirti į rezervinį kapitalą.
6. SVARSTYTA: 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 
NUTARTA: Patvirtinti 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
7. SVARSTYTA: Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. 
NUTARTA: 1. Nustatyti 1200 Eur metinę išmoką (tantjemas) vienam kredito unijos vadovui ir paskolų 

komiteto nariui ir patvirtinti 15600 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai) eurų metinių išmokų (tantjemų) 
fondą 2022 m.

2. Pavesti valdybai spręsti tantjemų vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimą.
8. SVARSTYTA: Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas. 
NUTARTA: 1. Patvirtinti KB Anykščių kredito unijos naują įstatų redakciją, suderintą su Kredito unijų 

įstatymo pakeitimais.
2. Suteikti įgaliojimus administracijos vadovei pasirašyti naują įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos 

respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. SVARSTYTA: Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų 

grąžinimą. 
NUTARTA: informacija išklausyta, nutarimas nepriimtas.

vAlDYBA

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

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

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel.(8-611) 01110.

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

Tel. (8-608) 44340.

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.  

Kita

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

Tel. (8-656) 77315.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
balandžio 23- 25 d.d. - delčia.

Fidelis, Kantrimas, 
Gražvyda, Ervina.

Adalbertas, Jurgis, 
Daugaudas, Vygailė, Jurgita, 
Jurga.

šiandien

balandžio 24 d.

vardadieniai

oras

+7

+8

balandžio 25 d.
Morkus, Tolmantas, 
Žadmantė, Žavinta.

Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

sodo reikalai

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GvOZDAs

Gydytojas klausia paciento:
- Na kaip, geriau girdite su 

naujuoju klausos aparatu?
- O taip! Girdžiu tiesiog pui-

kiai, aš jau tris kartus pakei-
čiau savo testamentą!

***
Atsikėlė studentas ryte po 

baliuko ir prisiminė, jog egza-
minas. Nematęs nei dėstytojo, 
nei žinąs, koks egzaminas, su-
mąstė pabandyti savo laimę. 
Sunkiai jis atėjo į auditoriją, 
kažką parašė. Vėliau dėstyto-
jas pasikviečia studentą ir lie-
pia duoti savo studijų knygelę. 
Paskaitinėjęs kažką, nusišyp-
sojo ir tarė:

- Visko esu matęs, bet kad 
pirmakursis fizikas medicinos 
ketvirtakursių egzaminą išlai-
kytų, dar nėra buvę...

***
Vyksta filosofijos egzaminas 

senesniais laikais. Profesorius 
klausia:

- Tai kad jūs, gerbiamasis, 
nieko nežinote! Jūs ką nors 
Markso skaitėte?

- Ne.
- Hmm, o Engelso?
- Ne.
- O bent žinote, kas jie to-

kie?
- Ne.
- O apie tokį Leniną girdė-

jote?
- Ne.
- O jūs, gerbiamasis, iš kur 

būsite?
- Iš Uriupinsko.
Profesorius pasisuka į langą 

ir susimastęs taria:
- O gal tikrai... Mesti viską ir 

išvažiuoti į Uriupinską?

Amiliutė ieško, kas ją rekomenduotų į 
Lietuvos liberalų sąjūdžio gretas

Amiliutė galvą suka - 
Puošia butelį pilstuko: 
Aguonėlėm apklijuoja,
Trispalviu laku lakuoja. 

Pila eurų geltonų,
Įmeta kelis baltų -
Pensija, deja, maža,
Bet sugrįš tai su grąža.

ne Masiulio butelys -
Bet ir jonas - ne vedlys. 
Per rinkimų maratoną
Piešė tvorą jis geltoną. 

Bet vis tiek - prie liberalų!
Geria vien tik stiprų alų. 
Agituoja už Čmilytę
ir pažįsta veršulytę. 

nuoširdžiai jo paprašys -
Partijon kaip nors įlįs.
juk laikai, kiekvienas žino,
verčia saugotis kaimyno.

Patronas, Antanas švintas, -
ne gynėjas. nors patinka.
Reikia glaustis prie valdžios
ir tikėtis, kad užstos.

Tujos gali pakenkti daržininkams Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Į „Anykštos“ redakciją paskambino anykštėnė Valentina 
Bartaševičienė ir klausė apie Anykščių miesto gyvenamųjų 
namų kiemuose  sodinamas tujas.

„Ar gali žmonės mieste savo 
sodybą apsisodinti tujomis? 
Kiemas ribojasi su kiemu. Mes 
sodiname daržus. Ar tujos nėra 
nuodingas augalas? Man asme-
niškai tujų kvapas nepatinka, be 
to, nerimą kelia tai, kad tujų ša-
knys po žieme driekiasi toli. Gal 
būtų galima šį klausimą užduoti 
Anykščių rajono merui Sigučiui 
Obelevičiui, kuris yra gamtinin-
kas ir supranta šiuos dalykus?“ 
- teiravosi skaitytoja.

Į skaitytojos klausimą Anykš-
čių rajono meras S.Obelevičius 
pateikė tokį atsakymą:

„Tujos – vienas iš geriau-
siai tinkamų augalų gyvatvo-
rėms. Pats medis žalos nedaro, 
atvirkščiai, išskiria daug fiton-
cidų, kurie naikina virusus ir 
bakterijas, grynina orą. 

Teisės aktai nustato, kokiu 
atstumu nuo kaimyno sklypo 

ribos gali būti sodinami sume-
dėję augalai,  tarp jų ir tujos. 

Per arti daržo pasodintos tu-
jos, žinoma, užaugusios gali 
užpavėsinti dalį sklypo, o jų 
šaknys gali siekti daržo žemę, 
mažindamos auginamų daržo-
vių derlingumą.

 Kai kurie mokslininkai tei-
gia, kad medžio šaknys pasklin-
da po dirvą maždaug tiek, koks 
yra medžio aukštis.“

Aplinkos ministro patvirtin-
tose Medžių ir krūmų veisimo, 
vejų ir gėlynų įrengimo taisyklė-
se numatyta, kad kaimyninius 
sklypus skiriančią gyvatvorę, 
formuojamą iki 2 m aukščio, iš 
pietinės pusės galima sodinti ne 
arčiau kaip už 1 m, o tokią, kuri 
formuojama iki 1,3 m aukščio, 
iš visų pusių galima sodinti ne 
arčiau kaip už 1 m nuo kaimy-
ninio sklypo ribos.

Pasak Anykščių rajono mero, gamtininko Sigučio Obelevičius, 
tujos - vienas tinkamiausių augalų gyvatvorėms, tačiau per arti 
pasodintos gali pakenkti daržams. 


