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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

Ne kiekviena moteris išmoksta 
būti Mama

Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direkto-
riaus pavaduotoja Inga Lackuvienė pasakojo, kad kasdie-
niame darbe jai tenka susidurti su moterimis, kurios ne-
moka būti mamomis. Dažniausiai jos - be motinos šilumos 
užaugusios, alkoholiu piktnaudžiaujančios moterys. 

Šių motinų vaikai auga Anykščių rajone veikiančiuose 
bendruomeniniuose vaikų globos namuose, dalis jų prie-
globstį randa  globotinių namuose. 

Net ir taip susiklosčius gyvenimams, pasak Anykščių ra-
jono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduo-
tojos I. Lackuvienės, didžioji dalis globos namuose ar glo-
botinių šeimose augančių vaikų niekada nepamiršta savo 
mamų, o kai kurie jų, jau užauginti visai svetimų žmonių, 
ir vėl sugrįžta į savo Mamų glėbius.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Svarsto, kaip padėkoti dėkotojams Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Balandžio 27-ąją, minint Lietuvos medicinos darbuotojų dieną, pagerbti populiariausi Anykščių medikai, kuriuos tra-
dicija tapusiuose rinkimuose išrinko „Anykštos“ laikraščio bei portalo anyksta.lt skaitytojai.

Populiariausiu Anykščių gydytoju išrinktas Valdas Macijauskas 
nuo 1995-ųjų dirba Viešintose. Gydytoją sveikino „Anykštos“ 
vyriausiosios redaktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas.

Populiariausia 2022 metų medicinos darbuotojų 
rinkimuose Anykščių rajono slaugytoja - viešin-
tiškė Jolita Abraškevičienė.

Globos namuose augantys vaikai nuolat kartoja, kad stengsis 
negyventi taip, kaip jų tėvai.              jono jUneViČiAUs nuotr.

Šiuo metu Anykščių rajone 
be tėvų globos auga net 63 vai-
kai.

Anykščių rajone 39 vaikus 
globoja 34 globėjų šeimos. 

Jokubavos šeimyna  (Anykš-
čių sen.) globoja 7 vaikus.

Anykščių mieste yra įkurti 

dveji, o Anykščių seniūnijos 
Ažuožerių kaime veikia vieni 
bendruomeniniai vaikų namai. 
Šiuose bendruomeniniuose vai-
kų globos namuose gyvena 17 
be tėvų globos likusių vaikų.

Rajono taryba 
sugrįžo į 
posėdžių salę

Kultūros centre 
norima 
atgaivinti kavinę

Pamaldos. Gegužės 1 dieną, 
sekmadienį, Anykščių Šv.Mato 
bažnyčioje šv. Mišios už gyvas 
ir mirusias mamas, močiutes 
bus aukojamos 9,11 ir 19 val.. 

Premija. Balandžio 27 die-
ną Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijoje ministrė Jurgita 
Šiugždinienė įteikė Vaikų lite-
ratūros premiją Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos biblioteki-
ninkei Renatai Miškinienei už 
vaikų literatūros populiarinimą, 
kūrybinį požiūrį į jaunų žmonių 
skaitymo skatinimą. Premijos 
dydis – 1 tūkst.680 Eur.

Atidarymas. Balandžio 27 
dieną Kurklių seniūnijos Anta-
plaštakio kaime, sodyboje – vi-
loje „Karališkis“, vyko Lietu-
vos kaimo turizmo asociacijos 
visuotinis susirinkimas ir kai-
mo turizmo sezono atidarymas. 
Šiame susirinkime dalyvavo ir 
Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis.

Šildymas. Balandžio 28 die-
ną Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės 
Ligitos Kuliešaitės įsakymu 
Anykščių rajone užbaigtas šil-
dymo sezonas.

Tyrimai. Anykščiuose, A. 
Baranausko ir A.Vienuolio - 
Žukausko sodybos teritorijoje, 
archeologas Gintautas Zabiela 
atliks archeologinius tyrimus, 
kurių tikslas - nustatyti senosios 
Baranauskų sodybos teritorijoje 
buvusių pastatų vietas.

Remontas. Anykščių rajo-
no savivaldybės administra-
cija balandį pasirašė beveik 4 
tūkst. Eur vertės sutartį su UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
dėl Viešintų kapinių tvoros re-
monto.

Kurkliuose augs 
sakurų sodas
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spektras

temidės svarstyklės

Medis. Balandžio 25 die-

ną, pirmadienį, ugniagesiai 
buvo iškviesti į Anykščių 
seniūnijos Naujųjų Elminin-

kų kaimą. Pranešama, kad 
medis ten buvo pavojingai 
pasviręs virš kelio. Panau-

dojus grandininį pjūklą, nu-
pjauta medžio viršūnė.

Auleliuose, tvenkinyje, nuskendo žmogus
Balandžio 26 dieną, antradienį, Svėdasų seniūnijos Aule-

lių kaime, tvenkinyje, rastas nuskendęs vyras.

Skenduolis rastas apie 17 
valandą laukuose esančiame 
vandens telkinyje. Vyro kūnas 

vandenyje plūduriavo maždaug 
už 3 metrų nuo kranto.

Utenos apskrities vyriausiasis 

policijos komisariatas pranešė, 
kad nuskendo 1974 metais gimęs 
vyras. Nuo balandžio 23 dienos 
jis buvo dingęs be žinios.

Ant skenduolio kūno policijos 
pareigūnai neaptiko jokių išori-

nių smurto žymių. Pradėtas tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

„Anykštos“ žiniomis, nusken-
dęs vyras su sugyventine gyve-
no Svėdasų seniūnijos Daujočių 
kaime, vaikų neturėjo. Vyras 
piktnaudžiavo alkoholiu.

-AnYkŠTA

Kaukės. Nuo gegužės bai-
giant galioti ekstremaliai situa-
cijai dėl koronaviruso pandemi-
jos, kaukės ligoninėse, slaugos 
įstaigose lankytojams išliks pri-
valomos.  „Lankytojams kau-
kių dėvėjimas bus privalomas“, 
– žurnalistams sakė Sveikatos 
apsaugos viceministrė Aušra 
Bilotienė Motiejūnienė. Vis 
dėlto ji pabrėžė, kad pats paci-
entų lankymas taps laisvesnis, 
bet „pačią tvarką nustatys įstai-
gos vadovas“.

Apskundė. Panevėžio apy-
gardos prokuratūra Lietuvos 
apeliaciniam teismui apskundė 
prekyba poveikiu ir piktnaudžia-
vimu kaltinto Panevėžio miesto 
mero Ryčio Mykolo Račkausko 
išteisinamąjį nuosprendį. Kaip 
pranešė prokuratūra, R. M. Rač-
kauskas buvo išteisintas nepa-
grįstai. Prokuratūra nesutinka ir 
dėl krepšinio klubo „Lietkabelis“ 
prezidento Alvydo Bieliausko 
išteisinimo dėl prekybos povei-
kiu. Teismas padarė išvadą, jog 
byloje nėra duomenų, jog R. M. 
Račkausko reikalavimas, prašy-
mas duoti paramos buvo susijęs 
su jo tikru ir realiu ketinimu gauti 
kyšį už savo veikimą ar neveiki-
mą, o Vilniaus apygardos teismo 
nuosprendis yra nepagrįstas ir 
neteisėtas, nes priimtas padarius 
esminius Baudžiamojo proceso 
kodekso pažeidimus, pagrįstas 
prielaidomis.

Medikai. Pusė Lietuvos me-
dikų misijos dar savaitei lieka 
Ukrainoje, likusieji – grįžta, 
informavo Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM). „Viena me-
dikų komanda dar lieka – ta, 
kuri arčiau fronto linijos. Ir ji 
lieka dar maždaug savaitei“, – 
BNS sakė ministerijos patarėjas 
Marius Čiurlionis. Į Ukraina 24 
medikų misija išvyko prieš dvi 
savaites. Pirmąją jie praleido 
sostinėje Kyjive, tačiau vėliau 
buvo perdislokuoti į didesnį 
krūvį patiriančias ligonines pie-
tinėje šalies dalyje: viena grupė 
keliavo arčiau Moldovos sie-
nos, kita – arčiau fronto linijos. 

Migrantai. Lietuvoje regis-
truota 49,3 tūkst. karo pabė-
gėlių iš Ukrainos, beveik 20,1 
tūkst. visų atvykusiųjų – ne-
pilnamečiai, rodo ketvirtadienį 
paskelbti Statistikos departa-
mento duomenys.  5,3 tūkst. į 
Lietuvą atvykusių karo pabėgė-
lių yra vaikai iki šešerių metų, 
14,7 tūkst. – nuo šešerių iki 18 
metų, 2,3 tūkst. žmonių – vyres-
nių nei 65-erių.Jungtinių Tautų 
duomenimis, nuo Rusijos karo 
Ukrainoje pradžios iš šalies iš-
vyko apie 5,2 mln. žmonių, dar 
per 7,7 mln. asmenų buvo pri-
versti palikti savo namus, bet 
liko Ukrainoje.

-Bns

Kurkliuose augs sakurų sodas
Penktadienį, balandžio 29 dieną, Japonijos Nepaprastasis ir Įgaliotasis ambasadorius Ozaki Tetsu, Europos parlamento 

narė, socialdemokratė Vilija Blinkevičiūtė bei Anykščių rajono vadovai ir Pasaulio anykštėnų bendrijos atstovai Kur-
kliuose ir Užunvėžiuose sodino sakuras. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šalia Kurklių mokyklos bus 
įveistas visas sakurų sodas, 
kuriame augs 28 medeliai, o 
Užunvėžiuose, Lietuvos Nepri-
klausomybės akto signataro, so-
cialdemokratų partijos kūrėjo Ste-
pono Kairio tėviškėje, pasodintos 
dvi sakuros. 

Būtent S.Kairys ir yra sakurų 
atsiradimo Kurklių seniūnijoje 
kaltininkas. Užunvėžiuose gimęs 
ir augęs politikas bei  inžinierius 
S.Kairys žavėjosi Japonija ir, nors 
joje niekada nesilankė, apie šią 
šalį parašė net tris knygas.   

Anykščių rajono savivaldybė 
pranešime spaudai nurodo, kad 
mintis Kurkliuose įkurti saku-
rų sodą kilo Sakurų sodinimo 
asociacijos IKUOKAI nariams, 
2018-aisiais lankantis Kurkliuose. 
„Kurklius ir Japoniją sieja jau an-
trą dešimtmetį trunkantys ryšiai su 

žurnaliste Kumiko Hilano. Kumi-
ko Hilano pirmą kartą į Kurklius 
atvyko 2010 metais, kai rinko me-
džiagą apie Vasario 16-osios akto 
signatarą Steponą Kairį. Po to po-
nia Hirano dar porą kartų lankėsi 
Kurkliuose, paskutinį kartą - kartu 
su IKUOKAI nariais“, - praneša 
savivaldybė. 

Kurklių sakurų sodas - saulės 
formos. Užunvėžiuose sakyda-
mas kalbą Kurklių seniūnas Al-
gimantas Jurkus dėstė, jog saulės 
formos sodo spindulius, sodin-
damos sakuras, galės ilginti atei-
nančios kartos. „Dieviški darbai 
- statyti, sodinti. Ir tie žmonės va-
dinami Dievais. O kita pusė - ju-
došiai, kurie daro blogus darbus, 
kurie šaudo“, - S.Kairio tėviškėje 
kalbėjo A.Jurkus. 

Netoli Užunvėžių, Antruosiuose 
Kurkliuose, augęs Anykščių vice-

meras, socialdemokratas Dainius 
Žiogelis kalbėjo, kad S.Kairio tė-
viškės apylinkes jis išvaikščiojęs, 
išvažinėjęs dviračiu, o dabar kar-
tais užsuka nešinas šautuvu, nes 
yra medžiotojas.

Į Užunvėžius atvykus svečiams, 
tradiciškai atėjo ir vietiniai gyven-
tojai, kurių likę vos keli. Užun-
vėžiečiai Liūtas Jakubauskas ir 
Danielius Vitonis juokėsi, jog jie - 
svarbiausi Užunvėžių žvėrys. Juk 
abiejų vardai žvėriški...    

Kurkliuose, prie mokyklos, 
buvo pastatytos palapinės, suo-
lai, svečiams išvirta ukrainietiškų 
barščių. Didžioji dalis sakurų Kur-
kliuose buvo pasodinta iš anksto, 
svečiams paliktas tik simbolinis 
darbas – dvi iškastos duobės ir dvi 
sakuros. Po sakurų Kurkliuose so-
dinimo sakytos kalbos, koncerta-
vo meno mėgėjų kolektyvai. 

Anykščių rajono meras, konser-
vatorius Sigutis Obelevičius, kal-

bėdamas Kurkliuose, dėstė, kad 
lietuvių ir japonų požiūriai į gam-
tą yra labai panašūs. „Nėra kitos 
tautos, kuri taip subtiliai jaustų 
gamtą, nei japonai“, - sakė meras 
gamtininkas.   

Ambasadorius Ozaki Tetsu 
dėkojo už pakvietimą į sakurų 
sodinimo šventę ir vylėsi, kad 
sakurų sodas prisidės prie taikos 
pasaulyje.

Europarlamentarė V. Blinkevi-
čiūtė dėkojo už S.Kairio atmini-
mo puoselėjimą. „Ačiū jums, kad 
jis čia niekada nepamirštamas: 
Steponas Kairys daugiau nei prieš 
šimtą metų susidomėjo, susiža-
vėjo kraštu, kurio niekada nema-
tė, tačiau Japonija jam tuo metu 
buvo simbolis - ir kaip kraštas, 
ir kaip valstybė, - kuri kovoja už 
savo laisvę. Tai įžiebė laisvės ir 
nepriklausomybės troškimą ir šito 
krašto sūnui Steponui Kairiui“, -  
kalbėjo europarlamentarė. 

Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė ir  Japonijos Nepa-
prastasis ir Įgaliotasis ambasadorius Ozaki Tetsu nusifotografavo 
Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Stepono Kairio tėviškėje.

Japonijos Nepaprastasis ir Įgaliotasis ambasadorius Ozaki Tet-
su bei jo žmona bendravo su kurkliečiais.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius buvo ir sakurų sodi-
nimo akcijos praktinis vadovas.

Užunvėžiuose pasodintos dvi sakuros.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosKultūros centre norima 
atgaivinti kavinę Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centras kreipėsi į Anykščių rajono tarybą su prašymu leisti išnuomoti  
fojė esančias 56,46 kv.m ploto patalpas maitinimo ir gėrimų teikimo veiklai. Balandžio 28 
dieną, ketvirtadienį, posėdžiavusi Anykščių rajono taryba nusprendė šias patalpas nuomo-
ti, taikydama 1 Eur už kv.m įkainį.

Anykščių kultūros centro fojė  
nuo 2016 metų pabaigos veikė 
kavinė „Coffee Hill“, prekiavu-
si ne tik kava, užkandžiais, bet 
ir alkoholiniais gėrimais.Kaip 
„Anykštai“ sakė Anykščių kul-
tūros centro direktorė Dijana Pe-
trokaitė, į kavinės meniu įtraukti 
alkoholinius gėrimus pageidavo 
kultūros centro lankytojai.

Prasidėjus koronaviruso pan-
demijai, kavinę valdžiusi UAB 
„Kavos aromatas“ patalpų nuo-
mos sutartį su Anykščių kultū-
ros centru nutraukė 2020 metų 
lapkričio pradžioje.

Anykščių kultūros centre 
esančias patalpas UAB „Kavos 
aromatas“ nuomojosi mokėda-
ma 3,39 Eur už kv.m per mėne-
sį. Naujam patalpų nuomininkui  
Anykščių rajono savivaldybės 
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius 
pasiūlė  nustatyti 3,50 Eur už 
kv.m mėnesiui įkainį.

Sprendimo projektą dėl 
Anykščių kultūros centro patal-
pų nuomos parengusi Anykščių 
rajono savivaldybės Viešųjų 
pirkimų ir turto skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Audronė Savickie-
nė palyginimui nurodė, už kokį 
įkainį viešojo maitinimo veiklai 
nuomojamos patalpos Istorijų 
dvarelyje. Patalpų nuomininkė 
mažoji bendrija „Roko virtuvė“ 
už 1 kv.m per mėnesį moka 3 
Eur. Beje, Istorijų dvarelio pa-
šonėje 2020 metų liepą atida-
ryta verslininko Roko Galvono 
desertinė „Sugar&Grill“,  prasi-
dėjus pandemijai, užsidarė ir iki 
šiol neveikia.

Anykščių rajono tarybos pu-
sėdyje liberalas Kęstutis In-
driūnas, kalbėdamas Socialinių 
reikalų, sveikatos ir aplinkos ap-
saugos komiteto vardu, pasiūlė 
Anykščių kultūros centro pasta-
te esančias patalpas maitinimo ir 

Kas geriau 
Anykščių 
Dainuvos slėnyje - 
SUPERFIESTA 
ar 
DEVILSTONE?

Sonata BAJORIŪNAITĖ:

„Velnio akmuo“, nes atvyksta 
daug žmonių netgi iš kitų šalių, 
o „Superfiestoje“ ta pati Mia ir 
bernužėliai jau „n“ metu groja, 
jau veteranais tapo.

Audrutė ŽIUKIENĖ:

„Superfiesta“, nes į „Devils-
tone“ niekada neinu: neinu, nes 
nepatinka laukinė muzika.

Osvaldas GIEDRYS:

Nei vieno, nei kito. Padarytų 
gerą 3 dienų DJ šou su visa atri-
butika ir užtektų.

Elvis ADAMS:

Abudu labai gerai, dar vyno 
šventė, Joninės ir dar daug ko 
visko...Anykščiai turi gyvent 
linksmai, čia gera sugrįžti ir 
gera gyventi.

Rajono tarybos narys, libera-
las Kęstutis Indriūnas sakė, 
jog labai svarbu, kad Anykš-
čių kultūros centro fojė patal-
pas kas nors išsinuomotų, to-
dėl pasiūlė simbolinį įkainį.

Anksčiau Anykščių kultūros centro fojė veikė „Coffe Hill” kavinukė.

gėrimų teikimo veiklai nuomoti 
taikant 1 Eur už kv.m įkainį. Jis 
kalbėjo, kad numatytos išnuo-
moti patalpos nėra labai patrau-
klios, nes jose nėra virtuvės, bei 
vylėsi, kad mažas įkainis pri-
trauks daugiau viešojo patalpų 
nuomos konkurso dalyvių.

Tokiam pasiūlymui Anykš-
čių rajono taryba pritarė beveik 
vienbalsiai, dėl tokio pasiūlymo 
sudvejojo tik vienintelė konser-
vatorė Rita Kripaitienė.

Priminsime, kad Anykščiuose, 

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

gegužės mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 8,46 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 9,39 ct/kWh
Karšto vandens kaina su pridėtinės 

vertės mokesčiu:
 gyventojams – 9,00 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 9,99 Eur/m3

Tilto gatvės komplekse, Švento-
sios upės pašonėje, Anykščių ra-
jono tarybos sprendimu už 5 Eur 
kv.m per mėnesį įkainį viešojo 
aukciono būdu numatoma išnuo-
moti naujai pastatytą restorano 
pastatą. Iš pradžių jį planuota 
nuomoti taikant perpus dides-
nį nuomos už vieną kvadratinį 
metrą įkainį, tačiau įkainis su-
mažintas, tai padaryti pasiūlius 
Anykščių rajono tarybos nariui 
Mindaugui Sargūnui, kuris, kaip 
ir K.Indriūnas, yra liberalas.

Anykščių kultūros centro di-
rektorė Dijana Petrokaitė sakė, 
kad į centre įrengtos kavinės 
meniu įtraukti alkoholinius 
gėrimus pageidauja kultūros 
centro renginių lankytojai.

Anykščių „bobutėms“ 
artėja neramūs laikai...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie tai, 
kad kai kurie turizmo paslaugų 
teikėjai nepateikia Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centrui statistinių duomenų:

„Čia tas pats su Palangos „bo-
bučių“ nakvynėmis, kurios nero-
do jokių mokesčių, ir čia tikrai yra 
valstybinė problema.“

Miesto priežiūra - nenormali

Audronius GALIŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos narys, 
apie Anykščių miesto priežiūrą:

„Dabar, sutikite, tikrai nenor-
malu, kai žalius plotus valo mūsų 
įstaiga, o šaligatvius šluoja kiti. 
Arba sniegą: pusę kiemo valo 
„Ecoservice“, o kitą pusę – UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis.“

Anykščių kurortas vasarą
autobusais nepasiekiamas

Zita BERKEVIČIENĖ, Svė-
dasų seniūnijos Vaitkūnų seniū-
naitijos seniūnaitė, apie susisie-
kimą viešuoju transportu:

„Vasarą autobusai nevažinėja, 
nes kai tik prasideda mokslei-
viams atostogos, taip ir autobusų 
nebebūna. Gal per savaitę kokį 
kartą ir atvažiuoja. Tiesiog esame 
žlugdomi, ir tiek.“

Be to, bibliotekoje galima 
apsieiti ir be piniginės...

Aleksas ALEKSIŪNAS, Svė-
dasų seniūnijos Daujočių kaimo 
bendruomenės pirmininkas:

„Jeigu poreikis bibliotekai tarp 
pačių žmonių yra, tada ji, kaip baž-
nyčia ar parduotuvė, reikalinga, ta-
čiau jei ta biblioteka veikia tik tam, 
kad kažkas saugotų knygas, – tada 
ji praktiškai nereikalinga.“

Geriausias vaistas – kapšas 
pinigų!

Leonas ALESIONKA, gydy-
tojas, buvęs Anykščių rajono 
meras, apie situaciją Lietuvoje:

„Kur bepažvelgsi – visur žiau-
riai kyla kainos. Ne algos, ne pen-
sijos ir net ne pašalpos – kainos! 
Tai kaip tie žmonės nebus pikti, 
netaps nervuoti, be nuotaikos ir 
be sveikatos?“

O gal pigiau būtų tęsti 
šildymo sezoną ištisus metus?

Vaiva KERNAGIENĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės Bendrojo 
ir ūkio skyriaus vyriausioji speci-
alistė, apie tai, kodėl savivaldybei 
reikalinga nauja vėdinimo – kon-
dicionavimo sistema:

„Be vėdinimo - kondicionavi-
mo sistemos, šiuo metu Anykščių 
rajono savivaldybės pastate higie-
nos normos reikalavimai užtikri-
nami patalpų šildymo, žaliuzių, 
ventiliatorių, šildytuvų pagalba.“
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rievės

išėjusioms MAMOMs 

... Baigėsi žydėjimas ir kančios,
Bet renku praėjusius laikus
Tartumei sutrūkusio rožančiaus
kruvinus tamsius karoliukus.

surenku, ir viskas vėl pabyra.
ir tuščiam pasaulio vidury
išgirstu, kaip kasa šiurkštų žvyrą
Tyloje kastuvai keturi.

Pajuntu, kaip tolsta mano laikas
nuo tavęs, nuo meilės, nuo pradžios.
Motin, ar jauti? - aš, tavo vaikas,
Šiandien paskutinįsyk glaudžiuos.

(j. strielkūnas, iš eil. „Atsisveikinimas su motina“) 

Žmonės dalijasi į dvi grupes: vieni dar turi mamas, kiti jau nebe. 
Pirmieji niekada nesupras antrųjų, net jei jiems ir atrodytų, kad 
tikrai supranta. Vis viena viskas būna kitaip, nei anksčiau įsivaiz-
davai. kitaip spengia tuščių namų tyla, kitaip girgžda spintos, dar 
pilnos jos daiktų, kitaip varstosi durys, kitoks kvapas padvelkia į 
tave iš drabužių, kurių nebėra kam vilkėti, klosčių. kitoks žings-
nių, juoko, atodūsių, prisilietimų nebuvimas sutinka tave kas rytą. 
kitoks tavo paties (pačios) nebebuvimas vaiku (nors jau ir žils-
tančiu, vis tiek...) nusmelkia tave kas vakarą. kitaip gelia skaudus 
suvokimas, kad iš esmės niekam, išskyrus tave, jos išėjimo faktas 
labai ir nerūpi. (nes visi maratono dalyviai bėga toliau, kada gi 
jiems rūpintis? Tai irgi supranti). Tu, rodos, esi vienintelis, ūmai 
ir galutinai, akivaizdžiai suvokęs, kad gyvenimas vis dėlto yra 
baigtinis. kalbiesi su žmonėmis apie tai, kaip jie įsivaizduoja, kas 
laukia po to?.. Po finišo juostelės... Tu ieškai patvirtinimo, kad 
niekas ja nesibaigia. Tu nenoriai slenki visiems iš paskos, eini į 
naują dieną be vilties stebuklo : jau žinai - jis neįvyko. Bet gyventi 
juk reikia. kažkurią akimirką net išsigąsti, lyg būtum pirmą kartą 
iš arti išvydęs tą gyvenimo jėgos gaivališkumą: savo brutalumu 
ji, rodos, nenusileidžia mirčiai. Tik toji viską nušluoja, palikdama 
po savęs vien išdegintą plynę, o gyvenimas kuria, augina, verčia 
keistis, bręsti, stumia eiti į priekį. net jei tas „į priekį“ - jau tik nuo 
kalno žemyn... Tu lyg iš šalies stebi, kaip užsipildo likusi tuštuma 
(taip nulaužtos medžio šakos vietoje atauga nauja). ji ir užsipildo 
ta nerimstančia gyvastim, visokiais banaliais, paprastais dalykais: 
kasdienybe, darbais, buitimi... Užsipildo dienų šviesa. kitų žmonių 
šiluma... ir ilgesingom naktim, persmelktom širdį verčiančio skaus-
mo, praeities rūke ištirpusių šypsenų... ir naujais rožinio - kurio, 
beje, tu net nemoki kalbėti - karoliukais. (Ten, stalčiuje, jos rožinis, 
kurį vis prašė nunešti į ligoninę. Paskui - nenešk, nebepajėgsiu 
laikyt...). Užsipildo gyvenimu, tokiu gražiu, tokiu baisiu ir, pasirodo, 
tokiu neilgu.

... paskui vėl svarstai, kas gi iš tiesų pasikeitė. Šypteli - tapai visai 
pavyzdingu piliečiu. Tu nebesikeiki, nors ir darei tai tik retkar-
čiais, dėl bravūros, tu nebežiūri siaubo filmų, tu net laiku susimoki 
mokesčius... 

Galybę smulkmenų darai nebe taip, kaip nori tu, o taip, kaip 
mokė ir norėjo ji, mama. Maištauti nebėra prasmės...Tada prisime-
ni, kad tai ji, ji, o ne tu jųdviejų sąjungoje jau daugybę metų buvo 
labiau ne mama, o vaikas. jau seniai tu maitinai, prausei, rengei, 
raminai ją, migdei, sekei pasakas... Vedei klumpančią. Barei, kai 
neklausė. Ak, mama, mama, galėtum būt neklaužada, jeigu tik 
būtum. jei sugrįžtum... 

Vėl tyliai paverki. sakai sau: paskutinį kartą. Tu - vienas po dan-
gum. Bet tu ne vienas toks... Teks ir šitai ištverti.

O vieną naktį susapnuoji: ji - graži, tokia jauna, pasidažiusi 
lūpas. Šypsosi. sveika, mama, sakai. sveika ir sudie. O gal - iki 
pasimatymo? Auštant pradeda lyti. Žiūri į tuos plonus sidabrinius 
siūlus, krintančius iš dangaus. ir tau atrodo, kad tarp jų yra vienas 
ypatingas, iš ilgesio ir meilės suverptas, ariadniškai tvirtas siūlas.  

jis driekiasi Žemėn iš pačių aukštybių, iš ten, kur gyvena vien 
žvaigždės - ir jos, išėjusios mūsų mamos. Vienintelės. Vienintelės. 
Visiems ir kiekvienam - visada vienintelės. sakai sau: vis dėlto ryšys 
yra. Gal iš tiesų mes nė neišsiskyrėm. Tai tik kūno lukštas nukrito... 
kas man tas lukštas, aš juk mylėjau mamos širdį. Mylėjau jos sielą. 
jos esmę. Mylėjau jos meilę. ir tada pirmą kartą pagalvoji, kad 
gal vis dėlto įstengsi susitaikyti. juk tai, ko visada bijojai, pagaliau 
įvyko. ne, tu, žinoma, nenugalėjai. Bet ir nepasidavei. Tu tiesiog 
įveikei dar vieną laiptų į dangų - į ten, iš kur lyja lietūs, - pakopą.

jolanta VAZBUTAiTĖ

Anykščių rajono šeimos ir 
vaiko gerovės centro direkto-
riaus pavaduotojos I. Lacku-
vienės „Anykštai“ kalbėjo, kad, 
nors globos namuose ar šeimose 
globojamiems vaikams siekia-
ma sudaryti pačias geriausias 
gyvenimo sąlygas, jiems niekas 
negali pakeisti Mamos bei at-
stoti jos meilės ir šilumos.

„Kiekvienas vaikas bendrau-
ja su tam tikru socialiniu dar-
buotoju ar jo padėjėju. Vaiko 
ryšys su šiais žmonėmis tikrai 
yra stiprus. Socialiniai dar-
buotojai stengiasi atsiliepti į 
vaiko poreikus, bet patys su-
prantate, kad vaikui niekas ne-
gali atstoti Motinos“, - kalbėjo 
I.Lackuvienė.

Pašnekovė pasakojo, kad glo-
bos namuose  ar globotinių šei-
mose augantys vaikai susitinka 
su savo Motinomis.

„Yra vaikų, kurie patys ini-
cijuoja tokius susitikimus, yra 
ir tokių vaikų, kuriuos tokiems 
susitikimams reikia paskatinti 
mums, darbuotojams. Nes ma-

mos kartais pamiršta, kad jos yra 
Mamos“, - sakė I.Lackuvienė.

Globojami vaikai, kurie pa-
laiko ryšius su savo tėvais,  su 
savo Mamomis kartais susitin-
ka bendruomeniniuose vaikų 
globos namuose. Anykščių ra-
jono šeimos ir vaiko gerovės 
centro direktoriaus pavaduotoja 
I. Lackuvienė atskleidė, kokio-
mis temomis su savo Mamomis 
kalbasi vaikai.

„Jie kalbasi apie namus, apie 
artimus giminaičius. Vaikams 
rūpi namų aplinka“, - sakė ji.

I.Lackuvienė sakė, kad pasi-
taiko ir skaudžių dalykų – glo-
bojamas vaikas nori susitikti su 
savo Mama, bet to nenori pati 
mama.

„Viena berniukų mama pa-
žadėjo su jais bendrauti, bet 
vengia susitikimų, neatsilie-
pia į telefono skambučius – 
tiesiai nepasako, kad su jais 
bendrauti nenori. Žinoma, 
dėl to būna labai daug vaikų 
ašarų. Vaikai nori būti šeimos 
indentiteto dalimi, kažkam 
priklausyti - tai labai svarbu 
gyvenime. Jiems labai svarbu 
žinoti tai, kaip jų tėvai gyve-
na, kaip jiems sekasi. Vaikams 
tai yra skaudi tema“, - aiškino 
I.Lackuvienė.

Didžioji dalis vaikų globos 
namuose yra atsidūrę dėl jų 
tėvų piktnaudžiavimo alkoho-
liu. Anykščių rajono šeimos ir 
vaiko gerovės centro direkto-
riaus pavaduotoja I. Lackuvienė 
pasakojo, kad, kalbėdamiesi su 
socialiniais darbuotojais,vaikai 
nuolat kartoja, kad stengsis 
negyventi taip, kaip gyvena jų 
tėvai.

„Vaikai pamato, kad be alko-
holio galima turėti kitus verty-
binius dalykus – įsigyti namus, 
mokytis. Bet jie nesmerkia savo 
geriančios mamos. Mes visada  
su vaikais kalbamės, kad nieka-
da negalima smerkti tėvų, nes 
negali žinoti, kas su tavim pačiu 
gali gyvenime atsitikti. Be to, 

Ne kiekviena moteris 
išmoksta būti Mama

Anykščių rajono šeimos ir 
vaiko gerovės centro direk-
toriaus pavaduotoja Inga 
Lackuvienė sakė, kad vaikų 
globos namuose augę vai-
kai dažnai sugrįžta pas savo 
Mamas, susikūrę savo gyve-
nimus stengiasi joms kaip 
galėdami padėti.

mūsų bendruomeniniuose glo-
bos namuose yra vaikų, kurie 
be tėvų gyvena jau penkerius 
metus ar daugiau metų. Jie jau 
nebekalba apie tėvų smerkimą 
ir net norą sugrįžti atgal į šei-
mą“, - kalbėjo I.Lackuvienė.

Anykščių rajono šeimos ir 
vaiko gerovės centro direkto-
riaus pavaduotoja Inga Lacku-
vienė pasakojo, kad globos na-
muose augusių vaikų ryšys su 
motina išlieka gan stiprus net 
jiems suaugus.

Ji pasakojo, kad vienam, jau 
20 metų sulaukusiam globos 
namų gyventojui nupirkus butą 
Utenoje, jis jame neapsigyveno, 
bet grįžo gyventi pas Mamą.

„Jei tik yra galimybė globos 
namuose augusiems vaikams 
grįžti pas artimuosius, kai jie 
sulaukia pilnametystės, jie ir 
grįžta. Bendruomeniniai vai-
kų globos namai jiems – tarsi 
tarpinė stotelė. Turime pa-
vyzdžių, kad kai kurie mūsų 
auklėtiniai susikuria savo gy-
venimą ir pagelbsti savo Ma-
moms, Močiutėms“, - pasakojo 
I.Lackuvienė.

Anykščių rajono šeimos ir 
vaiko gerovės centro direkto-
riaus pavaduotoja I. Lackuvie-
nė pasakojo, kad Motinos diena 
yra švenčiama ir vaikų globos 
namuose.

„Piešiame mamoms atviru-
kus, kai kurie vaikai iš savo 
kišenpinigių mamoms nuperka 
dovanėlių. Aplankome mirusių 
mamų kapelius“, - sakė ji.

Artėjančios Motinos dienos 
proga Anykščių rajono šeimos 
ir vaiko gerovės centro direkto-
riaus pavaduotoja I.Lackuvienė 
Mamoms linkėjo mylėti savo 
vaikus.

„Krizių centro moterims aš 
nuolat sakau – išmokite būti 
Mamomis. Atlaidžiomis, nuo-
širdžiomis. Mylėkite savo vai-
kus. Mylėkite juos, globokite, 
nes jie yra mūsų didžiausia ver-
tybė“, - sakė ji.

Nusipurtytum savo metus,
Bet jie šitaip gražiai tarsi uogos aplipę...
Tarsi derlius dosnus ir gausus
Subyrėjo į laiko pintinę.
Rankos perbraukia plaukus lengvai-
Suvilnija išbalinto lino sruogelės.
Tu šypsokis ir tegu Tau ilgai
Skraido prisiminimų gervelės.

85-ojo Jubiliejaus proga Tave sveikina
dukra Jolanta ir Alvydas, anūkas Augustas ir proanūkė Sofija

Su Jubiliejumi sveikiname anykštėnę Bronislavą Vyžinienę!
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pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio raj. Vadoklių parapijos 

klebonas, svėdasiškis

V. Blinkevičiūtė: „Maisto kainas būtina stabdyti“
Rimantas KAzLAuSKAS

Dar kovo pabaigoje Euro-
pos Parlamentas paragino 
valstybes nares ir Europos 
Komisiją nedelsiant užtikrin-
ti didesnę maisto produktų 
gamybą ES, taip pat skirti 
pagalbą maistu Ukrainai.

„Rusijos karas prieš Ukrai-
ną sudavė skaudų smūgį 
pasaulio maisto sistemai. 
Žemdirbiams, taip pat ir 
Lietuvoje, dėl didelių kainų 
šiandien sunku apsirūpinti 
trąšomis ir kuru. Ir Europa, 
ir Lietuva turi labai nedaug 
laiko stabdyti maisto kainų 
augimą. Tai įmanoma pada-
ryti, jei bus atlikti skubūs, 
ryžtingi veiksmai“, - teigia 
Europos Parlamento narė 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ.

Vilija Blinkevičiūtė: „Ir Europa, ir Lietuva 
turi labai nedaug laiko stabdyti maisto kai-
nų augimą. Tai įmanoma padaryti, jei bus 
atlikti skubūs, ryžtingi veiksmai.“ 

- Europos Parlamentas 
savo rezoliucijoje ragina 
nedelsiant sutarti dėl mais-
to tiekimo ES ir už jos ribų 
veiksmų plano. Kas dar siū-
loma?

- Pagrindinė mintis – didinti 
maisto produktų gamybą pa-
čioje ES, kad būtų užtikrintas 
Europos gyventojų (taip pat ir 
Ukrainos) aprūpinimas mais-
tu.

Europos Komisiją paragi-

nome didinti vietinę maisto 
produktų gamybą, o žemės 
ūkio paskirties žemę naudoti 
tik maisto produktams ir pa-
šarams auginti. Taip pat remti 
labiausiai nukentėjusius maisto 
gamybos ir žemės ūkio sekto-
rius, pasiūlyti priemones ūki-
ninkams sušvelninti smarkiai 
išaugusių trąšų kainų poveikį, 
pratęsti pandemijos metu įves-
tas lengvatas kaimo plėtros pa-
ramai, aktyvuoti 479 milijonų 
eurų krizių valdymo rezervą, o 
ES valstybėms leisti teikti pa-
galbą žemės ūkio sektoriui.

Veiksmų imtis įpareigoja si-
tuacija. Pažiūrėkime į maisto 
kainas Lietuvos parduotuvėse 

ir išgirskime, ką 
kalba mūsų ša-
lies maisto pra-
monės ir žemdir-
bių atstovai. Jų 
prognozės labai 
liūdnos (maisto 
kainos gali di-
dėti 2-3 kartus), 
jei nebus imtasi 
esminių spren-
dimų. 

- Nemažą 
dalį konkre-
čių sprendimų 
vis dėlto turi 
priimti nacio-
nalinės vyriau-
sybės. Kokie 
tie sprendimai 

galėtų būti?
- Būtina skubos tvarka sukurti 

kreditavimo mechanizmą ūki-
ninkams, kad šie galėtų įpirkti 
trąšas. Brangios trąšos reiškia 
brangų maistą. 

Reikia numatyti ir bendrą bū-
tinosios žemės ūkio bei maisto 
produktų gamybos paramos 
tvarką (įskaitant ir lengvatas 
degalams, elektrai, dujoms), 
atsisakyti tam tikrų perteklinių 
ribojimų, mažinančių maisto 
gamybos pajėgumus. Reiktų 
didinti Lietuvos nacionalinį 
maisto saugumo rezervą.

- Nepaminėjote pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM) len-
gvatos maisto produktams.

- Tai sprendžia kiekviena ES 
valstybė – savarankiškai. 

Tik trys valstybės Europos 
Sąjungoje neturi lengvatinio 
PVM būtiniausiems maisto pro-
duktams. Reikia tokią lengvatą 
įvesti ir Lietuvoje. Juk tokios 
mokestinės lengvatos puikiau-
siai veikia. Ir tai rodo kitų šalių 
pavyzdžiai. Su socialiai atsa-
kingais prekybininkais susitarti 
irgi galima – būtent taip dar iki 
karo padarė Lenkija. Susitarė, 
kad verslai tinkamai pasinau-
dotų lengvata ir tuo lengvatos 
dydžiu sumažintų prekių kainas 
savo lentynose. Ir jie savo žo-
džio laikosi. 

- Vis dėlto juk nemaža da-
limi maisto kainas lemia pa-
brangusi energija?

- Taip. Jau ir šiandien ES 
valstybės prisiima didesnę ar 
mažesnę naštą, kad gyventojai, 
verslas patirtų mažesnį smūgį 
dėl milžiniškų energijos kainų. 

Europos Parlamentas pritarė 
būtinumui atsisakyti energeti-
kos išteklių iš Rusijos ir didin-
ti Europos Sąjungos energetinį 
nepriklausomumą. 

Todėl daugumai ES valsty-
bių teks neišvengiamai spręsti 
sudėtingas užduotis, atsisakant 
Rusijos dujų, naftos, anglių. 
Mano įsitikinimu, tik tuomet, 
kai ES taps nepriklausoma nuo 
Rusijos išteklių, energijos kai-
nos Europoje taps stabilesnės, 

labiau prognozuojamos, tikėti-
na, kad sumažės našta valsty-
bėms, verslui ir gyventojams.

Tai neįvyks per vieną dieną, 
nors ir labai norisi. O valgyti 
juk norisi kasdien. Todėl bū-
tina daryti viską, kad ir Lietu-
voje, ir visoje Europoje šiemet 
būtų užaugintas kuo didesnis 
derlius, pagaminta daugiau 
produktų. Tai leistų apsaugoti 
mūsų žmones nuo maisto kai-
nų augimo ir maisto produktų 
trūkumo.

Lietuvoje nuo senų senovės 
žemė tapatinama su Motina. 
Su mūsų visų pradžia. Šis se-
kmadienis dovanoja mums 
nuostabią pavasario šventę – 
Motinos dieną. Ir todėl šian-
dien kreipiuosi į jus, į vienin-
teles kiekvienam iš mūsų.

Mielos Mamos, 
Tegul ši diena pražysta bega-

linės vaikų meilės, pagarbos ir 
meilės žiedais. Būkite pasvei-
kintos ir prisimintos, būkite iš-
aukštintos ir laimingos, myli-
mos ir mylinčios, brangiosios 
Mamos!

Užsak. nr. 396

www.blinkeviciute.eu

Gyvenimas ir jo kvapai 

kai pavasaris lyg paukštis pra-
deda vis labiau išskleisti sparnus, 
tada norisi savo uosle sugauti 
kuo daugiau gamtos kvapų. kol 
kas jų dar ne tiek daug. juk dar 
nežydi sodai, alyvos, jazminai bei 
kiti kvapnūs augalai. Tačiau koks 
gaivus yra šviežios žolės kvapas, 
ypač rytais arba saulei nusilei-
dus. Rodos, kiekviename augalė-
lyje glūdi atskiras aromatas, kurį 
pajutus, mintyse gimsta žodis lyg 
atminimo fragmentas. 

Pats žmogus irgi turi savo kva-
pą. kartais jis būna mielas, trau-
kiantis, bet kartais tave atstumia 
tiek, kad pradedi galvoti ir mintyse 
klausti, kada gi tas žmogelis pasku-
tinį kartą prausėsi. Tačiau dabar 
tikrai nenorėčiau daugiau dėme-
sio skirti nevaloms. nelabai tikė-
čiau, kad kažkokio ir dar svetimo 
žmogaus žodis paskatins dažniau 
draugauti su muilu ir vandeniu. 

kiekvienas mūsų juslėmis jaučia-
mas kvapas turi ir savo prasmę, kuri 
atranda savo vietą praeities prisi-
minimuose arba dabartyje. Tačiau 

dažniausiai kvapas liečia praeitį. 
Ar prisimename, kokiais kvapais 
kvepėjo mūsų vaikystė? Pamenu, 
kai man dar tebuvo 5 metai, labai 
mėgau atidaryti seną vienos savo te-
tos lagaminą, kuriame ji laikė savo 
buhalterinių studijų sąsiuvinius ir 
kitą popierinę medžiagą. Atidaręs 
lagaminą, godžiai uostydavau iš jo 
sklindantį seno popieriaus ir kartu 
sunkiai nupasakojamų kvepalų aro-
matą. To lagamino jau seniai nebė-
ra, tačiau tas kvapas iki šiolei išliko 
atmintyje. 

Paskui ateidavo ruduo. ką tik 
nuskintų obuolių kvapas pasklis-
davo ne tik po visą senelių san-
dėliuką, bet ir po visą trobą. kve-
piantis obuolys primindavo ir iki 
šiolei primena rudenį, iš vaikystės 
metų apsigyvenusį sieloje ir iki 
šiolei gyvenantį. Pauostai obuolį 
ir pasijunti vaiku, kuris mokėjo 
džiaugtis kiekviena kasdienybės 
smulkmena. net sodo obuoliu. 

Paskui sniegas ir jo kvapas. Man 
kažkas yra pasakęs, kad ir pati žie-
ma kvepia mirtimi. nežinau, ar 
toks kvapas iš viso yra ir ar jis turi 
teisę būti ten, kur viešpatauja gyve-
nimas. Gal žmogui taip pasirodė? 
Tačiau žiema kvepia kalėdų eglu-
te. nuostabus tas eglutės kvapas, 
kuris tarsi prabyla ir tau pasakoja 
seną ir niekada neatsibodusią miš-
ko legendą ar pasaką. 

Bėgantys metai irgi turi savo kva-
pą. Tačiau jis yra nepaprastas, tu-

rintis, kaip sako kvepalų kūrėjai ir 
ekspertai, daug visokių natų. Visos 
jos lydi mūsų bėgančius metus ir 
eina kartu su mumis. 

Šiandien mūsų modernus pasau-
lis yra pilnas visokių kvapų. Tame 
visokių aromatų pasaulyje ir mes 
patys bandome susirasti mylimą 
kvapą. Todėl neretai, ypač mote-
rys, praveria parfumerijos ir kos-
metikos parduotuvių duris ir ieško 
„savo“ kvapo. Žinoma, tas duris 
vis dažniau praveria ir vyrai. 

Visai neseniai apsilankiau ir aš 
vienoje tokioje parduotuvėje, norė-
damas rasti kažkokį sau mielą kva-
pą. Paprastai renkuosi tokius kva-
pus, kurie mane nukelia į vaikystės 
ar jaunystės metus. Man kvapas - 
tai lyg istorijos knyga, kuri padeda 
kažką prisiminti ir pagalvoti apie 
kažką, kas jau buvo ir ko jau nebė-
ra. Tad tegu Dior vardo kvepalų fa-
nai neįsižeidžia, bet „Fahrenheit“ 
tualetinis vanduo man primena 
mano Tėtį ir jo draugus, kažkada 
dirbusius kolūkyje, kur tekdavo ne 
tik vairuoti, bet ir taisyti traktorius 
ir kitą techniką. Tą dyzelino ar 
tepalų kvapą mano uoslė atrado 
būtent minėto tualetinio vandens 
aromate. Tačiau tas aromatas tikrai 
nėra  „atsiduodantis“ dirbtuvėmis 
ir traktoriais, bet toks mielas ir kar-
tu labai vyriškas. Gėlių kvapo čia 
nesurasi...O gal...?

Ar pamenate, kaip mūsų mamos 
ir močiutės tarybiniais laikais kve-

pėdavo kvepalais „Raudonoji Mas-
kva“? Paskutiniu metu jų dar buvo 
galima nusipirkti vienoje kosmeti-
kos parduotuvėje. O dabar jau nė 
su žiburiu nerastume. kvepalai, o 
ypač jų pavadinimas ir gamintojas, 
gal ir norėtų kokio nors atskiro ko-
mentaro, bet dabar ne laikas...

Visada kokio nors pokalbio metu, 
kai atsisėdame prie kavos puode-
lio ir prisimename „senus laikus“, 
tema apie kvapus paliečia ir mano 
minėtų kvepalų istoriją. Po to eina 
visokie juokingi prisiminimai apie 
deficitus, tarp kurių buvo ir už-
sienietiška kosmetika. Pamenu, 
kaip moterys viltingai ieškodavo 
turguose ar pas pažįstamas par-
davėjas dabar jau legenda tapusių 
lenkiškų kvepalų „Bic‘ moz‘e“ , o 
vyrai dairydavosi „prancūziškų“ 
„Consul“. negavę, toliau kvepin-
davosi „Šipru“ ar „ Troinoi“ (tas 
baisiai kai kam dvokdavo). 

Atėjus į lietuvą kapitalizmui, 
atkeliavo ir visokie kvapai į mūsų 
gyvenimą. Pamenu, kaip vienas 
bičiulis iš užsienio atsivežė Hugo 
Boss vardinius kvepalus ir man, 
kaip geram bičiuliui, truputį žan-
dą iškvėpino, primindamas, kad 
tokie kvepalai lietuvoje kainuoja...
ketvirtadalį jo algos. Pamenu, kad 
to žando neprausiau kelias dienas. 
juk toks aromatas! ir dar prime-
nantis išsvajotus Vakarus. 

Dabar atėjo aukso amžiaus lai-
kai ir kvapams bei kvepalams. Kos-
metikos parduotuvių lentynos  lūžta 
nuo visokių buteliukų ir pakuočių. 

Tik turėk tam pinigų ir laiko, kad 
surastum savo kvapą. O jis, lyg ty-
čia, ima ir kažkur pradeda bėgioti. 
O tu vejiesi ir bandai dar kartą tą 
kvapą pagauti, pajusti, iš naujo at-
rasti. savotiškas žaidimas, pramo-
ga, tik, deja, vis brangesnė. 

Tad susitaupai po truputį ir savo 
mėgstamiausiems kvapams. Pas-
kui praveri kosmetikos parduotu-
vės duris ir po kurio laiko išeini 
į lauką, vis uostydamas rankos 
riešą, ant kurio pasiliko kvapas, 
saugojantis pačius nuostabiau-
sius atsiminimus. nenoriu tokių 
kvapų, kurie nieko neprimintų. 

jei kas nors dabar man pasakytų, 
kad žmonėms labai sunku gyventi, 
viskas brangsta, o ypač maistas, o  
kažkoks tipas sapalioja apie kve-
palus, tai tokiems žmonėms atsaky-
čiau, kad neturint pinigų galima irgi 
maloniai kvepėti ypatingais kvepa-
lais. Tie kvepalai - tai nuoširdumas, 
gerumas ir mokėjimas džiaugtis 
gyvenimu, net kai jis nelengvas. 
Džiaugtis kasdieninės duonos kva-
pu, džiaugtis mylimo žmogaus buči-
nio kvapu, džiaugtis paties gyveni-
mo kvapu, kurio negalėtų atkurti net 
pats geriausias kvepalų gamintojas. 
Tačiau jei yra galimybė, tai ieškoki-
me kvepalų buteliuke savo kvapo. 
Tegu jis būna skirtas retoms pro-
goms, kad pataupytume ir dar daug 
kartų kvepėtume. juk paskui ateis ta 
diena, kai ilgėsimės to kvapo, kurio 
jau nebebus. juk ir kvapai turi savo 
gyvenimą. O jis irgi nėra amžinas 
šioje žemėje. kaip ir mūsų.  
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Parduodamas Aukštaitijos profesinio rengimo centro nekilnojamas turtas 
elektroninio aukciono būdu:
(į elektroninius aukcionus registruojama ir jie vykdomi interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/)

Aukciono vykdymo laikas 2022-06-02 9.00 val. – 2022-06-03 13.59 val.
Dalyvių registracija 2022-05-30 00.00 val. – 2022-05-31 23.59 val.

 1. Pastatas – mokomosios dirbtuvės (bendras plotas 939,67 kv. m) Anykščių r. sav., 
Anykščių m., Ažupiečių g. 1B. Pradinė pardavimo kaina – 35700 Eur.

 2. Pastatas - garažas (bendras plotas 1074,17 kv. m). Pradinė pardavimo kaina – 49400 Eur.
 3. Pastatus: žemės ūkio mašinų pastogė (bendras plotas 1064,36 kv. m), technikos 

plovykla (užstatytas plotas 11 kv. m). Pradinė pardavimo kaina 24340 Eur.
Išsami informacija ir konkurso sąlygos pateiktos interneto svetainėje www.alantostvm.lt

Telefonas pasiteirauti. (8-611) 14 612.

Nepritarta ataskaitai 

Anykščių rajono tarybos 
nariai nusprendė nepritarti 
Anykščių rajono savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnybos 
2021 metų veiklos ataskaitai.

Anykščių rajono tarybos 
narys, Kontrolės komiteto pir-
mininkas Raimondas Balsys, 
Demokratų sąjungos“ Vardan 
Lietuvos” frakcijos narys, 
posėdyje sakė, kad Anykščių 
rajono savivaldybės kontrolės 
ir audito tarnybos 2021 metų 
veiklos ataskaitai nebuvo pri-
tarta ir Kontrolės komiteto 
posėdyje, nes tarnyba veiklą 
vykdė su trūkumais.Tarp nu-
statytų trūkumų R.Balsys mi-
nėjo pernai kontrolieriaus Ar-
tūro Juozo Lakačausko atliktą 
auditą dėl ant Kalitos kalno 
neteisėto „tubingo“ trasos 
įrengimo, po kurio Anykščių 
rajono savivaldybės sprendi-
mu buvo užsakytas nepriklau-
somas auditas.

„Nežinau, ar galima tole-
ruoti tokią situaciją, kai be-
veik 80 tūkst. Eur išleidžiame 
savo kontrolės tarnybos išlai-
kymui, o mums reikia samdyti 
kitus auditorius, kurie patvir-
tintų mūsų kontrolės tarny-
bos darbų kokybę“, - kalbėjo 
R.Balsys.

Savivaldybė kreipėsi į 
Valstybės kontrolę

Tuo metu Anykščių rajono 
tarybos narys Kęstutis Tubis 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų teiravosi, kada teisiš-
kai bus įvertinta dviejų auditų 
dėl „tubingo“ trasos įrengimo 
išvados, bei domėjosi, kodėl 

tai nedaroma iki šiol.
Anykščių rajono meras, 

konservatorius Sigutis Obe-
levičius informavo, kad šiuo 
klausimu yra parašyti raštai 
Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centrui bei Vals-
tybės kontrolei. Kas tuose 
raštuose parašyta, meras neį-
vardijo.

Meras S.Obelevičius taip 
pat paaiškino, kodėl, praėjus 
daugiau nei pusantrų metų, 
nenustatytas žalos, kuri buvo 
savivaldybei padaryta netei-
sėtai įrenginėjant „tubingo“ 
trasą, mastas ir kodėl ši žala 
dar nėra atlyginta.

„Žinant teismų praktiką, be-
veik garantuotai jokia žala ne-
būtų išieškota, nes paprastai 
visada teismai būna žmogaus 
pusėje, o ne įstaigos. O tuo la-
biau, kad tas žmogus, iš kurio 
reikėtų išieškoti žalą, ten ne-
bedirba“, - sakė S.Obelevičius 
( meras kalbėjo apie buvusią 
Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centro laikinąją 
direktorę Kristiną Beinorytę, 
red.pastaba).

Rodė lovytės nuotrauką

Svarstant Anykščių ligoni-
nės 2021 metų veiklos atas-
kaitą, Anykščių rajono tarybos 
narys K.Tubis klausė: „Kodėl 
mūsų pacientus guldant į li-
goninę jiems nėra duodami 
įrankiai maistui vartoti, ne-
suteikiamos higienos prekės 
– tualetinis popierius, rankš-
luostis, palatos nėra valomos, 
kai žmogus guli daugiau nei 
vieną dieną, o vaikų lovytės – 
ant trijų lentų?“

Posėdyje dalyvavęs Anykščių 

Jis informavo, kad buvo su-
sisiekta su tam tikromis ins-
titucijomis, kurios turizmo 
paslaugų teikėjus tikrins ir, jei 
bus pagrindas, jas už tai baus.

„Čia tas pats, kaip ir su 
Palangos „bobučių“ nakvy-
nėmis, kurios nerodo jokių 
mokesčių ir čia tikrai yra vals-
tybinė problema“, - dėstė me-
ras S.Obelevičius.

Pasakojo apie verslo 
planus

Anykščių rajono tarybos po-
sėdyje ketvirtadienį sulaukta ir 
svečių. Svarstant klausimus dėl 
valstybinės žemės nuomos su-
tarties sąlygų keitimo, į anykš-
tėnus kreipėsi dviem uždaro-
sioms akcinėms bendrovėms 
vadovaujantis verslininkas iš 
Kauno Vytautas Romeika. Jis 
pasakojo, kad prieš trejus me-
tus, susiklosčius aplinkybėms, 
Kurklių seniūnijos Staškūniš-
kio kaime įsigijo buvusią arklių 
pašto stotį ir šalimais buvusią 
tarpukario mokyklą. Verslinin-
kas sakė, kad Anykščių rajone 
mato dideles galimybes verslo 
plėtrai, todėl įsigijo mažąją ben-
driją „Kidi“. V.Romeika pasa-
kojo, kad jau yra suprojektuoti 
septyni poilsiniai nameliai, ku-
riuose bus erdvės su baseinais, 
saunomis. Pirminės investicijos 
sieks 400 tūkst. Eur.

Mažoji bendrija „Kidi“ taip 
pat yra išsinuomojusi  žemės 
sklypą Anykščiuose, K.Būgos 
gatvėje, kuris yra skirtas kurti 
turizmo, kultūros, sporto, re-
kreacijos ir sveikatingumo rei-
kmėms reikalingus objektus.

Rajono taryba sugrįžo į posėdžių salę
Balandžio 28 dieną, ketvirtadienį, į 40-ąjį posėdį susirinko 

Anykščių rajono taryba. Po ilgos pertraukos posėdis vyko 
ne nuotoliniu būdu, o Anykščių rajono savivaldybės salėje.

Per dvi valandas užtrukusį posėdį anykštėnų išrinktieji 
priėmė 49 sprendimų projektus, išklausė, kaip pavadino 
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, „retorinius“ 
Anykščių rajono tarybos nario Kęstučio Tubio klausimus ir 
netgi savotiškai „pasportavo“, mat nemažai posėdžio klau-
simų buvo susiję su rajono medicinos įstaigomis, tad daliai 
Anykščių rajono tarybos narių teko ne vieną kartą nusi-
šalinti nuo sprendimų priėmimo, palikti posėdžių salę, į ją 
sugrįžti ir tai pakartoti bent kelis kartus.

ligoninės direktorius Dalis Vai-
ginas sakė, kad Anykščių rajo-
no tarybos narys K.Tubis kalba 
netiesą, tačiau šis, išsitraukęs 
mobilųjį telefoną, Anykščių ra-
jono tarybos nariams demons-
travo, kaip atrodo Anykščių  
ligoninėje vaikų lovytė pagal 
nuotrauką. kurią jam atsiuntė 
neįvardytas pilietis.

„Kai atsigulsime į ligoninę, 
tada ir pamatysime“, - ironi-
zavo Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius.

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro, Anykš-
čių rajono psichikos sveika-
tos centro 2021 metų veiklos 
ataskaitoms Anykščių rajono 
tarybos nariai pritarė be di-
desnių diskusijų.

Taip pat Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro di-
rektorei Sonatai Steniulienei 
nustatytas 20 proc. mėnesinio 
darbo užmokesčio kintamosios 
dalies dydis, Anykščių rajo-
no psichikos sveikatos centro 
direktoriui Audroniui Gustui 
- 20 proc. mėnesinio darbo už-
mokesčio kintamosios dalies 
dydis, Anykščių ligoninės di-
rektoriui D.Vaiginui - 15 proc. 
mėnesinio darbo užmokesčio 
kintamosios dalies dydis.

Anykščiuose tas pats, 
kaip ir su Palangos 
„bobutėmis“

Svarstant Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
2021 metų veiklos ataskaitą, 
Anykščių rajono tarybos narys 
Audronius Gališanka kalbėjo, 
kad jam nerimą kelia tai, kad 
didžioji dalis Anykščių rajo-
no turizmo paslaugų teikėjų 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centrui nepateikia 
statistinių duomenų apie pri-
imtų lankytojų, jų nakvynių 
skaičių.

„Aš įsivaizduoju, kad dėl to 
stipriai iškraipoma statistika“, 
- sakė A.Gališanka.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius kalbėjo, kad 
Anykščių rajone yra tokių 
kaimo turizmo sodybų, kurios 
per metus neparodė nė vienos 
nakvynės ir nesumokėjo nė 
vieno euro turisto mokesčio. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nenormalu, kai pusę 
kiemo valo vieni, o kitą
pusę – kiti...

Svarstant UAB „Anykščių 
komunalinis ūkis“ 2021 metų 
veiklos ataskaitą, Anykš-
čių rajono tarybos narys 
A.Gališanka išsakė savo pa-
mąstymus apie komunalinin-
kų veiklų „išsigryninimą“.

„Tos veiklos, kurios yra nuos-
tolingos, galbūt jas reikėtų per-
duoti privačiam paslaugų teikė-
jui, o įstaigai pasilikti tas veiklas, 
kurias pelninga vystyti. Norėtųsi, 
kad bendrovė būtų konkurencin-
ga  kitoms. Dabar, sutikite, tikrai 
nenormalu, kai žalius plotus valo 
mūsų įstaiga, o šaligatvius šluo-
ja kiti. Arba sniegą: pusę kiemo 
valo „Ecoservice“, o kitą pusę 
– UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“, - kalbėjo A.Gališanka.

Anykščių rajono tarybos 
narys, Kontrolės komite-
to pirmininkas Raimondas 
Balsys stebėjosi, kad savi-
valdybės kontrolės tarnybos 
išlaikymas kainuoja beveik 
80 tūkst. eurų, tačiau reikia 
samdyti kitus auditorius.
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Lietuvoje nutraukiama ekstremali padėtis
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2022 m. gegužės 1 d. atšaukti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją 

visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Išliks rekomendacijos dėl kaukių dėvėjimo, riboji-
mai renginiuose, maitinimo įmonėse.

Atkreipiame dėmesį, nutraukus ekstremalią padėtį šalyje ir toliau bus vykdoma atvejų sekoskaita, o testavimas ir vakcinacijos procesai išliks, šios 
paslaugos persikels į gydymo įstaigas, testavimas nebebus vykdomas mobiliuosiuose punktuose, todėl nebeliks ir pavežėjimo paslaugos.

Registracija vakcinacijai  toliau vyks per ESVIS internetu, taip pat kreipiantis tiesiogiai į ASPĮ (nebeliks galimybės registruotis skambinant Karš-
tąja koronaviruso linija 1808). Privalomas izoliavimas ligoniams nebebus taikomas. Gydytojo sprendimu pacientas bus laikomas pasveikusiu, jei 24 
val. pacientas nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai arba atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę.

Detali informacija apie pasikeitimus internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt 
Anykščių r. savivaldybės informacija

Užsak.nr 397

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Šiuose kvartaluose numatoma įrengti naujus pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takus, rekonstruoti esamus, naujai įrengti multifunkcines sporto (krepšinio, futbolo, tin-
klinio), lauko treniruoklių, vaikų žaidimo aikšteles, poilsio ir laisvalaikio zonas, iš esmės atnaujinti želdinius, atnaujinti visą mažąją architektūrą (suoliukus, šiukšlių 
dėžes, dviračių stovus ir kt.). Bus sutvarkytas ir šių kvartalų viešųjų erdvių apšvietimas.

Daug dėmesio skiriama apželdinimui. Priimtas ir netradicinis sprendimas: nuspręsta atsižvelgti į konkrečias gyventojų veiklas, tokias kaip daržininkystė. Todėl 
šiuo projektu skiriamas didesnis dėmesys ne tik suolų su šiukšliadėžėmis pastatymui, bet ir šiuo metu vyraujančioms praktikoms – gyventojų daržams šalia ir toliau 
daugiabučių namų. Pertvarkymo metu bus gerbiamos dabar savaime susiformavusios daržininkystės erdvės – ši veikla ne tik bus nenaikinama, bet ir skatinama siūlant 
papildomą daržininkystei reikalingą infrastruktūrą. Bus įrengta daržams reikalinga inžinerinė infrastruktūra, įrengiama stilinga vandens talpykla, reikalinga daržovių 
laistymui. Taip pat bus įrengti integruoti mobilūs turgeliai, kuriuose galėtų vykti prekyba šviežiomis daržovėmis. Atokiau nuo daržų bus įrengiamos grilio zonos, 
vaismedžių sodai. Tvarkomas Šaltupio upelio krantas. 

Atsiprašome vietos gyventojų už laikinus nepatogumus statybų darbų metu bei tikimės, kad šiems nepatogumams pasibaigus, visų mūsų bendromis jėgo-
mis tvarkoma daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų aplinka taps patrauklesnė tiek esamiems, tiek naujiems gyventojams.

Detali informacija apie projektą internetiniame puslapyje www.anyksciai.lt 
Kompleksinis daugiabučių kvartalų sutvarkymas bus vykdomas įgyvendinant projektą „Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)“ 

Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0018, finansuotiną Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“.

Užsak. nr.  398 

Pradedami Ramybės ir Pušyno daugiabučių namų kvartalų viešųjų erdvių pertvarkymo 
darbai. Didžiausias dėmesys bus skiriamas žmonių sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skati-
nimui, įvairioms laisvalaikio veikloms, želdynams.

Dėl paminklų kreipėsi į valstybės institucijas Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius raštu kreipėsi  
į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos  
dėl  paminklų, esančių Anykščių miesto ir Kurklių miestelio 
sovietų armijos karių  kapinėse, įvertinimo.

„Nekilnojamojo kultūros pavel-
do vertinimo tarybos aktais šiems 
objektams suteikta teisinė ap-
sauga, nustatytos jų vertingosios 
savybės bei apibrėžtos teritorijų 
ribos. Norint pakeisti vertingąsias 
savybes reikalinga parengti iš nau-
jo Vertinimo aktus ir juos pateikti 
vertinti Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybai./.../At-
kreipiame gyventojų dėmesį, tik 
pasikeitus šių objektų Vertinimo 
aktams ir patikslinus jų vertingą-
sias savybes, atsirastų galimybė 
nukelti paminklus, esančius karių 
palaidojimo vietose, jeigu būtų 
panaikinta teisinė apsauga“, - ra-
šoma Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos išplatintame 
pranešime. 

Rusijai užpuolus Ukrainą, 
Lietuvoje kilo naujas sovietinių 
paminklų griovimo vajus. Žur-
nalistas Andrius Tapinas kone 
kasdien skelbia informaciją apie 

savivaldybes, kurios jau nugrio-
vė paminklus. „Anykščių rajono 
savivaldybė ir Sigutis Obelevi-
čius - jūsų balvonai ne Lajų takas, 
turistų netraukia“, - balandžio 26 
dieną A.Tapinas „Facebook“-e 
kreipėsi į Anykščių rajono merą. 
Tiesa, įrašas nėra skirtas asme-
niškai S.Obelevičiui - jame visas 
savivaldybių ir merų, dar nenu-
griovusių sovietinių paminklų, 
sąrašas. 

Anykštėnas, muzikos grupės 
„Kiti Kambariai“ vokalistas Žil-
vinas Sebeika „Anykštai“ atsiun-
tė komentarą, kuriame stebėjosi, 
jog Anykščių rajono savivaldy-
bė nesiima jokių veiksmų, kad 
Anykščių rajone nebeliktų pa-
minklų okupantams. „Kultūros 
ministras Simonas Kairys dar 
balandžio 19d. (!) pasirašė įsta-
tymą, keičiantį kriterijus sovieti-
niam „paveldui” saugoti. Visoje 
Lietuvoje stebime jau įvykdy-

tus paminklų okupantams prie-
vartautojams griovimo darbus. 
Negaliu suprasti, kaip Anykščių 
savivaldybė tiek laiko mojuoja 
Ukrainos vėliavėlėmis, dekla-
ruoja paramą karo pabėgėliams, 
bet tuo pačiu metu leidžia stovė-
ti „išvaduotojų” balvonams su 
automatais rankose“, – „Anykš-
tai“ atsiųstame komentare rašė 
Ž.Sebeika.

Balandžio 10-osios naktį gru-
pelė veikėjų, kurių asmenybės 
nustatytos, Ukrainos vėliavos 
spalvomis nudažė Kurklių ka-
rių kapinėse stovintį paminklą 
sovietiniam kariui. O dauguma 
„Anykštos“ kalbintų anykštėnų 
bei komentatorių „Anykštos“ 
„Facebook“-e dėstė, kad pa-
minklų spalvinimas ar ketinimai 
juos griauti garbės anykštėnams 
nedaro.

Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus „Anykštai“ 
sakė, kad, jo supratimu, apie 80 
proc. Kurklių gyventojų yra už 
tai, kad viskas liktų, kaip buvo. 
„O kam jis kliūna? - stebisi tie 
80 proc. kurkliečių, - kalbėjo 
A.Jurkus. -Yra ultradešiniųjų, 

kurie sako, kad reikia nugriau-
ti, sudaužyti, sutrypti. Bet negi 
mes esame tokie pat kaip rusai? 
Aš jį išvežčiau į Grūto parką, 
dėl šventos ramybės. Bet ne da-
bar. O kai Ukraina laimės karą 
ir viskas aprims“, - savo pozici-
ją dėstė A.Jurkus.

Paminklo nuspalvinimą 
A.Jurkus sakė vertinąs dvipras-
miškai: kaip valstybės pareigū-
nas, jis mato vandalizmo aktą, 
bet, kaip pilietis, mano, jog nie-
ko ten bloga nepadaryta.   

Portale 15 min.lt  rašoma, 
jog Kurklių paminklas nėra 
saugomas valstybės. 15 min.
lt žurnalisto Gedimino Kajėno 
tekste „Sovietiniai paminklai 

Lietuvoje: kiek jų yra ir kodėl 
saugomi?“ išdėstyta Kultūros 
paveldo departamento apskai-
tos, inventorizavimo ir registro 
skyriaus vedėjos Ritos Kunce-
vičienės nuomonė. „Specialis-
tė pateikė ir pavyzdį: Kurklių 
miestelyje, Anykščių rajone, 
yra sovietinių karių palaidojimo 
vieta, kurioje stovi didžiulis so-
vietinio kario paminklas. Anot 
R.Kuncevičienės, čia saugomi 
yra palaikai, ant nedidelių ant-
kapinių paminklų surašyti žu-
vusiųjų pavardžių įrašai bei rel-
jefas. Tuo tarpu paminklas – ne, 
todėl jo likimą jau šiandien pat 
gali spręsti vietinės valdžia“, - 
rašo 15 min.lt.

Portalo anyksta.lt apklausos rezultatai. Balsavo 368 asmenys.



2022 m. balandžio 30 d.

(Atkelta iš 1 psl.)

SVEIKATOS ABC

Medikus sveikino „Anykštos“ 
laikraščio vyriausiosios redak-
torės pavaduotojas Rytis Kulbo-
kas. „Jeigu tikėsime, kad žmogus 
ir visata paklūsta tiems patiems 
dėsniams ir yra iš tos pačios ma-
terijos sukonstruoti, tai Jūs, gy-
dytojai, kiekvieną dieną gelbė-
jate Visatą. Dar antikos graikai, 
sakydami, kad visi mokslai kilo 
iš filosofijos, išskyrė vieną, kuris 
iš jos nekilo. Tai medicina. Šis 
fundamentalumas ypač išryškėjo 
per šiuos krizinius metus, kuriuo-
se jūsų reikšmė dar labiau išau-
go. Visose šiose baimėse, biuro-
kratinėse džiunglėse, kartais net 
ir neteisingumo užuomazgose“,- 
kalbėjo R.Kulbokas. 

Populiariausiu gydytoju išrink-
tam Valdui Macijauskui dovano-
tas  dailininko Algirdo Latėno 
paveikslas, populiariausiai slau-
gytojai Jolitai Abraškevičienei 
- keramikės Ramunės Prancke-
vičiūtės sukurta vaza. Nugalėto-
jams ir prizininkams įteikti ir pri-
pažinimą liudijantys sertifikatai.   

Antrąją vietą populiariausių 
gydytojų rinkimuose užėmė Da-
lia Kazlauskienė, o trečiąją - Ga-
bėta Šinkūnaitė. Tarp slaugytojų 
antroji liko Rūta Paciūnienė, o 
trečioji - Regina Viršylienė.

Nugalėtojus ir prizininkus 
sveikino  Anykščių rajono Pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) direktorės pavaduotojas, 
gydytojas Kęstutis Jacunskas. 
O įstaigos direktorė Sonata Ste-
niulienė medikams linkėjo ne 
tik teikti viltį pacientams, bet ir 
patiems turėti jėgų, sveikatos ir 
energijos.  

Gydytojas V.Macijauskas nuo 
1995-ųjų dirba Viešintų ambu-
latorijoje, o nuo 2014-ųjų dar ir 
Anykščių poliklinikoje. „Anykš-
čiai - miestas, o mano kabinetas 
net trečiame aukšte. Tai dabar 
aš, net ir tiesiogine prasme, pa-
sikėlęs“, - juokavo gydytojas. 
V.Macijauskas į Viešintas atva-
žiavo po mokslų ir šio miestelio 
palikti neketino, sakė niekad ne-
ieškojęs kitų darboviečių.

Praktiškai visą laiką Viešinto-
se jis dirba kartu su slaugytoja 
J. Abraškevičiene. Tik gydytojo 
darbo pradžioje J. Abraškevičie-
nės nebuvo Viešintų ambulato-
rijoje, nes ji tada augino vaikus. 
„Ji šaunuolė, labai atsidavusi 
darbui“, - apie J.Abraškevičienę 
sakė V. Macijauskas.  

V. Macijauskas kalbėjo, kad 
pastaraisiais metais Anykščių 
PSPC medikai dirbo beprotiškais 
krūviais, per dieną priimdami ir 
per 50 pacientų. Jis neslėpė, kad 
„Anykštos“ skaitytojų padėkos ir 
pergalė populiariausio Anykščių 
gydytojo rinkimuose džiugina. 
„Nedariau kažko specialiai, kad 
įtikčiau, kad tapčiau populia-
riausias... Bet smagu. Žinau, kad 
„Anykštoje“ buvo mano pacientų 
-vyro ir žmonos -atskiros padėkos 
mums. Dėl to, kad V.Macijauskas 
ir J.Abraškevičienė daugiau bal-

sų gautų, laimėtų“, - sakė gydy-
tojas. 

V.Macijauskas ketina padėko-
ti dėkotojams. Pasak gydytojo, 
jo žmona užeis į „Anykštos“ 
redakciją ir susirinks visų padė-
kų autorių pavardes. „Svarstau 
kelis variantus - visiems dėkoto-
jams padėkoti „Anykštoje“ arba 
kiekvienam iš jų ačiū pasakyti 
asmeniškai. O gal visus padė-
kų autorius sukviesti į nedidelį 
furšetą?“ - svarstė šiemet popu-
liariausiu Anykščių gydytoju iš-
rinktas V.Macijauskas.

Populiariausių Anykščių me-
dikų rinkimus „Anykštos“ re-
dakcija rengė kartu su Anykščių 
PSPC.  

Svarsto, kaip padėkoti dėkotojams

„Anykštos“ skaitytojų išrinkti populiariausi Anykščių rajono medikai: gydytojas Valdas Macijauskas, slaugytoja Jolita Abraškevičienė, 
slaugytoja Rūta Paciūnienė ir gydytoja Dalia Kazlauskienė. 
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(Tęsinys. Reportažų iš Ukrainos pradžia „Anykšta“ nr. 24, 2022-03-26)

Paminklas Bžezanų kapinė-
se sovietų kariui. 

Karas paskatino ukrainiečius griauti 
okupantų statytus paminklus Eldoradas BUTRiMAs

( specialiai iš lvovo)

Lvove, kuris iki šiol buvo laikomas saugiu miestu ir į kurį plūdo didžiausi pabėgėlių srau-
tai, praėjusią savaitę nuo bombardavimų žuvo pirmieji civiliai.

Iki tol Rusijos raketos kelis 
kartus buvo paleistos tik į kari-
nius objektus bei kuro saugyklą, 
esančius miesto pakraštyje ar 
net keliasdešimt kilometrų nuo 
jo. Susprogdinus karinį moky-
mo centrą Javorove, esančiame 
už keturiasdešimties kilometrų 
nuo Lvovo, žuvo daugiau nei 
penkiasdešimt žmonių, tačiau 
jie nebuvo civiliai.

Praėjusią savaitę keturios ra-
ketos Lvovo pakraštyje pataikė 
į techninės automobilių apžiūros 
centrą bei garažuose įrengtas 
automobilių remonto dirbtuves. 
Priešo žvalgyba suklydo many-
dama, jog ten yra sandėliuojami 
Vakarų šalių siunčiami ginklai, 
ir bombos užmušė septynis bet 
sunkiai sužeidė vienuolika nie-
kuo nekaltų žmonių.

Žuvo tie, kurie pareigingai aš-
tuntą valandą ryto atėjo į darbą.

Iki tol realaus pavojaus nejau-
tę ir parkuose bei kavinėse vaka-
rus leidę lvoviečiai sunerimo, jų 
veiduose neliko linksmumo.

Šiaip per karą Lvovas labai 
pasikeitė. Jei iki tol jis buvo va-
dinamas labiausiai ukrainietišku 
miestu, kuriame niekas nenori 
kalbėti rusiškai, tai dabar sena-
miestyje girdisi beveik išimtinai 
rusiška šneka.

Mat  mieste, kuriame gyveno 
700 tūkstančių žmonių, apsisto-
jo antra tiek pabėgėlių iš Rusi-
jos pasienyje esančių regionų. 
Dauguma kalbinamų lvoviečių 
neslėpė pasipiktinimo dėl skam-
bančios rusų kalbos ir dėl to, kad 
per 31 nepriklausomybės me-
tus minėti atvykėliai neišmoko 
ukrainiečių kalbos.

Ant kavinių durų, viešbučių 

fojė bei miesto stenduose atsira-
do užrašų bei plakatų, kuriuose  
raginama nevartoti okupanto 
kalbos. Užkalbinti pabėgėliai iš 
Donbaso, Zaporožės bei Char-
kovo regionų savo ruožtu teigė, 
jog jie nedrįsta kalbėti ukrainie-
tiškai, mat nemoka švariai  ir tai-
syklingai kalbėti.

Iš Mirnogrado, miesto Don-
baso regione, į Lvovą pabėgęs 
33 metų šachtininkas Sergejus 
Tymoszenko gailisi, kad moky-
kloje neišmoko gerai nei ukrai-
niečių, nei anglų kalbos. Ukrai-
nietiškai taisyklingai išmokti esą 
nebuvę kaip, mat tėvai namuose 
kalbėjo rusiškai ir žiūrėjo Mas-
kvos televizijos programas, ta 
kalba skambėjo namo laiptinėje, 
gatvėje, kavinėse.

Panašiai kalbėjo ir į humani-
tarinės pagalbos centrą maisto 
bei rūbų savo dviem vaikams 
atėjusi prašyti fizinio lavinimo 
mokytoja iš Donbaso. Mokyto-
ja, tiesa, neslėpė, kad stengiasi 
kalbėti ukrainietiškai, bet esą 
vis vien pastebi, kad jos darkyta 
šneka dalį lvoviečių nervina.

„Manau, jog mūsų vaikai 
jau gerai kalbės ukrainietiškai, 
nes valstybinė kalba vis labiau 
skverbiasi, tačiau per jėgą nerei-
kėtų skubinti, mums, gyvenan-
tiems arti Rusijos, reikia žymiai 
ilgesnio laiko persiorientuoti“, 
- pareiškė pedagogė.

Pagalvojau, jog  panaši situa-
cija yra susiklosčiusi Lietuvoje 
su Visagino gyventojais, kurių 
net 95 procentai sunkiai kalba 
lietuviškai. Mat jie suvažiavo 
iš visos tuometinės TSRS, su-
kviesti dirbti į statomą atominę 
elektrinę, o mokytis lietuviškai 

nematė reikalo, bet Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę mo-
kymosi procesas užsitęsė labai 
ilgai.

Ukrainoje tokių „visaginų“ 
pilna beveik pusėje šalies. Šach-
tininkas S.Tymoszenko pareiš-
kė, jog jo tėvai neketina bėgti 
nuo karo, nes nenori palikti gim-
tųjų namų.

Tėvams esą visai nesvarbu, ar 
Donbasas liks Ukrainos teritori-
joje, ar jį prisijungs Rusija, mat 
jiems  kur kas svarbiau  išsaugoti 
savo butą. Pensijos esančios ma-
žos tiek Ukrainoje (dabar gauna 
po du šimtus eurų), tiek Rusijo-
je, tad jiems nėra skirtumo, kur 
gyventi.

Taip, anot S.Tymoszenko, kal-

ba ir dauguma pagyvenusių kai-
mynų, nenorėjusių bėgti į Lvovą 
ir pasilikusių fronto zonoje. Ten 
liko ir dalis jaunų žmonių, bijan-
čių, kad nepritaps Vakarų Ukrai-
noje, tačiau dauguma jaunų vis-
gi pabėgę iš fronto zonos.

Pats S.Tymoszenko nenori, 
kad Donbasą prisijungtų Rusija, 
mat bijo, kad bus pradėtos var-
žyti demokratinės teisės, nebe-
bus galima visko kalbėti. 

Stebint karo įvykius Rusijos 
pasienyje esančiame Charkovo 
mieste, stebino paminklų sovie-
tiniams kariams bei Maskvos 
įžymybėms gausa. Prieš kelias 
dienas visgi Charkovo valdžia 
pranešė nusprendusi juos griauti 
ir pradžioje nuvertė žymaus Ru-
sijos karvedžio, maršalo Georgi-
jaus Žukovo paminklą.

Pranešimai apie ardomus so-
vietinius paminklus bei nuo 
postamentų plėšiamas raudo-
nas žvaigždes šiomis dienomis 
sklinda iš daugybės Ukrainos 
miestų.

Asmeniškai teko stebėti įdo-
mią diskusiją Bžezanų mieste-

Bžezanų pensininkė mokytoja reikalauja, kad meras Rostislavas Bortnikas kuo greičiau griautų 
paminklą sovietų kariui.

Šachtininkas Sergejus Tymochenko į Lvovą 
atvyko su kate Mura.

lio, esančio už šimto kilometrų 
nuo Lvovo, kapinėse. Miestelio, 
kuriame gyvena aštuoniolika 
tūkstančių gyventojų, kapinėse 
yra palaidoti įvairiais istorijos 
tarpsniais žuvę ukrainiečių, aus-
trų, lenkų, rusų, turkų, vengrų 
kariai.

Kapinių centre stovi didelis 
monumentas ukrainiečių kovo-
tojams už nepriklausomybę, o 
keliolika metrų nuo jo - sovieti-
nio Kario išvaduotojo paminklas. 
Meras Rostislavas Bortnikas 
sakė, jog jau priėmė sprendimą 
nugriauti miestelio centre esan-
tį Amžinosios ugnies paminklą, 
skirtą sovietų kariams, tačiau 
dėl šio kapinėse esančio pamin-
klo griovimo norėtų surengti gy-
ventojų apklausą. 

„Nėra ko delsti, prieštaraujančių 
nebus, Maskvos okupantams da-
bar žudant mūsų tautiečius, šis pa-
minklas tiesiog kelia įniršį, norisi, 
kad kuo greičiau jo čia nebeliktų“, 
- sakė merą kapinėse užkalbinusi 
74 metų pensininkė, buvusi mo-
kytoja Katarzina Spiak.

(Bus daugiau)

Mokytoja Olga Mierna. 
Autoriaus nuotr.

Auksinis paminklas kariui 
išvaduotojui Charkove.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta (kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Planeta Žemė 2.
12:55 Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl  N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Duokim garo!  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Portofino viešbutis   N-7.  
22:00 Elžbieta  N-7.
00:05 Pilis  N-7. (kart.).
01:35 50 pavasarių   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 Ogis ir tarakonai.

09:50 Sapnų kūrėjai.
11:30 Marmadukas.
13:15 Vyrai juodais drabužiais 
3 N-7. 
15:25 Džekas ir Džilė   N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Džiumandži: sveiki atvy-
kę į džiungles N-7. 
21:50 8-asis kodas  N-14. 
23:45 Po saulėlydžio N-7. 
01:40 Bilas ir Tedas gelbėja 
visatą (k) N-7. 

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7
06:30 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 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Didysis barjerinis rifas  
N-7
13:05 Ir kaip ji viską suspėja? 
N-7
14:50 Mes nusipirkom zoologi-
jos sodą  N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Lietuvos talentai N-7
22:00 Paslaptis. Išdrįsk svajoti  
N-7
00:10 Geležinis žmogus 2  N-7 
(kart.)
02:40 Auklė Tulė  N-14

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu (k). 
07:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato I-asis etapas (k). 
08:00 Pričiupom! (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempi-
onato II-asis etapas.   
10:05 Neatrasta Kolumbija. 
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos. 
13:35 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:35 Ekstrasensų mūšis  
N-7.  
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Supermenas ir Luiza  
N-7. 
22:30 Sūnus paklydėlis  N-14.  
23:30 Narkotikų prekeiviai  
N-14.  
00:40 Oušeno tryliktukas (k) 
N-7.  

06:25 Vilniaus Gaonas. 
07:00 Informacinių mitų grio-
vėjai. 
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Šventės su Ana.
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 žmogžudys-
tė. Nužudymai Taityje  N-14. 
23:00 Antrininkas N-14.  
00:50 Amerikietiška afera (k)  
N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Meškutės Nidos nuo-
tykiai. 
14:00 Sunės vidurvasario 
misija. 
15:30 Minčiukų palėpė. 
16:00 Dainų dainelė 2022. 
17:30 Kultūringai su Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Išpažinimai. 
20:00 Kultūros diena (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 3 minutės iki koncerto.  
21:03 Paryžiaus koncertas.
22:45 Lietuvos ir Japonijos 
draugystės šimtmečiui skirtas 
koncertas (kart.).
23:40 Panorama (kart.).
00:02 Sportas. Orai (kart.).
00:10 Elžbieta  N-7. (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) N-7
06:35 Pragaro kelias (kart.) 
N-7
07:30 Visureigiais per Aliaską  
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 Laukinė Brazilija  N-7
12:45 Izraelio laukinė gamta  
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 rungty-
nės Vilniaus „Riteriai“ – Telšių 
„Džiugas“.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms  
N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Supernova  N-14
23:50 Dievo šarvai II: 
Operacija Kondoras  N-14 
(kart.)

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
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.
10.30 Klausmėlis.
11.30 Švyturių žmonės.  
12.00 Teisingumo agentai  N-7.
14.00 Pėdsakas  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.

20.30 Lietuvos dvarai. 
21.00 Klausimėlis.
21.30 „24/7“. 
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 Orijaus kelionių archy-
vai.
09:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
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 Džiunglių kovos. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Džiunglių kovos. N-14
23:00 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 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. 
00:05 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.
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....  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Buvusioji N-14. 
00:30 Paskutinis laivas  N-7. 
01:30 8-asis kodas (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 Svajonių ūkis (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 Karštai su tv3.lt  N-7
20:30 Tautos tarnas  N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Peržengta riba  N-14
00:25 Bulis  N-14
01:25 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 Neatrasta Kolumbija (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:35 CSI. Majamis  N-7.  

13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  
16:00 Kalnietis  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
21:00 Kurjerė  N-14.  
23:00 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
00:00 Sūnus paklydėlis (k) 
N-14. 
01:00 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika (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 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 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 Aleksas Hugo. Paklydęs 
žmogus N-14. 
23:00 Kapitonas Kainas (k) N-7.  
00:10 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
01:10 Prancūziška žmogžudys-
tė  N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  

07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 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  N-7 
(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 Avicii. Tikros istorijos.
23:15 Ronnie Woodas. Kažkam 
ten viršuje patinku.
00:30 DW naujienos rusų kalba.
00:45 Dabar pasaulyje.  
01:10 Dainuoju Lietuvą  (kart.).

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7
06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:20 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 Bolivija. Kokos pėdsakais 
N-7
21:00 Diena, kai aš sugrįšiu  
N-14
23:05 Paktas  S
00:50 Įrodytas nekaltumas  
N-14
01:40 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai N-14

06.00 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Eko virusas.  
07.00 Švarūs miestai.  
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  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 naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
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.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Gyvenimas inkile.
19:30 Automobilis už 0 eurų.
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 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

pirmadienis 2022 05 02

sekmadienis 2022 05 01
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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 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 Viena byla dviem N-14. 
00:05 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Nuo... Iki... (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 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 Pasekmė  N-14.  
00:20 Paskutinis laivas  N-7. 
01:20 Buvusioji (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 Karštai su tv3.lt (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 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 Spąstai 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. 
10:35 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. 
Ketvirtfinalio rungtynės.  
21:00 Romeo turi mirti  N-14.  
23:20 Kurjerė (k) N-14. 
01:20 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 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. 
00:10 Uždrausto miesto intrigos 
N-7. 
01:10 Aleksas Hugo. Paklydęs 
žmogus (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 

07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Erdvės menas.
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 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti N-7. 
19:00 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
19:30 Sporto galia..
20:00 Pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas.Slovėnija – Lietuva. 
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.  

06:00 Kobra 11 (kart.) N-7
06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:20 Vienam gale kablys (kart.)
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 (kart.) N-7
13:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje N-7
13:55 Kobra 11  N-7
16:00 Havajai 5.0  N-7
18:00 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų N-7
20:00 Bolivija. Kokos pėdsakais 
N-7
21:00 Rembo. Pirmasis kraujas 
N-14
23:00 Jeloustounas  N-7
23:50 Pasitikėjimas  N-14
01:00 Įrodytas nekaltumas N-14
01:50 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai 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. Ukraina N-7.
10.05 Gyvenimo linija  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 #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 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 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. 
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.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Kapralas eina Tenerife.
19:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
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 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 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 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 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 Viena byla dviem N-14. 
00:05 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
01:05 Tai kur toliau? (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
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 4 N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Drakono kardas N-14. 

06:00 Transformeriai 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 Nesuvestos sąskaitos  
N-14
00:40 Bulis  N-14
01:40 Elementaru  N-7

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  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 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
21:00 Atpildas  N-14.  
23:10 Strėlė  N-7. 
00:10 Programos pabaiga.

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 Nina  N-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 Privatus detektyvas 
Dengleris  N-14. 
22:55 Stebuklas  N-7. 
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).

09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Veranda (kart.).
14:15 Knygų savaitė 2022 
(kart.).
15:15 Meškutės Nidos nuoty-
kiai. 
15:35 Sardinė kosmose.
15:50 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:05 Mija ir aš.
16:30 Pasaulio ledo ritulio čem-
pionatas. Lietuva – Vengrija. 
19:00 Smalsumo genas (kart.).
19:30 Architektūros ikonos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mikalojaus Noviko kūrinių 
koncertas, skirtas kompozito-
riaus 80-mečiui. 
23:30 Gamtininko užrašai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  
01:25 Auksinis protas (kart.).

06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:20 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 Vienam gale kablys 
(kart.)
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas (kart.) N-7

12:55 GelbėtojaiN-7
13:55 Kobra 11N-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 pėdsa-
kais N-7
21:00 Organų vagys N-14
23:10 Jeloustounas  N-7
00:05 Pasitikėjimas  N-14
01:05 Įrodytas nekaltumas 
N-14
01:55 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai 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. Ukraina N-7.
10.05 Gyvenimo linija  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.Orai. 
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 nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
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 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:40 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 05 03

trečiadienis 2022 05 04



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. balandžio 30 d.

ketvirtadienis 2022 05 05

penktadienis 2022 05 06

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 Viena byla dviem N-14. 
00:05 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Šeškinės 20 (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  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 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ateities pasaulis  N-14.  
00:15 Paskutinis laivas  N-7. 
01:15 Drakono kardas (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.
22:27 TV3 orai.
22:30 Plėšikai  N-14
00:45 Bulis  N-14
01:45 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 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.  
18:25 Seklys ir Makaulė  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom! 
21:00 Baudėjas. Karo zona 
N-14.  
23:00 Atpildas (k) N-14.  
01:15 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (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 teisin-
gumu  N-7. 
13:15 Nina  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  N-14. 
22:55 Stebuklas  N-7. 
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
00:55 Privatus detektyvas 
Dengleris (k) -14. 
02:50 Du gyvenimai.

 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.
08:25 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. 
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.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Seserys Makaluzo N-14. 
23:00 Teatro biografijos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
01:25 Duokim garo! (kart.).

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

10:20 Simpsonai (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) N-7
12:25 Tautos tarnas (kart.) N-7
12:55 Gelbėtojai  N-7
13:55 Kobra 11  N-7
15:00 CSI. Niujorkas  N-7
16:00 Havajai 5.0  N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų N-7
20:00 Bolivija. Kokos pėdsakais 
N-7
21:00 Pjūklo ketera  N-14
23:45 Pasitikėjimas” N-14
01:00 Įrodytas nekaltumas N-14
01:50 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai N-14

06.00 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  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.
20.48 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. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Kasdienybės herojai. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU.
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 su D. Žeimyte-
Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 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. 
22:55 Laisvės paslaptis.
00:30 Tik be sparnų N-14. 
02:15 Istorijos detektyvai 
(kart.).
03:00 LRT radijo žinios.

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

19:30 KK2 penktadienis N-7.  
21:00 Aukštis N-14.  
22:45 Tardymas  N-14.  
00:25 Trigubas X N-7.  
02:45 Ateities pasaulis (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
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Pirmyn  N-7
21:25 Alita. Kovos angelas  
N-14
00:00 Rezerviniai farai N-7
02:15 Nesuvestos sąskaitos  
N-14 (kart.)

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentaiN-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:35 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. 
Ketvirtfinalio rungtynės.  
21:00 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
23:00 Narvo karys. Pasaulių 
susidūrimas N-14.  
01:00 Baudėjas. Karo zona 
(k) N-14.  

06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (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 tei-
singumu  N-7. 
13:15 Nina  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. XXY 
sindromas  N-14. 
23:10 Mirties užeiga N-14. 
01:05 Komisarė Sara Kor (k) 
N-14.  

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

07:35 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:50 Dainų dainelė 2022 
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė (kart.).
12:20 Mokslo ekspresas 
(kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Kylantis potvynis (kart.).
15:35 Sardinė kosmose.
15:50 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:05 Mija ir aš.
16:30 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas.Lietuva – Pietų 
Korėja.  
19:00 Kultūros diena.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Katarakta N-14.
23:20 LRT OPUS ore. Grupė 
„Deeper Upper“. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Seserys Makaluzo 
N-14. (kart.).
02:05 Teatro biografijos 
(kart.).

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7
06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:20 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 Statybų gidas (kart.)
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai (kart.) N-7

11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas (kart.) 
N-7
12:55 Gelbėtojai  N-7
13:55 Kobra 11  N-7
15:00 CSI. Niujorkas  N-7
16:00 Havajai 5.0  N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų N-7
20:00 Farai N-7
21:00 Žinios.Orai.
22:00 Naktis patrulinėje maši-
noje  N-14
00:15 Pjūklo ketera  N-14 
(kart.).

06.00 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  
N-7.
10.05 Gyvenimo linija  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 nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Alfas vienas namuose.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU.
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 su D. 
Žeimyte-Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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šeštadienis 2022 05 07

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 gegužės 31 d.)

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

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

Kovo 26-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Antika“ teisingas at-
sakymas - „PENKI MENAI“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  51 skaityto-
jas:  E.Zlatkutė, V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, A.Lunevičius, J.Mieželienė, 
B.Augulienė, R.Šulnienė, R.Kavoliūniernė, D.Patumsienė, A.Patumsis, 
B.Šližienė,   Z.Vanagienė, D.Varnienė,  A.Skaržauskienė, R.Venclovienė, 
R.Budrienė, O.Arienė, A.Kavolienė ir E.Tamulėnienė iš Anykščių; K.Imbrasaitė, 
G.Radzevičienė  ir  S.Žibutienė iš Šovenių;  E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė 
iš Kavarsko; B.Žiogelienė ir D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių; S.Cemnickienė 
iš Viešintų, R.Vaiginytė iš Aknystų; R.Dubrienė iš Meldiškių; A.Sedelskienė iš 
Galvydžių;  R.O.Deveikienė iš Mažionių; J.Uzdrienė ir B.Raščiuvienė iš Surde-
gio; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų,; K.Rimkuvienė iš Antupių; M.Baltrūnienė 
iš Kuniškių; M.Lisauskienė iš Mickūnų; J.Aukštakojienė iš Ukmergės; L.Ruša 
ir A.Rušaitė iš Vilniaus; S.Steponavičienė iš Troškūnų; O.Petronienė iš Smėly-
nės; I.Guobienė iš Svėdasų; D.Ramanauskienė iš Dauginčių; A.Kuolienė iš Ku-
nigiškių; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; J.Dubrienė iš Meldiškių; R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų; T.Patumsienė iš Vikonių ir L.Dobrodiejienė iš Utenos. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Antika“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks R.O.DEVEIKIENEI iš 
Mažionių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

-AnYkŠTA

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.
12:00 Maži, bet ypatingi: vabz-
džiai.
12:50 Gyvenimas Alpių kal-
nuose. 
13:45 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 Atsiklauskite vaikų N-7.
00:40 Laisvės paslaptis.
02:15 Katarakta N-14(kart.).

06:30 Neramūs ir triukšmingi.
07:00 Bunikula.
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Vasaros stovyklos sala.
09:30 Vikingas Vikas.
11:10 Monte Karlas N-7.  
13:25 Princesė Enė.
15:45 Pirmųjų žmonų klubas  
N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Spurguliai.
21:15 Brolis keistuolis  N-14.  
23:15 Gidas vienišiams  S.  

01:25 Aukštis (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 Didysis barjerinis rifas 
N-7
12:40 Laukinė karalystė  N-7
13:50 Mėnesių valdovai N-7
15:55 Sachara  N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:20 TV3 sportas.Orai. 
19:30 Žaidimas galvOK. 
21:30 Velniop šį darbą  N-7
22:45 Rizikinga erzinti diedu-
kus N-14
01:00 Plėšikai  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. 
08:30 Pričiupom! (k).
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.
13:30 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:30 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 

17:00 LKL čempionatas. 
19:30 Kaukės. 
21:55 Princas N-14. 
23:45 Kitos 48 valandos N-14. 
01:40 Narvo karys. Pasaulių 
susidūrimas (k) N-14. 

06:25 Vilniaus Gaonas. 
07:00 Informacinių mitų grio-
vėjai.
07:30 Pakvaišusi porelė.
09:00 Alpių gelbėtojai (k) N-7. 
11:00 Danė Lovinski  N-7. 
12:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
14:05 Šventės su Ana.
14:35 Mylėk savo sodą.
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7. 
17:45 Raudonas kambarys  
N-7. 
18:45 Laukinis miestas  N-7. 
19:40 Žingsnis iki dangaus  
N-7. 
21:00 Vera. Melas N-14. 
23:00 Socialūs gyvūnai S. 
00:40 Purpurinės upės. XXY 
sindromas (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas. 
07:10 Meškutės Nidos nuoty-
kiai (kart.).
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
08:00 Čia mano sodas. 
08:30 Gamtininko užrašai. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
10:00 Kas geresnio, kaimyne? 
10:30 Vilniaus sąsiuvinis. 

11:00 Trembita. 
11:30 Mūsų rusų gatvė. 
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai. 
13:00 Pažinti Japoniją.
13:30 Euromaxx. 
14:00 Kai Hitleris pavogė 
rožinį triušiuką  N-7.
16:00 Sporto galia.
16:30 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Lietuva – 
Rumunija. 
19:30 Nacionaliniai metų kny-
gos apdovanojimai. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Kine kaip kine.  
21:30 Animus Animalis  N-7.
22:45 „Saulės kliošas“ ir Leon 
Somov.  
23:45 Pasivaikščiojimai  
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama (kart.).
01:02 Sportas. Orai (kart.).
01:10 Tik be sparnų N-14. 
(kart.).
02:55 Smalsumo genas 
(kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7
06:35 Pragaro kelias (kart.) 
N-7
07:30 Visureigiais per Aliaską  
N-7
08:25 Kalnų vyrai  N-7
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7
11:25 Laukinė Brazilija  N-7
12:45 Izraelio 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  N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Nepageidaujami genai  
N-14
00:05 Naktis patrulinėje maši-
noje  N-14 (kart.).
02:10 Amerikos talentai.

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje.  
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 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  
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 Armstrongas.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  
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 Neracionalus žmogus. 
N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Neracionalus žmogus. 
N-14
23:05 Orijaus kelionių archy-
vai.
23:40 Orijaus kelionių archy-
vai.
01:10 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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įvairūs

parduoda

ANYKŠČIŲ RAJONO ŠALTO 
VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

GYVENTOJAMS, GYVENANTIEMS DAUGIABUTYJE
1 m3 šalto vandens kaina – 1,44 Eur;
1 m3  nuotekų kaina – 3,10 Eur.
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas 

daugiabučio namo bute – 1,79 Eur butui per mėn. (pastovus mo-
kestis).

GYVENTOJAMS, GYVENANTIEMS INDIVIDUALIA-
ME NAME

1 m3 šalto vandens kaina – 1,40 Eur;
1 m3  nuotekų kaina – 3,05 Eur.
Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas in-

dividualaus namo įvade –1,38 Eur apskaitos prietaisui per mėn. 
(pastovus mokestis).

Kainos nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu.

ĮMONĖMS
1 m3 šalto vandens kaina – 1,24 Eur;
1 m3  nuotekų kaina – 2,50 Eur.

Įmonėms, perkančioms vandenį patalpoms šildyti ir karštam 
vandeniui ruošti:

1 m3 šalto vandens kaina –  1,16 Eur;
1 m3  nuotekų kaina – 2,50 Eur.
Pardavimo kaina – 4,27 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį 

(pastovus mokestis).
Įmonėms kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio.

Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainos bei pardavimo kainos įsigalioja nuo 2022 m. 
birželio 1 d. 

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ 
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0005:402) savininkus G. D., A. V. ir D. D., 

kad MB Margai Matininkas Saulius Radiulis kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-575, 2022 m. 
gegužės 10 d. 15 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0005:557), esančio Upės g. 15, 
Zaviesiškio k., Kavarsko sen., Anykščių raj., ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informa-
cijos, prašom kreiptis į Matininką adresu Žalioji a. 3, Vilniuje (tik iš anksto susitarus); el. paštu 
sradiulis@gmail.com; tel. (8-600) 11803.

Parduodu pavėsines, lauko baldus, kolonas. 

MB Gitvida facebook Tel.861643208

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VISČIUKAI! ANČIUKAI, 

ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Gegužės 3 d. (antradienį) prekiau-

sime Kaišiadorių raj. UAB „Rumšiškių 
paukštynas“ paaugintais 2-3-4 savai-
čių COBB-500 vakcinuotais mėsiniais 
broileriais viščiukais. Vienadieniais 
mėsiniais ir dedeklių viščiukais, mėsi-
niais ančiukais ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 
mėnesių įvairių  spalvų vištaitėmis. 
Paaugintais anglų veislės Big-6 rūšiuo-
tais 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.

Nekilnojamsis turtas

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

Tel. (8-678) 84219.

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

Tel. (8-652) 09190.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-688) 48169.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

Kita

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

Tel. (8-687) 11893.

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža nemokamai. 

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

Pigiai parduoda
SAVAEIGĮ TRAKTORIUKĄ

žolei pjauti.
Tel. (8-627) 70273.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
GEGUŽĖS 1 d. (sekmadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis, 
raibomis,juodomis, baltomis dėsliosio-
mis vištaitėmis, bei kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis (kaina nuo 5,50 
Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-632) 40215.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 

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

Paukštynas Kavarske 
PARDUODA

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, 

dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

Bulves maistines, sėklines. 
Atveža nuo 100 kg. 

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

Bulves maistui ir sodinimui 
Vineta, Laura, Baltic Rose, 
Melody. Kaina 15 Eur/25 kg. 
Atveža.

Tel. (8-614) 63147.

Medų ir bičių duonelę. 
Tel. (8-615) 97688.

Nuoma

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

Tel. (8-624) 77507.

Paslaugos

Automobilių paruošimas da-
žymui, atskirų detalių dažymas, 
pakabos remontas, slenksčių 
keitimas, virinimo darbai.

Tel. (8-674) 68037.

Statybos ir remonto darbai: 
fasadų dažymas, stogų den-
gimas, dažymas, skardinimo 
darbai ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-684) 29023.

Dengia įvairius stogus, dažo 
namus ir stogus, lydo ritinine 
danga, skardina kaminus, vė-
jalentes, kraigus. 

Tel. (8-658) 37897.

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

Tel. (8-646) 19349. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Atlieka geodezinius matavi-
mus. 

Tel. (8-646) 59392

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-617) 00616.

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų. Dirba ir sa-
vaitgaliais. 

Tel. (8-684) 05526. 

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Walis,Feliksnavis, Buiteka, 
Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

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

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 
išvežimas iki 11 m3 mašina. 

Tel. (8-659) 75977

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB „Vilpra“ salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

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

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3401/0003:181 savininkę P.G., kad MB „Topogeodezija“ 
matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.05.09 12:50 val. 
vykdys žemės sklypo proj. nr. 678-1 esančio Didžiuliškių k., Viešintų sen., Anykščių r. ribų žen-
klinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3401/0003:49 savininkę B.P., kad MB „Topogeodezija“ 
matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.05.09 12:50 val. 
vykdys žemės sklypo proj. nr. 678-1 esančio Didžiuliškių k., Viešintų sen., Anykščių r. ribų žen-
klinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3401/0003:470 savininkę G.Š., kad MB „Topogeodezija“ 
matininkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.05.09 12:50 val. 
vykdys žemės sklypo proj. nr. 678-1 esančio Didžiuliškių k., Viešintų sen., Anykščių r. ribų žen-
klinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į MB „Topogeodezija“ adresu Ūmėdžių 
96-32, Vilnius, el.paštu info@topogeodezija.lt arba tel. (8-600) 35390.
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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

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

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

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIšKĄ 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERšELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

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

Tel. (8-647) 77137.
SKUBIAI PERKAME

BUTUS, MŠKUS, 
NAMUS, SODYBAS. 

Sėkmingai padedame parduoti, 
apmokame NOTARO išlaidas. 

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Moka geriausią kainą už miš-
ką visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Brangiai Lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, savaime užau-
gusius, malkinius ir brandžius. 
Žemę apaugusią medžiais. 

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel.(8-611) 01110.

Ieško pirkti garažą.
Tel. (8-617) 65371. 

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Kita

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 30 d. - delčia,
gegužės 1 - 2 d.d. - jaunatis.

Juozapas, Zigmantas, 
Žilvinas, Vydmantė, 
Anelė, Zigmas.

Marijonas, Pijus, Virbutas, 
Venta, Sofija.

šiandien

gegužės 1 d.

vardadieniai

oras

+1

+9

gegužės 2 d.
Atanazas, Eidmantas, Meilė, 
Meilutė.

Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

kas skanaus? 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAs

Prostitutė teisme. Teisėjas klau-
sia:

- Jūsų pavardė?
- Petrova.
- Vardas?
- Anžela.
- Gyvenamoji vieta?
- Vilnius.
- Amžius?
- 26 metai.
- Užsiėmimas?
- Juozuk, gal jau baikime apsi-

metinėti?!

***
Du policininkai prie gimnazijos 

randa lavoną. Vienas klausia:
- Kaip rašomas žodis gimnazi-

ja?
Kitas trumpai pagalvojo ir tarė:
- Tempiam jį geriau prie pašto.

***
- Aš žaviuosi dviem žmonėm: 

Gagarinu ir Niutonu. Vienas pa-
bandė pabėgt iš šitos planetos, o 
kitas įrodė, kad jam nieko nesi-
gaus!

***
Eina Petriukas su tėvu pro mo-

kyklą. Tėvas klausia:
- Tu šitoj mokykloj mokaisi?
- Taip.
- Prieš dvidešimt metų aš irgi 

čia mokiausi.
- Dabar aš suprantu, kodėl di-

rektorius man sakė, kad tokio idi-
oto kaip aš jis mokykloj dvidešimt 
metų nematė...

***
Ant ežero kranto dailininkas 

tapo peizažą. Turistai (tėvas ir sū-
nus) kurį laiką stebi jo darbą, pas-
kui tėvas sako:

- Matai, sūneli, kiek peckionės, 
jeigu neturi fotoaparato.

Svarbiausia – gaminti su meile sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos istorijos mokytoja Jū-
ratė Musteikienė – moteris, negalinti nustygti vietoje. Taip 
pat ir virtuvėje – mokytoja sakė niekada nematuojanti ir 
nesverianti ingredientų, nes tai… neįdomu.

„Meluočiau, jei pasakyčiau, 
kad visai nemėgstu gaminti, – 
sako J. Musteikienė. – Dažnokai 
žiūriu kulinarines laidas. Bet kitų 
gamintas maistas man visuomet 
skanesnis. Tikrai neišmoksiu 
kepti tokių lietinių, kokius kep-
davo mano a.a. Anciutė (vyro 
mama). Labai mėgstu valgyti 
svečiuose. Gamindama niekada 
nesilaikau griežtų receptų, svo-
rių, produktų sudėties. Tai man 
tiesiog neįdomu. Todėl dažnai 
improvizuoju. Net marinuoja-
mos rudens gėrybės kaskart iš-
eina kito skonio. Kažkada teko 
maitinti visai nemažą šeimyną, 
dabar stengiuosi, kad ant viry-
klės visada būtų puodas sriuby-
tės. Kai aplanko vaikai, labiau-

siai stengiuosi įtikti žentams… 
Laimei, abu nėra išrankūs mais-
tui ir patys mėgsta gaminti.“ 

Kai Lietuvą buvo sukaus-
tęs karantinas, J. Musteikienės 
šeima buvo sugalvojusi nors 
menkai prisidėti prie vietinių 
kavinių išsilaikymo: „Norėda-
mi padėti žmonėms, kurie iš 
to gyvena, turėjome tradiciją – 
nors kartą per savaitę atsivežti 
maisto iš kurios nors Anykščių 
kavinės. Apsilankome jose ir 
dabar. Mano favoritai – „Man-
dri puodai“. Ten man viskas la-
bai skanu.“

Paklausta, ar kreipia dėmesį 
į produktų kokybę, mokytoja 
sakė: „Turiu vengiamų produk-
tų sąrašą – kuo mažiau  kečupo, 
majonezo ir ,,šėtono kiaušinių“ 
(taip dukra Julija vadina nar-
vuose laikomų vištelių produk-
ciją). Šį sąrašą papildė „VIČI“ 
ir panašių įmonių gaminiai. 
Manau, daugeliui žmonių svar-

bu ne ką, bet su kuo ir kur val-
gai. Santarvėje su savim ir šalia 
esančiais rutina niekada nevirs-
ta rytinė kava ar košė. O dvi 
dienas kelionmaišyje nešiotos 
,,bulkos“ turi galią virsti ,,ska-
niausia kada nors gyvenime 
valgyta vakariene.“ 

„Visgi atskleisiu mažą pa-
slaptį (nors ją, tikiu, žino šimtai 
gaspadinių). Gamindama ,,ru-
žavą sriubą“ (taip austras Niko 
vadina šaltibarščius), pirmiau-
sia supjaustau žalumynus – tie-
siai iš daržo atsineštus krapus ir 
svogūnų laiškus, lengvai moli-
niame dubenėlyje patrinu juos 
su druskyte, leidžiu pasklis-
ti aromatui, dedu agurkėlius, 
grietinę, išmaišau… Ir tik tada 
dedu, pilu visus kitus reikalin-
gus produktus. Pakartosiu seną 
kaip pasaulis tiesą – skanu vis-
kas, kas pagaminta su meile“, 
– pasakojo istorijos mokytoja 
Jūratė Musteikienė.

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos istorijos mokytoja 
Jūratė Musteikienė karanti-
no metu stengėsi bent kartą 
per savaitę maisto užsisakyti 
iš Anykščių kavinių, taip pri-
sidėdama prie vietinio verslo 
išsaugojimo.

Amiliutė, imdama pavyzdį iš Morganos, 
atsisako terminų ,,alkoholikas“ ir ,,narkomanas“ Marce! Tu tik paklausyki...

Cic! Palauk, dar nesakyki.
Vakar pranešė Morgana, 
Grieką kur gerai išmano,

Alkoholikas nuo šiolei -
Blogas žodis. Ar žinojai?
Reikia juos vadint gražiai
ir atjausti nuoširdžiai. 

narkomano tu, šiukštu,
nevadinki taip - šlykštu!
europietiškai ir švelniai
leisk jam ristis į pakalnę. 

kuo gražiau tenai bildės, -
Tuo labiau valdžia padės: 
juk jie brangūs ir vertingi,
supratimo reikalingi...

Vicka, Rička ir Angelė -
Tie, jauni kur prasigėrė, 
Palaikyti juos turi, 
Meiliai klausti:,,Dar geri?“

O ir savo vyrui jonui
neturėtum kulti šonų.
jeigu trenkia alučiu,-
Atsakyki jam bučkiu.


