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A. Vienuolio g.32
PC Bikuva

Mūsų misija - patenkinti net ir pačio išrankiausio 
kliento poreikius, džiuginti svečius skaniu maistu ir 
puikiu aptarnavimu. Kavinės išskirtinumas - maistas 
ruošiamas tik svečiui užsakius, o ne pašildomas.

Kavinė ,,Viola“ dirbo, dirba ir dirbs tik 
Jums mieli svečiai! 

Kviečiame kreiptis tel. (8-610) 00638.

Kavinė ,,Viola“ rengia 
pobūvius, vestuves, 
krikštynas, furšetus, 
gedulingus pietus, 

metines.

Piliakalnio išsižada ir renkasi 
butaforinius bokštus Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savival-
dybės biudžete atsirado 20 
tūkstančių eurų šalia Šeimy-
niškėlių piliakalnio esančio 
Anykščių muziejaus edukaci-
nio komplekso plėtrai, tačiau 
nerandama lėšų sutvarkyti 
pačiam apleistam kultūrinio 
paveldo objektui. 

Prieš keletą metų sulūžę pi-
liakalnio laiptai iki šiol nesu-
taisyti, o tiltelis, per kurį per-
sikėlus galima apžiūrėti visą 
kultūrinio paveldo objektą, 
– demontuotas. Susidaro 
įspūdis, jog savivaldybei, ne-
pavykus pastatyti medinės 
pilies, ši vieta neberūpi. 

Atlyginimas. Į Anykščių rajo-
no savivaldybę kreipėsi Svėda-
sų Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos pavaduotoja ugdymui 
Asta Fjellbirkeland su prašymu 
gimnazijos direktorės ilgalai-
kio nedarbingumo laikotarpiu 
padidinti jos pareigybės darbo 
laiko normą iki 1 pareigybės 
ir už direktorės funkcijų atliki-
mą mokėti 30 proc. priemoką. 
A.Fjellbirkeland prašymas pa-
tenkintas.

Paveldas. Anykščiuose A. 
Baranausko a. 3-iuoju numeriu 
pažymėtam pastatui norima su-
teikti apsaugą arba pakeisti jo 
statusą, skelbia Anykščių rajono 
savivaldybė. Šis klausimas bus 
svarstomas Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros mi-
nisterijos posėdyje. 

Patarėja. Šią savaitę darbą 
pradėjo Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus patarėja 
Inona Brasiūnienė. Ji koordinuos 
kultūros, turizmo, švietimo, spor-
to ir tarptautinio bendradarbiavi-
mo politikos sferas. I.Brasiūnienė 
VU baigė žurnalistikos studijas, 
Vokietijoje studijavo viešųjų ry-
šių ir komunikacijos vadybą. Ji 
12 metų dirbo Lietuvos televizi-
joje, buvo viešųjų ryšių agentū-
ros savininkė ir direktorė, Susi-
siekimo ministro patarėja.

Bankomatai. Svėdasų se-
niūnija socialiniuose tinkluose 
paskelbė, kad Svėdasuose bus 
įrengtas bankomatas. „Paskelb-
tas naujai planuojamų banko-
matų žemėlapis. Paaiškėjo, kad 
Svėdasuose bankomatas bus. 
Tiesiog užmiršo pažymėti že-
mėlapyje. Padėka tiems, kurie 
reiškė susirūpinimą bankomato 
ateitimi“, – rašoma seniūnijos 
pranešime. Bankomatą taip pat 
numatyta įrengti Kavarske. 

Šeimyniškėlių piliakalnio lankytojai perspėjami, kad gali būti slidu, kai šlapia, tačiau labai naudin-
ga būtų juos įspėti užrašais ir apie sulūžusius medinius laiptus.

Vienas kareivis įkištas į dėžę, kitas - slapta nugriautas

Kurkliuose, Antrojo pasaulinio karo kareivių, palaidotų sovietinių karių kapinėse, stovėjęs pamin-
klas gegužės 5-ąją buvo paslapčia nugriautas, o po „renginio“ Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracija savo internetinėje svetainėje vis dėlto pasidalijo informacija ir šia nuotrauka.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščiai prisijungė prie 
šio pavasario akcijos „Griau-
nam“. Ketvirtadienį, gegužės 
5-ąją, paslapčia demontuotas 
Kurkliuose, prieš bažnyčią 
esančiose Antrojo pasaulinio 
karo karių kapinėse, stovėjęs 
paminklas, o Anykščių karių 
kapinėse esantis paminklas 
balandžio 29 dieną taip pat 
paslapčiomis užkaltas OSB 
plokštėmis.  

Anykščių rajono meras, 
konservatorius Sigutis Obele-
vičius sako, kad ateityje pla-
nuojama nugriauti ir Anykš-
čių paminklą.

Genovaitei 
Pukenienei - 
nusipelniusios 
gydytojos 
vardas

rievės
Vidmas ŠMIGELSKAS:
„...brangiausias komunali-

ninkų nekilnojamasis turtas - 
amfibija – šienapjovė - išsitatui-
ruos „Z“ raidę ir, iš K.Šapokos 
seifo pasiėmusi pjautuvą, išeis 
nakčia šienauti Šventosios 
upės“...
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Selemonas Paltanavičius tyrinės Anykščių 
rajono augmeniją

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Ateinantį pirmadienį, gegužės 9-ąją, mūsų krašte viešės 
gamtininkas, rašytojas, fotografas, aplinkosaugininkas Se-
lemonas Paltanavičius. Drauge su verslininku, istoriku, me-
cenatu Virgilijumi Strolia, inicijavusiu projektą „Latavos 
kultūros kelias“, jis vykdys žvalgomąją ekspediciją: tirs, 
kokie augalai išlikę nuo Mindaugo laikų, ir tuomet į šį pa-
žintinį žygį kvies moksleivius. 

Tai – VšĮ „Laiko skrynia“, 
kurio įkūrėjai yra V. Strolia su 
žmona Rūta, organizuojamas 
renginys. „Tematika – Mindau-
go laikų augalai. S. Paltanavi-
čius, kaip gamtininkas, padės 
ruošti vaikams ekspediciją: pir-
madienį vyks žvalgomoji, kurios 
metu gamtininkas išsirinks tako 

atkarpą, kuria eis su vaikais, o 
po kelių savaičių vyks ir tikroji 
ekspedicija“, – sakė projekto su-
manytojas V. Strolia. 

„Latavos kultūros kelias“ 
prasideda Troškūnuose. „Nuo 
ten toliau keliaujame pro ge-
ležinkelio stotį, šalia esančią 
kompozitoriaus Mykolo Karkos 

gimtinę, Latavėnus, vyskupo 
Pauliaus Antano Baltakio gimti-
nę, Pienagalio, Kiaušagalio kai-
mų senąsias kapines, Lietuvos 
savanorių, žuvusių už Lietuvos 
laisvę 1920 metais, gimtinę, 
Karčių, Bareišių kaimų senąsias 
kapines, Palatavio piliakalnį, 
Butkiškes, Algimanto apygar-
dos vado Šarūno žuvimo vietą, 
Andrioniškį ir jo bažnyčią, Niū-
ronis su visu Arklio muziejaus 
kompleksu, taką palei upę link 
Menų inkubatoriaus ir Anykš-
čių bažnyčią, kuri yra paskutinis 
maršruto taškas“, – ekspedicijos 
eigą vardijo V. Strolia ir teigė, 
kad ši ekspedicija – tik viena di-
delio projekto dalis.

Paklaustas, kokią dalį maršru-

to pasirinks S. Paltanavičius, V. 
Strolia teigė, jog bus išžvalgytas 
visas 34 kilometrų atstumas: 
„S. Paltanavičius peržiūrės visą 
maršrutą: kai kur važiuosim, 
kai kur eisim, ir, manyčiau, bus 
pasirinkta augmenija prie Pala-
tavio – kokios žolės, augmenija 
išliko nuo Mindaugo laikų ten. 
Bet jis nuspręs, koks bus marš-
rutas, kuriuo bus vedama eks-
kursija moksleiviams – reikia 
pasirinkti tam tikrą atkarpą, nes 
daugiau nei trisdešimties kilo-
metrų mokiniai neįveiks“, – kal-
bėjo projekto sumanytojas bei 
pridūrė, kad garsų vaikiškų kny-
gelių apie gamtą autorių įkalbė-
jo parašyti ir knygelę Mindaugo 
laikų žolynų tematika.  

Genovaitei Pukenienei - nusipelniusios 
gydytojos vardas
Trečiadienį, gegužės 4-ąją, Vilniaus Rotušėje Lietuvos 

Respublikos ministrė pirmininkė ir sveikatos apsaugos mi-
nistras Arūnas Dulkys apdovanojo nusipelniusius šalies me-
dikus. Lietuvos nusipelniusios gydytojos vardas šiais metais 
suteiktas ir  VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės gy-
dytojai radiologei Genovaitei Pukenienei.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

G.Pukenienė Anykščių rajono 
ligoninėje dirba nuo 1967-ųjų. 
Gydytoja jau du kartus buvo pa-
sitraukusi į užtarnautą poilsį, bet 
vis priprašoma grįžti. Anykščių 
rajono ligoninės direktorius Da-
lis Vaiginas „Anykštai“ sakė, 
jog jis G.Pukenienei ypač dė-
kingas už tai, kad neatsisakė pa-
dėti pacientams Lietuvoje kilus 
ekstremaliai situacijai dėl koro-
naviruso.

54-erius metus mediko pro-
fesijai atidavusi G.Pukenienė 
su vyru Vidmantu užaugino dvi 
dukras, abi jos taip pat tapo gy-

dytojomis.  
G.Pukenienė tapo trečiąja 

Anykščių rajono ligoninės gy-
dytoja, kuriai suteiktas Lietuvos 
nusipelniusios gydytojos vardas. 
Šiuos garbingus titulus jau turi 
vidaus ligų gydytoja Virginija 
Pažėrienė   ir gydytojas radio-
logas Viktoras Martinkus. Ligo-
ninės direktoriui D.Vaiginui yra 
suteiktas nusipelniusio Lietuvos 
sveikatos apsaugos darbuotojo 
vardas,  o vyriausiajai slaugyto-
jai - administratorei Almai Pil-
kauskaitei  - nusipelniusio Lie-
tuvos slaugytojo vardas.  

Gydytoją Genovaitę Pukenienę (antra iš kairės) į iškilmes lydėjo 
Anykščių rajono ligoninės direktorius Dalis Vaiginas.

Padangos. Gegužės 2 dieną  
apie 11.30 val. vyras (g. 1984 
m.), gyvenantis Anykščiuose, 
Statybininkų g., pastebėjo, kad 
pradurtos jam priklausančio au-
tomobilio VW CARAVELLE, 
stovėjusio Traupio seniūnijos  
Mickūniškių kaime, keturios 
padangos. Padaryta žala - 420 
eurų. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Vagystė. Gegužės 2 dieną  

pastebėta, kad įsibrauta į negy-
venamą namą Anykščių seniū-
nijos Naujųjų Elmininkų kaime, 
iš kurio pagrobti suvirinimo 
aparatas ir kampinis šlifuoklis 
BOSCH su šlifavimo diskeliu. 
Padaryta žala - 100 eurų. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Mirtis. Gegužės 2 dieną  apie 
17.28 val. namuose, Svėdasų 
seniūnijoje, Moliakalnio kaime, 
rastas vyro (g. 1953 m.) kūnas 
be matomų išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 

tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Smurtas. Gegužės 3 dieną  
apie 9.30 val. Anykščiuose, K. 
Ladigos g., namuose, blaivus 
vyras (g. 1937 m.) smurtavo 
kito vyriškio (g. 1965 m.) at-
žvilgiu. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Laidai. Gegužės 4 dieną, tre-
čiadienį, Anykščių seniūnijos 
Ažuožerių kaime, A. Vienuolio 
g., iš elektros paskirstymo dėžu-
tės smilko laidai, dėl to buvo iš-

kviesti ugniagesiai. Panaudojus 
parankines priemones, gaisras 
buvo užgesintas. Gaisro metu 
apsilydė paskirstymo dėžutė ir 
laidai.

Žolė. Gegužės 2 dieną, pir-
madienį, Kavarsko seniūnijos 
Žvirblėnų kaime degė penkios 
sukrautų šakų krūvos. Gaisro 
metu išdegė 50 arų plotas. Ge-
gužės 5 dieną, ketvirtadienį, 
Anykščių seniūnijos Vikonių 
kaime, Liepų g., 6 a plote degė 
žolė.

Regioniniame parke bus atnaujinama infrastruktūra
Anykščių regioninio parko direkcija balandį pasirašė be-

veik 38 tūkst. Eur vertės sutartį su UAB „Paluba“ dėl me-
dinių laiptų atnaujinimo ir tako įrengimo darbų Anykščių 
regioninio parko teritorijoje.

Numatyta atnaujinti medinius 
laiptus su turėklais priešais Me-
džių lajų tako bokštą, leidžiantis 
žemyn šlaitu link upės į Švento-
sios pažintinį taką.

Šių laiptų ilgis – 19 metrų.

Taip pat numatyta atnaujinti 
laiptus ir tiltelį prie Variaus ato-
dangos Anykščių seniūnijos Pa-
varių kaime. Laiptų, vedančių 
žemyn, ilgis siekia 17 metrų, o 
laiptų, kylančių aukštyn, ilgis yra 

apie 30 metrų.Tiltelis yra apie 8 
metrų ilgio. Atnaujinamas bus 
ir medinis takas prie Karalienės 
liūno Anykščių seniūnijos Pa-
šventupės kaime.

Darbų atlikimo sutartyje nuro-
doma, kad šių objektų atnaujini-
mui reikalinga ilgaamžė maume-
džio arba ąžuolo mediena, ji turi 
būti impregnuota spalvotomis 
dažyvėmis.

Darbus UAB „Paluba“ turės 
atlikti iki šių metų gegužės pa-
baigos.

Kaip skelbia Anykščių regioni-
nio parko direkcija, atnaujindama 
šią infrastruktūrą, ji siekia suda-
ryti saugesnes ir kokybiškesnes  
sąlygas žmonėms susipažinti su 
Anykščių krašto saugomomis 
gamtos ir kultūros vertybėmis.

-AnYkŠTA

Teismas. Lietuvos apeliacinis 
teismas penktadienį paliko ga-
lioti šešerių metų laisvės atėmi-
mo bausmę už šnipinėjimą Rusi-
jai nuteistam Algirdui Paleckiui. 
Kadangi nuteistojo advokatų 
skundas atmestas, nuosprendis 
įsiteisėjo, A. Paleckis gali būti 
pasiųstas atlikti laisvės atėmimo 
bausmės. Trijų teisėjų kolegija 
paskelbė, kad palieka Šiaulių 
apygardos teismo nuosprendį, 
kuriuo 50-mečiui A. Paleckiui 
skirta reali laisvės atėmimo 
bausmė. Jis iki šiol buvo paliktas 
laisvėje, teismui palikus galioti 
intensyvią priežiūrą ir anksčiau 
sumokėtą 50 tūkst. eurų užsta-
tą. „Nėra objektyvaus pagrindo 
nesutikti su pirmos instancijos 
teismo įrodymų vertinimu“, – 
per posėdį paskelbė teisėja Vi-
talija Norkūnaitė. Pasak jos, A. 
Paleckis pagrįstai pripažintas 
kaltu dėl šnipinėjimo.

Policija. Šalies policija žada 
pasitelkti didesnes pajėgas ge-
gužės 9-ąją, kai rusai mini per-
galės Antrajame pasauliniame 
kare dieną. „Jau sustiprintos 
pajėgos pradeda dirbti nuo ge-
gužės 8 dienos“, – penktadienį 
žurnalistams sakė policijos ge-
neralinio komisaro pavaduo-
tojas Arūnas Paulauskas. Jo 
teigimu, numatytas 21 objektas 
visoje šalyje, juose dirbs apie 
170 ekipažų ir apie 400 pareigū-
nų. Jo teigimu, pareigūnai jėgą 
naudos tik kraštutiniais atvejais, 
o dėvintieji Georgijaus juosteles 
sulauks atsakomybės. Valstybės 
saugumo departamento teigimu, 
taip pat gali atsirasti bandymų 
organizuotis artėjant gegužės 
9-ajai, nes kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse jau da-
bar rengiamos demonstracijos, 
kurių metu reiškiama parama 
Rusijos karui Ukrainoje. Be to, 
pastaruoju metu Lietuvos savi-
valdybės ėmėsi iš viešųjų erdvių 
šalinti paminklus, pastatytus so-
vietmečiu pagerbti Raudonosios 
armijos karius, žuvusius per An-
trąjį pasaulinį karą.

Linija. Vengrijos ministras 
pirmininkas Viktoras Orbanas 
penktadienį piktai užsipuolė 
Europos Komisijos vadovę Ur-
sulą von der Leyen, pareiškęs, 
kad ji „kėsinasi“ į Europos Są-
jungos vienybę, siūlydama už-
drausti rusiškos naftos importą. 
V. Orbanas sakė, kad naftos 
embargu peržengiama „raudo-
na linija“. „Europos Komisi-
jos pirmininkė tyčia ar netyčia 
pasikėsino į sukurtą Europos 
vienybę“, – sakė premjeras per 
valstybinį radiją. „Nuo pat pir-
mos akimirkos aiškiai pasakė-
me, kad bus nustatyta raudona 
linija, t. y. energijos embargas, 
ir jie šią raudoną liniją peržen-
gė“, – kalbėjo jis.

-Bns
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Kuris Anykščių 
simbolis 
šiuo metu 
yra 
ryškiausias?

Aušra STRAZEVIČIŪTĖ:

Puntukas ryškiausiai išreiš-
kia Anykščių istoriją ir gamtos 
grožį aplink. Visada patinka iki 
Puntuko važiuoti, neatsibosta.

Aurelija KONČIENĖ:

Tai aišku, kad bažnyčia! Net 
ir velniui nepavyko jos sudau-
žyti!

Aldona ŽVIRBLIENĖ:

Aišku, Puntukas, juk jis nuo 
senų laikų legendų lydimas, 
kaip ir ,,Anykščių šilelis“ ir jo 
grožis. O dabar ir Lajų takas.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:

Anykščių simbolis yra Anykš-
čių Šv.Mato bažnyčia!

Vienas kareivis įkištas į dėžę, 
kitas - slapta nugriautas

Griovimo laiką stengėsi 
nuslėpti vicemeras 

Ketvirtadienio rytą kalbėda-
mas su „Anykšta“, Anykščių 
rajono meras S.Obelevičius aiš-
kino, jog kažin ar iki gegužės 
9-osios (šią dieną Rusija švenčią 
pergalę Antrajame pasauliniame 
kare) bus spėta demontuoti Kur-
kliuose, karių kapinėse, stovintį 
paminklą, nes paskelbtas grio-
vėjo viešojo pirkimo konkursas, 
ir nežinia, kada jis įvyks. O tos 
pačios dienos, ketvirtadienio,  
popietę paminklo sovietiniam 
kariui Kurkliuose jau nebebuvo. 
Paminklas buvo nugriautas, o 
S.Obelevičius  tvirtino, kad apie 
tai nebuvo informuotas. 

Vicemeras, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
dėstė, kaip jis sužinojo, kad ke-
tinama nukelti sovietinį Kurklių 
karį: „Aš 12.46 gavau žinutę, 
nesakysiu iš ko, kad 13.30 atva-
žiuos kranas./.../. Labai stengia-
mės nelįsti į viešumą. Čia mano 
kraštas, skaudi tema. Ir Jurkus 
nežinojo (Kurklių seniūnas Al-
gimantas Jurkus - red.past.)“, 
-  „Anykštai“ sakė vicemeras. 
Pasak D.Žiogelio, darbų pradžia 
gal valandą vėlavo, todėl stebėti 
griovimo susirinko apie 20 kur-
kliečių, atvažiavo ir seniūnas. 

„Niekas nėra slapta. Buvo 
priimtas sprendimas neviešin-
ti“, - pats sau prieštaravo vienas 
rajono vadovų. Ir nors pripaži-
no, kad siekė, jog apie paminklo 
griovimą visuomenė nežino-
tų, D.Žiogelis, kalbėdamas su 
„Anykšta“, pridūrė, kad savival-
dybės komunikacija tradiciškai 
buvo prasta.  

Vicemeras tikino, kad iki tos 
paslaptingos žinutės nežinojo, 
kad įvyko Kurklių paminklo 
griovėjo viešasis pirkimas, kurį 
laimėjo UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis. 

„Į pirkimus mes nesikišame. 

Greičiausiai vienas pasiūlymas 
buvo“, - aiškino D.Žiogelis. 
Jis sakė, kad Kurklių paminklo 
griovimas kainavo gerokai ma-
žiau nei analogiški darbai kai-
nuoja kitoms savivaldybėms. 
„Iki tūkstančio tilpo“, -  kainą 
įvardijo mero pavaduotojas.   

Paminklo griovimo viešo-
jo konkurso sąlygas rengusio 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vedė-
ja, rajono vyriausioji architektė 
Daiva Gasiūnienė  po paminklo 
griovimo „Anykštą“ taip pat 
tikino, kad ji  net nežinanti, ar 
konkursas įvyko.  Tačiau grio-
vimo „iškilmėse“  dalyvavo jos 
vadovaujamo Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vyriau-
sioji specialistė, atsakinga už 
kultūros vertybių apsaugą, Dai-
va Stankevičienė. D.Gasiūnienė 
„Anykštai“ aiškino, kad, besi-
baigiant pietums, jos skyriaus 
darbuotoją, jai nežinant, išsive-
žė paminklo griovėjai. 

Komunalinio ūkio 
direktorius rūpinosi 
darbuotojų saugumu
 
Sovietinio kario paminklą 

nukėlė kranas. Paminklas „per 
juosmenį“ buvo apjuostas vir-
ve, nutrauktas nuo postamento 
ir įkrautas į traktoriaus prieka-
bą. Postamentas paliktas ten, 
kur jis ir buvo.  

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Šapoka, 
iš anksto prašytas su „Anykš-
ta“ pasidalyti informacija, kada 
bus griaunamas Kurklių pamin-
klas, nes norėjome užfiksuoti 
istorinius kadrus, ketvirtadienį 
„Anykštą“ tikino, kad informa-
ciją nuslėpė, nes saugojo savo 
darbuotojus nuo galimos nei-
giamos reakcijos.  

K.Šapoka „Anykštai“ teigė, 
jog į Kurklius komunalininkai 
vyko slapta dėl to, kad jis „sau-
gojo savo žmones.“

Bijota, kad kareivio ginti at-
važiuos Rusijos ambasados 
darbuotojai? Orkai? O gal sau-
gotasi pačių gyventojų, kurių 
didžiajai daugumai, anot seniū-
no A.Jurkaus, paminklas sovie-
tiniam kariui netrukdė?  

Muziejininkai prisijungė 
prie bendro choro

Kurklių seniūnas A.Jurkus 
sakė matęs, kad paminklo grio-
vimą fotografavo muziejinin-
kas, buvęs žurnalistas Tautvydas 
Kontrimavičius. 

Su „Anykšta“ bendradarbiau-
jančio T.Kontrimavičiaus papra-
šėme ir šį kartą su skaitytojais 
pasidalyti istoriniais paminklo 
griovimo kadrais. Jis nustebino, 
aiškindamas, jog nuotraukomis 
nesidalys - fotografavo tik mu-
ziejaus fondams, nes į Kurklius 
buvo siųstas konfidencialiai. 
T.Kontrimavičiui priminus, kad 
Anykščių muziejus nėra priva-
tus, muziejininkas aiškino, kad 
paminklo griovimo nuotraukos 
„dar nesutvarkytos, neįtrauktos į 
fondus, joms nesuteikti invento-
riaus numeriai“, todėl jomis ne-
galįs dalytis. „Tai istoriniai ka-
drai“, - sakė T.Kontrimavičius. 
Pasak jo, nuotraukas visuomenė 
galės pamatyti „po penkiasde-
šimties metų“.

Negalėdamas patikėti 
savo ausimis, paskambinau 
T.Kontrimavičiaus viršinin-
kui, Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktoriui 
Antanui Verbickui. „Jau jūs 
be muziejaus šitoje istorijoje. 
Mes tik istorijai (fotografavo-
me - red.past.), nes tokia mūsų 
misija“, -  atsisakydamas visuo-
menei parodyti paminklo grio-
vimo kadrus, kalbėjo muziejaus 
direktorius.

Priminsime, jog biudžeto 
lėšomis išlaikomų muziejų 
fondai yra atviri lankytojams, 
o žurnalistai į didžiąją dalį pa-
saulio muziejų (net ir į Rusijos) 
įleidžiami nemokamai. Muzie-
jų atvirumas žurnalistams grin-
džiamas ne noru jiems įtikti, o 
paprasčiausiai siekiama muzie-
jų populiarinimo tikslų. 

Specialistė apie paminklų 
griovimą nuomonės neturi

Sovietinių paminklų griovi-
mą šalyje inicijavo žurnalistas 
Andrius Tapinas, kuris kone 
kiekvieną dieną skelbia rezul-
tatus – „Facebook“-e: pagiria 
pirmaujančias savivaldybes, o 
atsiliekančias kritikuoja ir ,,ta-
gina“ jų merus. 

Anykščių sovietinių karių kapinėse esantis paminklas balandžio 
29 dieną taip pat paslapčia „aprengtas“ OSB plokštėmis.

Atsargiai! Ir kastuvas 
vieną kartą iššauna...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, kon-
servatorius, gamtininkas, per 
savo knygos pristatymą apie 
tai, kaip  įveikti stresą: 

„Jeigu kam stresas, važiuokit 
į Traupį - duosiu kastuvą.“

Koks jau ten žolės 
pasirinkimas sovietmečiu 
buvo...

Rasa GAIDIENĖ, Troš-
kūnų K.Inčiūros gimnazijos 
mokytoja, S.Obelevičiui už-
davė klausimą per jo knygos 
pristatymą: 

„Kokias žoles ragaudavote 
studijų laikais?“  

Neatsipalaiduokite. 
Tas, kuris dėžėje, gali 
išsiveržti į lauką!

Sigutis OBELEVIČIUS 
apie tai, kodėl skuba kovoti 
su paminklais sovietiniams 
kariams: 

„Norime, kad gegužės 9-ąją  
jokių provokacijų nebūtų.“

Nuo seniūno tai jau 
tikrai reikėjo slėpti!

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, social-
demokratas, apie paminklo 
Kurklių sovietų karių kapi-
nėse griovimo laiko įslaptini-
mą: 

„Labai stengiamės nelįsti į vie-
šumą. Čia mano kraštas, skaudi 
tema. Ir Jurkus nežinojo.“ 

Tikėkimės, kad praeitis 
liūdnesnė nei ateitis

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, apie lozungus:

 „Lozungai nesprendžia esmi-
nių gyvenimo problemų, o turi-
me liūdną politinę praeitį, kuri 
egzistuoja mūsų valdančiojoje 
daugumoje.“

O vegetarams buvo 
paruoštas ženklas iš 
obuolių...

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, architektas-
dizaineris, apie užrašus ant 
Šventosios upės kranto:

 „Prieš tai buvo užrašas „Čia 
gera sugrįžti“. Tada ir aš sakiau, 
kad nesąmonė kažkokia. Buvo 
galima suprasti, kad norima pa-
sakyti –„Gyvenk kitur, o į Anykš-
čius sugrįžk pavalgyti kebabų.“ 
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Piliakalnio išsižada ir renkasi butaforinius bokštus

Lankytojai neperspėjami, 
kad gali „nusisukti 
galvas“...

Gegužės 2 dieną šių eilučių 
autorius aplankė Šeimyniškėlių 
piliakalnį ir dar kartą įsitikino, 
kad piliakalnio infrastruktūra 
yra tragiškos būklės.

„Atsargiai, slidu, kai šlapia.“ 
Štai toks užrašas pasitiko šalia 
laiptų, kuriais reikia nusileisti 
žemyn, norint užkopti ant Šei-
myniškėlių piliakalnio. Nors 
oro sąlygos leistis laiptais ir 
buvo palankios, buvo nejauku 
lipti siaurais, vietomis jau kli-

bančiais mediniais laipteliais 
žemyn stačiu šlaitu, juolab kad 
šalia laiptų nėra jokių turėklų.

Įveikęs šiuos sudėtingus laip-
tus, nusprendžiau piliakalnio 
aikštelę pasiekti keliu, kuris 
buvo įrengtas tuomet, kai ant 
Šeimyniškėlių piliakalnio užsi-
mota statyti medinę pilį. Kelias, 
nors ir darkantis piliakalnio 
vaizdą, padėjo saugiau užkopti 
į piliakalnio aikštelę.

Tačiau paaiškėjo, kad apžiū-
rėti visą Šeimyniškėlių pilia-
kalnį kopiant mediniais laiptais 
– misija neįmanoma, nes vieno-
je vietoje dalis jų demontuota, 
tad tik atkakliausi, turintys jėgų 

kopti keturiomis stačiais šlai-
tais, nebijantys išsipurvinti ar 
sušlapti kojų, gali apžiūrėti visą 
Šeimyniškėlių piliakalnį.

Pirma mintis, kilusi vaikšti-
nėjant Šeimyniškėlių piliakal-
nio laiptais, buvo ta, kad juos 
turėtų juosti „STOP“ juostos, o 
čia lankytojai neturėtų lankytis, 
kol laiptai nesutvarkyti, tačiau 
panašu, kad iki piliakalnio inf-
rastruktūros atnaujinimo laukia 
dar ilgas kelias, o pasirūpinti 
lankytojų saugumu bent įspė-
jamaisiais ženklais irgi nėra 
kam.

Paradoksalu, kai Šeimy-
niškėlių piliakalnio istorinio 

komplekso bokštams Anykščių 
rajono savivaldybės biudžete 
surandamos dešimtys tūkstan-
čių eurų, o mediniams Šeimy-
niškėlių piliakalnio laiptams 
atnaujinti nerandama ir kelių 
šimtų eurų..

Norima statyti trečiąjį 
apžvalgos bokštą

Šeimyniškėlių piliakalnį, ant 
kurio archeologas Gintautas  
Zabiela nustatė 13- 14 amžiuje 
stovėjus medinę gynybinę pilį, 
aktyviai išnaudoja Anykščių 
Antano Baranausko ir Antano 
Vienuolio – Žukausko memo-
rialinis muziejus. Priešais pilia-
kalnį 2004 metais muziejininkai 
surentė du medinius bokštus ir 
tvorą, prie kurių vyksta įvairios 
edukacijos: galima skiltuvu ir 
titnagu užkurti ugnį, nuvyti vir-
vę, susipažinti su kario apranga 
ir ginkluote, išmėginti rankos 
taiklumą.

Per 20 metų eksploatuojami 
statiniai jau reikalauja remonto, 
todėl šio muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas praėjusių 
metų lapkritį kreipėsi į Anykš-
čių rajono tarybą dėl Šeimy-
niškėlių piliakalnio istorinio 
komplekso plėtros: „2004 m. 
gegužės 1 d. pradėtas kurti Šei-
myniškėlių piliakalnio istorinis 
kompleksas per septyniolika 

metų išaugo iki pastatų ansam-
blio, aprėpiančio visą papilio 
teritoriją ir kasmet suteikiančio 
įvairių krašto istorijos pažinimo 
paslaugų maždaug 5-6 tūkst. 
turistų.<…>.

Kai artimiausiu metu nebe-
planuojamas pilies statybos 
piliakalnio teritorijoje projek-
tas, siekiant užtikrinti darnią 
istorinio komplekso plėtrą, 
siūlome toliau plėtoti ir pritai-
kyti kultūriniam turizmui pa-
pilio teritorijos erdvę. <...>. 
Šiuo metu tikslingiausia tokios 
plėtros kryptis – projektuoti ir 
statyti trečiąjį apžvalgos bokštą 
laisvame pietiniame komplek-
so kampe <…>. Statinyje būtų 
įrengtos naujos ekspozicijos 
bei sanitarinės patalpos kom-
plekso lankytojams, įskaičiuo-
jant ir neįgaliesiems pritaikytas 
paslaugas. Tokia perspektyva, 
vandentiekio ir nuotekų komu-
nikacijas sujungiant su trasomis 
kitapus magistralinio Radiškis-
Anykščiai-Rokiškis kelio, buvo 
iš anksto numatyta, prijungimo 
šulinys jau įrengtas tiesiant tų 
komunikacijų tinklus. Šiame 
plėtros etape gali būti projek-
tuojama ir įrengiama galerija 
tarp abiejų fasadinių bokštų – 
naujojo ir statyto 2004 metais, 
taip užbaigiant komplekso fa-
sadą nuo magistralinio kelio“.

Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas mano, kad medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio jau nebeišvys, todėl ėmė-
si papilio komplekso plėtros.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

sapnuoju. Ateinantį se-
kmadienį Dainius Žiogelis 
į Mišias kurklių bažnyčioje 
pirmą kartą gyvenime nueis 
nešinas tyra siela. O tai, 
būdavo, išlipa iš automobilio, 
persižegnoja, pradeda kalbėti 
„Tėve mūsų“, bet, priartėjus 
prie sovietinio kareivio, vidi-
nis vicemero balsas pradeda 
taukšti nesąmones. „Tėve 
mūsų, kurs guli Raudonojoje 
aikštėje, teesie tavo vardas 
Vladimiras“, - sąmokslą prieš 
D.Žiogelį rezga jo pasąmonė. 
išsigandęs socialdemokratas 
bando žegnotis, tačiau išeina 
tik pionieriškas saliutas. 
Girdisi, kaip bažnyčios varpai 
groja sovietų sąjungos him-
ną. lėtai ir įkyriai skamba: 
„so-juz ne-ru-šy-mych...“ 

Akis užtraukia migla. 
išplaukia paauglystės vaiz-

dinys. Vicemeras regi 1987 
- ųjų pavasarį, kai kurklių 
vidurinės mokyklos mokiniai 
karių kapinėse mini Pergalės 
dieną: „Žygiais, o ne žodžiais 
mes tėvynę mylim/ ir širdies 
liepsna tik prakalbam į ją./ 
Švino lietui lyjant, kanonadai 
griaudžiant/ Mes petys į petį 
stojam mūšyje“, - pirmąjį 
salomėjos nėries eilėraščio 
posmelį deklamuoja pažan-
giausias kurklių vidurinės 
mokyklos septintokas Dainius. 
Raudoni kaklaraiščiai plaiks-
tosi vėjyje, balti marškiniai 
kvepia skalbimo milteliais 
„lotos“... Už vaikų nugarų 
- mokytojai, kolūkio partinės 
organizacijos sekretorius, 
zootechnikas. Tas čia ne prie 
ko, pro šalį ėjo... nebuvo kaip 
nesustoti, dar kas pagalvos, 
kad jam nesvarbi pergalė. 
Regis, susirinko tik savi, bet 
visi baisioje įtampoje. neduok 
Vladimirai,  dar kuris pio-
nierius iš baimės užsikirs, 
deklamuodamas savo eilutes. 
ne  šventė bus, o skandalas. 
Pionierių vadovė gal net 
papeikimą gaus. ir nesvarbu, 
kad antrasis rajono komjau-
nimo sekretorius šių metų 
gegužės 9-ąją ne į kurklius, o 
į skiemonių vidurinę nuvažia-
vo. jeigu šventės minėjimas 
praeis neidealiai, vis tiek kas 

nors kam nors praneš - jei ne 
partijai, tai bent švietimui.    

Perbalęs vicemeras vėl 
bando žegnotis. Šįkart kaire 
ranka, bet ir ta, pasirodo, nie-
kuo nėra geresnė. neklauso. 
„Ragas! Batai! Krantai!” - su 
savimi lietuviškai stengiasi 
kalbėti vicemeras. 

nuo šiol kurkliuose viskas 
bus kitaip. Viskas! Paskutinis 
kurklių liaudies deputatų apy-
linkės stabas - kurklių kapinių 
kareivis - išvežtas į Anykščių 
komunalinio ūkio patvorį. 
Tikiuosi, UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis direktorius kazys 
Šapoka „stop“ juosta aptvėrė 
teritoriją ir iš vidinės, ir iš 
išorinės tvoros pusės. kareivis, 
net ir apkrautas kompostu, 
lieka pavojingas. Sklinda 
nematomi, bet juntami spindu-
liai. Kaip radiacija. Baisiau 
nei radiacija. neatsargus 
elgesys gali išprovokuoti bai-
sius padarinius. Žiūrėk, vieną 
rytą k.Šapoka iš buhalterės 
ne įprastinį „labas“ išgirs, bet 
„zdarov“, duobkasiai parei-
kalaus kūjų, o brangiausias 
komunalininkų nekilnojamasis 
turtas - amfibija – šienapjovė 
- išsitatuiruos „Z“ raidę ir, 
iš k.Šapokos seifo pasiėmusi 
pjautuvą, išeis nakčia šienauti 
Šventosios upės.   

slapčia nugriautas pamin-

klas liks pavojingas, net jeigu 
bus sumaltas į miltus. išpilsi 
tuos miltus ant kokio kaimo 
kelio - pakelėse pradės dygti 
sosnovskio barščiai, kukurū-
zai ir sparnuotosios raketos.

net atvaizdas su kurklių 
kareiviu yra pavojingas. La-
bai apdairiai Anykščių rajono 
valdžia nuslėpė informaciją, 
kada paminklas bus nukeltas. 
Aš tik sakau, kad esu libera-
las, - iš tiesų, esu užsislap-
tinęs komunistas. naktimis 
žiūriu solovjovą, „Tris 
tankistus ir šunį“ ir klausausi 
Gazmanovo. Tiesa, garsą 
išjungiu, nes ir aš, kaip ir visi 
kiti, kurių sąmonė pažeista 
komunizmo, esu bailys. 

O kas būtų, jeigu savo 
akimis būčiau regėjęs, kaip 
griūna kurklių kareivis? ko-
kius naujus randus smegenyse 
būtų palikęs lūžtančių kareivio 
batų garsas? kokią katastro-
fą galėjome sukelti išplatinę 
kareivio nuotraukas „Anykš-
tos“ skaitytojams? Tik rajono 
valdžios apdairumo dėka vis 
dar neperjungiau klaviatūros 
į kirilicą. Ačiū jiems, išminties 
ir apdairumo simboliams, už 
apsaugotus mūsų skaitytojus. 
jeigu ne toks įžvalgumas, jau 
šiandien kirmėliuose turėtume 
Orkų kuopą.

Anykščių muziejininkai 

verčiant kurklių paminklą 
atliko specialiąją, ypač pa-
vojingą misiją. Drąsus, kaip 
dera buvusiam komunistui, 
Tautvydas kontrimavičius 
incognito buvo nusiųstas 
įamžinti istorinių kadrų. Šlovė 
jam. ir muziejaus direktoriui, 
buvusiam komunistui Anta-
nui Verbickui, atsisakiusiam 
su „Anykštos“ skaitytojais 
dalytis griūvančio paminklo 
nuotraukomis, amžina šlovė! 
jūs, rizikuodami savo dvasi-
ne sveikata, gelbėjate mus ir 
mūsų rajoną. ką ten rajoną. 
Visą lietuvą ir visatą. 

Tikiuosi, jog muziejininkų 
užfiksuoti kadrai niekada 
nebus parodyti visuomenei. 
nuo jų ypač reikia saugoti 
vaikus. nesubrendusios sielos 
juk tokios pažeidžiamos, to-
kios trapios. jūs juk patys tai 
puikiai suprantate. Veidrodyje 
matote, kas iš jūsų užaugo...

P.S. O ši dalis jau be ironi-
jos. komunistinės santvarkos 
visuomenė gali atsisakyti, bet 
komunisto iš žmogaus taip 
paprastai neišimsi. Vyres-
nieji atsimena būdingiausius 
sovietinės santvarkos bruo-
žus, kai informacija buvo 
slepiama, žmonių nuomonės 
nepaisoma, o konjunktūri-
niais laiptais kopė pataikūnai 
ir prisitaikėliai.
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VšĮ Anykščių RS ligoninėje 
PACIENTŲ LAIKINOJI LANKYMO TVARKA 

NUO 2022 M. GEGUŽĖS 1 D.
Lankytojai pas stacionare besigydančius pacientus įleidžiami:  
Chirurgijos, Ortopedijos-traumatologijos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Neurologijos, Vidaus ligų ir 

anesteziologijos-reanimacijos padaliniuose per prie Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus esančias suveriamas 
duris: nuo 12:00 iki 13:00 valandos ir nuo 17:00 iki 19:00 valandos, 

Vaikų ligų skyriuje - per vaikų priėmimą nuo 10:00 iki 12:00 valandos ir nuo 17:00 iki 20:00 valandos arba 
kitu, su gydytoju suderintu laiku, tel. (8 381) 51883;

Palaikomojo gydymo ir slaugos sektoriuje - susisiekus tel. (8-381) 52 337, prie ligoninės vidinio kiemelio įėji-
mo durų pasitiks darbuotojai. Lankymo laikas - nuo 11:00 iki 12:00 valandos ir nuo 16:00 iki 17:00 valandos.

Lankymo trukmė – ne ilgiau kaip 20 min. 
Palatoje vienu metu gali būti ne daugiau kaip vienas lankytojas vienam pacientui.
Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicini-

nes kaukes, respiratorius) visą buvimo kartu laiką. Stacionaro pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys  
ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir kt.). 
Prieš patekdami į sektorių, skyrių, poskyrį ir išeidami iš jų lankytojai turi dezinfekuoti rankas.

Lankytojai registruojami  Lankytojų registracijos žurnale.
Administracija

Gydytojas epidemiologas

Vienas kareivis įkištas į dėžę, kitas - slapta nugriautas

Anykščių rajono savival-
dybės meras, konservatorius 
S.Obelevičius prieš kurį laiką 
kreipėsi į Kultūros paveldo de-
partamentą prie Kultūros minis-
terijos dėl Anykščių ir Kurklių 
sovietinių karių  kapinių vertin-
gųjų savybių įvertinimo ir  pa-
tikslinimo. O paskui dar papil-
domai buvo kreiptasi į Kultūros 
paveldo departamento Utenos 
teritorinį padalinį, kol galutinai 
išsiaiškinta - Kurklių paminklą 
galima griauti, o Anykščių pa-
minklą valstybė kol kas tebe-
saugo.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vyriausioji 
specialistė D. Stankevičienė, ku-
ruojanti kultūros paveldo objek-
tų priežiūrą, „Anykštai“ sakė, 
kad jos darbas buvo išsiaiškin-
ti, koks kapinių kompleksuose 
esančių objektų vertingumas, o 
sprendimus, ką griauti, ką pa-
likti, priima  rajono valdžia. „Aš 
esu tik sraigtelis, kaip ir jūs“, - 
kalbėjo specialistė. 

Kareivio apkalimą 
„užaktavo“

Anykščių paminklą OSB 
plokščių dėže balandžio 29 die-
ną „aprengė“ Anykščių komu-
nalininkai. Darbai taip pat buvo 
atlikti stengiantis nesiviešinti, 
nesukelti visuomenės susidomė-
jimo.

Dėžės „projekto“ autorė yra 
Anykščių rajono vyriausio-
ji architektė D.Gasiūnienė. Ji 
džiaugėsi, kad darbas atliktas 
kokybiškai, plokštėmis apkaltas 
paminklas atrodo estetiškai. 

UAB Anykščių komunali-
nis ūkis direktorius K.Šapoka 
„Anykštai“ sakė, kad jo darbi-
ninkai dėžę sukalė rajono val-
džios nurodymu. „Mes atlieka-
me miesto priežiūros darbus. Šis 
darbas buvo, kaip, tarkim, suo-
liukų remontas. Atlikome, užak-
tavome...“ - sakė UAB Anykščių 

komunalinis ūkis direktorius.      

Politinis sprendimas

S. Obelevičius „Anykštai“ 
sakė, kad sprendimą dėl Kur-
klių paminklo griovimo pasita-
rę priėmė rajono vadovai. 

„Mūsų bendra idėja. Nori-
me, kad gegužės 9-ąją  jokių 
provokacijų nebūtų. Klausiate, 
kodėl griauname, praėjus 32 
nepriklausomybės metams? O 
kuriems velniams jie 32 metus 
stovėjo? Darius Kuolys  rauda, 
kad niekinami kapai, - čia visiš-
ka nesąmonė. Kapų niekas ne-
kliudo. Kodėl okupantai 32 me-
tus stovėjo?  Patriotai jau seniai 
bandė inicijuoti jų nukėlimą. 
Kurklių paminklas apskritai 
yra visiška nesąmonė, sovietai 
išsprogdino Nepriklausomybės 
paminklą ir jo vietoje pasta-
tė savo paminklą. /.../. Taikos 
metu į sovietinius paminklus 

žiūrėta atlaidžiau: stovi, tegu 
stovi. Bet kai rusai patys tapo 
fašistais...“ - požiūrį dėstė rajo-
no meras.

Jis sakė manąs, kad Kurklių 
paminklo griovimas nesukels 
neigiamos visuomenės reak-
cijos. Anykščių karių kapų 
paminklą, kuris vaizduoja so-
vietinį karį, ketinama laikyti 
dėžėje, kol jis bus išbrauktas iš  
kultūros vertybių sąrašo.  Nete-
kęs apsaugos paminklas, pagal 
mero planus, taip pat turėtų būti 
nugriautas. 

„Sulaukiau gal šimto žmonių 
skambučių, kurie piktinosi, kad 
sovietiniai paminklai Anykščių 
rajone tebestovi. Ir tik vienas 
paskambinęs prašė Kurklių pa-
minklo nesudaužyti, bet ir tas 
nesakė, kad reikia paminklą 
palikti ten, kur yra dabar. Sakė, 
gal galit man atiduoti. Bet ar 
galime jį kažkam atiduoti, - ne-
žinau, gal galime parduoti?“ - 

tikino meras.
Priminsime, jog portale 

anyksta.lt paskelbus balsavimą 
- „Ką manote apie iniciatyvą 
naikinti paminklus su sovietine 
simbolika?“,  41 proc. balsavu-
siųjų pasirinko atsakymą „Bet 
kurio laiko paminklas atspin-
di istoriją“, 40 proc. – „Seniai 
laikas. Tik aplaidumas, jog jų 
dar yra Lietuvoje“,  14 proc. – 
„Man dėl tų paminklų nei šilta, 
nei šalta, tačiau jų griovimas 
tik pakurstys bereikalingas ais-
tras“.  

Beje, Vilniaus dailės akade-
mijos profesorius, Telšių gar-
bės pilietis, metalo skulptorius, 
iš Anykščių kilęs Romualdas 
Inčirauskas Anykščių savival-
dybės „Facebook“-e  apie keti-
nimus griauti sovietines skulp-
tūras parašė štai tokį komentarą:  
„Negriaukite, tai vieninteliai 
artefaktai, primenantys sovie-
tinius laikus. Palikit, vaikams 
ir anūkams galėsim parodyti ir 
papasakoti apie buvusį karą ir 
okupaciją. Neišbraukit iš istori-
jos šio keisto laikotarpio!“

Priminsime, jog Rusijai už-
puolus Ukrainą Kurklių karei-
vio skulptūra buvo nuspalvinta  
geltonais ir mėlynais dažais - 
Ukrainos vėliavos spalvomis. 

Anykščių kareivis 
mandagesnis...

Anykščių rajono vyriau-
sioji architektė D.Gasiūnienė 
„Anykštai“ sakė, kad karas 
Ukrainoje ir bendra Lietuvos 
tendencija demontuoti sovie-
tinių laikų paminklus padės 
sutvarkyti vizualinę aplinką. O 
Kurklių paminklas jai visada 

kliuvęs. 
„Visada jis man trukdė. Ne 

apie temą, o apie raišką kalba. 
Bažnytėlė lieka net ne antrame, 
o penktame plane. Visą dėmesį 
atkreipia tas karys“, - kalbėjo 
D.Gasiūnienė. 

„Tai grubi intervencija, urba-
nistinė klaida, svarbios vietos 
tarša, savo dydžiu, agresyviu 
masteliu uždengianti bažnyčią, 
kuri atsiduria užnugaryje, aiš-
kiai demonstruojant ir ištrans-
liuojant žinią, kas čia svarbiau-
sias. Urbanistine prasme tai 
blogai, estetine – taip pat. Tai 
tikrai nei meno, nei dizaino kū-
rinys, meninės vertės Kurklių 
paminklas neturi. Tikrai kelia 
agresiją ir dydžiu, ir specialia 
amunicija (vėliava, automatas). 
Klausiate, kodėl dabar? Todėl, 
kad atsirado galimybė, kurios 
anksčiau nebuvo. Iš Rusijos 
ambasados buvo vykdomi pa-
stovūs veiksmai dėl specialios 
užsienio valstybių reikšmingo 
kultūros paveldo, esančio Lie-
tuvoje, priežiūros, dėl informa-
cijos pildymo ir t.t.. Vertingųjų 
savybių aktai buvo vienintelė 
galimybė apsisaugoti nuo neti-
krų skaičių, aksesuarų gausini-
mo ir kitų veiksmų“, - aiškino 
rajono vyriausioji architektė.

Pasak D.Gasiūnienės, 
„Anykščių atvejis yra daug 
mandagesnis miesto atžvilgiu.
Viskas yra lygumoje, parkely-
je, tarp medžių. Pati kareivio 
skulptūra neneša agresijos: 
stovi su vainiku, be automato. 
Šis atvejis gali būti aptaria-
mas vėliau, gavus atsakingos 
institucijos atsakymus“, - apie 
Anykščių kapinių kareivį kal-
bėjo D.Gasiūnienė. 

Anykščių rajono meras, konservatorius Si-
gutis Obelevičius sako, kad seniai reikėjo nu-
versti sovietinius paminklus.

Anykščių rajono vicemeras, socialdemokratas 
Dainius Žiogelis pripažino, kad bandė nuslėp-
ti informaciją apie tai, kada bus griaunamas 
Kurklių karių kapinėse stovėjęs paminklas, 
nes jis pats kilęs nuo Kurklių.
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Linas Kukuraitis: išankstinės pensijos gavėjai 
neturėtų gauti mažesnių išmokų visą gyvenimą

Su kolega Tomu Tomilinu 
(kuris, kaip vienmandatinin-
kas Anykščių - Panevėžio 
apygardoje, sulaukdavo nu-
siskundimų dėl esamos iš-
ankstinių pensijų mokėjimo 
tvarkos) ir kitais demokratais 
teikėme įstatymo pataisas, kad 
senatvės pensijos mažinimas, 
kuris atsiranda dėl išanksti-
nio pensijos mokėjimo, būtų 

stabdomas, kai  tik asmuo 
grąžina Valstybei visą sumą, 
kuri buvo išmokėta išanksti-
nės pensijos metu. Išmokėjęs 
visą sumą, įgyji teisę į pilną 
pensiją, kurią savo įmokomis  
užsidirbai per visą darbo lai-
kotarpį. Kitaip sakant, toks 
pasiūlymas, mano nuomone, 
yra visiškai sąžiningas – per 
eilę metų Valstybė susigrą-

žintų prieš laiką pensiją pasi-
rinkusiam žmogui išmokėtą 
sumą, tačiau „neuždirbinėtų” 
iš tokio jo sunkiu gyvenimo 
etapu padaryto sprendimo ir 
„nebaudžia iki gyvos galvos“ 
mokėdama sumažintą pensiją, 
kaip yra dabar.

Gaila, tačiau Seimo val-
dantieji balandžio 28d. ple-
nariniame posėdyje atmetė 
mano ir kolegų demokratų 
pasiūlymą išankstinių pen-
sijų sistemą padaryti labiau 
socialiai teisingą. Pasiūly-
mas neperėjo net pateikimo 
stadijos, tai tarsi suponuo-
ja, jog, daugumos nuomone, 
tema net neverta diskusijos. 
Ar tikrai? 

Šiuo metu Lietuvoje išanks-
tines pensijas gauna apie 6300 
asmenų, iš viso žmonių, kurie 
kažkada pasirinko išankstines 
pensijas, yra apie 26 000.

Daugumai žmonių galimybė 
anksčiau laiko išeiti į pensiją 
yra priverstinis pasirinkimas. 
Dažniausiai toks sprendimas 
priimamas tada, kai kiti keliai 
jau išbandyti, o pasirinkimų 
nebelikę. Tai, kad  pasirenka-
ma anksčiau laiko eiti į pen-
siją, yra tam tikras socialinės 
apsaugos sistemos pralaimė-
jimas. Dėl tokio žmogaus pa-
sirinkimo nukenčia visi: pats 
pensijos gavėjas, nes visą li-
kusį gyvenimą gaus mažesnę 
pensiją, darbo rinka, nes ma-
žėja darbuotojų, Sodra, nes, 
užuot gavusi įmokas, yra pri-
versta mokėti išmokas ir t.t., 
tad kaip bežiūrėtume, išanksti-
nė pensija stumia į skurdą. 

Teisę gauti išankstinę pen-
siją šiuo metu įgyja žmonės, 
turintys būtinąjį 32,5 metų 
darbo stažą, todėl mes tikrai 
nekalbame apie „tinginius“.  Ir 

už šį neišvengiamą pasirinki-
mą žmogus yra „baudžiamas” 
visą likusį gyvenimą. Šiam, 
neteisingumui pataisyti nerei-
kalingos didžiulės investicijos 
čia ir dabar, veikiau politinė 
valia pasielgti sąžiningai. 

Socialinės apsaugos sistema 
turėtų padėti įveikti kylančias 
krizes, jei viskas čia veiktų 
puikiai išankstinės pensijos 
žmonėms tiesiog neprireiktų 
rinktis. Visgi kol realybė yra 
kitokia, privalome užtikrinti, 
kad išankstinė pensija netaptų 
nuosprendžiu. Deja, nei disku-
tuoti, nei surasti sprendimus 
šių žmonių situacijai gerinti 
Seime laiko ir noro neatsira-
do. Bet ar tikrai mūsų visuo-
menėje tai toks nereikšmingas 
klausimas? Seime mes tikrai 
grįšime su nauju pasiūlymu, 
kaip spręsti šį neteisingumą. 

Užsak. nr. 427

pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio raj. Vadoklių parapijos 

klebonas, svėdasiškis

Tikriausiai nesuklysiu 
pasakęs, kad kažkada eiti į 
svečius buvo populiari tradi-
cija. laukti svečių, su kuriais 
buvo sutarta diena ir valanda, 
būdavo ne tik malonu, bet ir 
gana atsakinga, ypač namų 
šeimininkėms. kas gi iš mūsų 
nesame skaitę klasikinių 
veikalų knygose apie popie-
čio arbatą arba apie pietus 
kokio nors grafo ar kito pono 
namuose? Tikriausiai ir stalo 
etiketas atsirado būtent rūmų 
ir dvarų salonuose ar svetai-
nėse, kuriose, šalia pietums 
paruoštų patiekalų, taurelės 
vyno ar brendžio, puodelio 
kavos ar arbatos, vykdavo 
įvairios diskusijos, to meto 
įvykių aptarimas, sakomi  
komplimentai vieni kitiems. 
klasika tapusios visokios rūmų 
„intrigos“ paįvairindavo ponų 
ir ponių, panelių ir ponaičių 
gyvenimą šalia medžioklės 
ar stalo žaidimų.  Pamenu, 
kaip, viešėdamas Paryžiuje ir 
lankydamasis įvairiuose rū-
muose, stebėjausi, kiek reikėjo 
to ar kito laikmečio kilmingie-
siems  išmokti visokių elgesio, 
laikysenos, kalbos manierų. 
na, o tie, kurie mėgsta žiūrėti 
kino filmus ar serialus, tikrai 
prisimins 2010-2015 metais 

Svečiai, sveteliai
garsaus britų rašytojo ir reži-
sieriaus Julian Fellowes sukur-
tą serialą „Dauntono abatija“, 
kuriame ėjimas į svečius, šalia 
kitų gyvenimiškų dalykų, buvo 
puikiai ir profesionaliai paro-
dytas, turint omenyje etiketą XX 
amžiaus pirmoje pusėje. 

Tai gal tiek apie tuos ponus. 
Dabar geriau pasižiūrėkime, 
kaip mes - paprasta liaudis 
- gyvename savo kasdieny-
bės laiką, kuriame kažkiek to 
laiko lieka ir ėjimui į svečius 
ar svečių laukimui. Žinoma, 
paprastiems žmonėms irgi 
reikia laikytis tam tikro etiketo 
ir bendravimo kultūros, gal 
ne tokios kaip tų mano minėtų 
ponų, bet ne mažiau svarbios ir 
reikalingos.

Pamenu gyvenimą kaime. Tai 
buvo vaikystės metai. Beveik 
kasdien į mūsų ar senelių na-
mus savičiūnuose ar svėdasuo-
se užsukdavo kaimynai ar gimi-
nės. Buvome jau įpratę, kad tie 
visi artimi žmonės gali užsukti 
bet kada - net ryto metą, kai 
sėsdavome pusryčiauti. Mūsų 
aplinkoje niekada nebūdavo 
problemos pasodinti prie stalo 
netikėtai užsukusį kaimyną 
ar giminę, mums jau susėdus 
prie pusryčių stalo. Puodelis 
arbatos su skaniu naminiu 
sumuštiniu visada atsirasdavo 
ir netikėtai užėjusiam į svečius. 
O kai daugiau sėdi žmonių prie 
stalo, tai ir paprastos duonos 
riekė tampa skanesnė. kaimas 
ar mažas miestelis visais laikais 
gyveno spontaniško bendravi-
mo ir nenumatytų įvykių laiką. 

Dabar mes bandome tapti 
ar būti vakariečiai. O Vakarų 

pasaulyje, teko girdėti, jau 
sunku būtų įsivaizduoti, kad 
pas tave kažkas ateitų į svečius 
nekviestas ar netikėtu metu, kai 
tu net nieko nelauki. Teko gir-
dėti, kad kai kuriose šalyse net 
vaikai, jau gyvenantys atskirai, 
derina savo vizitus pas savo 
gimdytojus, o jie - pas vaikus. 
Gal kai kam atrodytų ir keista, 
tačiau taip jau yra. nors labai 
norėtųsi tikėti, kad tokie etiketo 
formalumai su tėvais ir vaikais 
tikrai nesuteikia abipusio 
susvetimėjimo jausmo.

Tačiau yra ir kita medalio 
pusė, kada galvojama apie 
ėjimą (atėjimą) į svečius. Ypač 
kai tai liečia ne vien artimus 
gimines. Man asmeniškai labai 
nesinorėtų, kad koks nors svete-
lis netikėtai pasibelstų į duris, 
o tu tuo tarpu dar vartaisi 
lovoje ar dar maudaisi vonio-
je, o šaldytuve tuo metu gali 
surasti tik gabalėlį sūrio, pusę 
agurko ir „kažkokio“ padažo. 
(Būna ir taip). Todėl, atėjus 
nelauktam svečiui ar svečiams, 
bandai susigundyti legendinio 
pono Byno „vaišėmis“  pas jį 
atėjusiems draugams: kapotos 
medžio šakelės, padažytos į 
uogienę, užuot pasiūlęs vyno, 
ponas Bynas savo draugus 
bandė vaišinti obuolių actu, 
pasaldintu cukrumi. Jei mes ne-
tikėtai užsukusį svečią „pavai-
šintume“ tokiomis pono Byno 
vaišėmis, tai tikriausiai ilgai, o 
gal ir niekuomet nesulauktume 
jokių svečių. Gal ir neblogai 
būtų kai kuriais atvejais, tačiau 
ką jau darysi, jei tas netikėtas 
svečias yra artimas bičiulis ar 
giminaitis. Tada bandai suktis, 

kaip išmanai ar kaip papuola...
Maloniausi yra laukiami 

svečiai, su kuriais jau esame 
suderinę dieną ir laiką. Tada, 
be jokio streso ar net šoko 
būsenos, ramiai padengiame 
stalą, susitvarkome kambarius, 
sukuriame juose jaukią ir nuo-
širdžią bendravimo atmosferą. 

Tačiau ir laukiami svečiai 
kartais gali mums pasirodyti 
nemalonūs ar net atgrasūs. 
kartais pasitaiko labai smalsių 
svečių, kurie pradeda vaikštinė-
ti po kambarius, dairytis į visus 
kampus, apžiūrinėti kamba-
riuose esančius daiktus, juos 
liesti. Baisiausia, kai tokie sve-
čiai dar pareiškia savo kritišką 
nuomonę apie kai kuriuos mūsų 
daiktus ar kambario interjerą. 
Atrodo, kad ne svečio sulau-
kėm, o kažkokio revizoriaus ar 
kontrolieriaus. 

negaliu pamiršti ir tokių 
„svečių“, kurie patys pasisiūlo 
ateiti į svečius. Tokių žmonių 
asmeniškai labai vengiu. Jau 
geriau pačiam kitą ar kitus pa-
sikviesti, o ne laukti, kada kitas 
pasisiūlys užeiti „kavos“. 

svečiai gali būti pilni ir viso-
kių kraštutinumų. kartais pasi-
taiko svečių, kurie savo kalba 
ir elgesiu yra panašūs į įjungtą 
radijo laidą: kalba nesustodami 
ir neleisdami kitiems pasakyti 
nė žodžio. Gaila, bet to „gyvo 
radijo“ nei išjungsi, nei įterpsi 
reklamą, kad nors kiek atsigau-
tum. Pasitaiko svečių, kuriuos 
reikia „tardyti“, nes tokių 
svečių drovumas ir tylėjimas 
gali aplenkti net pačią tylą. Tie 
kraštutinumais paženklinti sve-
čiai vargu ar kitą kartą bus taip 
laukiami ar kviečiami. Žinoma, 
patiems šeimininkams irgi rei-

kia pasistengti, kad galimybės 
pokalbiams visiems užtektų: ir 
svečiams, ir šeimininkams.

Yra sakoma, kad ilgai užsibu-
vęs svečias -  nelyginant kelias 
valandas saulėje palaikyta žu-
vis: pradeda dvokti. Viskam yra 
saikas, ypač tiems svečiams, 
kurie pas mus užsuko netikė-
tai. O jei tie netikėti sveteliai 
mus užklupo tuo metu, kai jau 
planavome namuose pasidar-
buoti, o jie dar niekaip nepa-
kyla nuo stalo ir neina namo, 
tai nenoromis mintyse pradedi 
melstis į visus šventuosius, kad 
tik greičiau tas žmogus išeitų. 
Tokiose situacijose tampi savo-
tišku įkaitu savo namuose. 

Taigi, svečiai sveteliai... 
Dabar jau nebe tokie dažni. O 
dar, ypač kai turime feisbuką, 
tai „pasisvečiuoti“ galima ir 
virtualiai, kitiems nusiunčiant 
nuotrauką su dideliu tortu ar 
kavos puodeliu. Toks „pasisve-
čiavimas“ nieko nekainuoja. 
nebent tai įeina į interneto 
plano kainą. 

kaip ten bebūtų su tais 
svečiais, vis tiek ateina toks 
metas, kai kažko pasiilgsti. 
Tada pradedi galvoti apie šalia 
esantį žmogų, kurio dabar 
nėra. O taip norėtųsi, kad būtų. 
nesinori galutinai susvetimėti 
ir užsidaryti nuo visų jau ir taip 
susvetimėjusiame ir socialiai 
uždarame pasaulyje. 

Belieka tada imti telefoną į 
rankas ir kam nors paskambinti 
bei pakviesti pasisvečiuoti. 
O tada laukti tos dienos ir 
valandos, kai ant stalo kvapniai 
garuoja ką tik iškeptas obuo-
lių pyragas, pilstoma kava ir 
keliamas tostas už svečią, kurio 
laukei kaip šventės. 
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V. Blinkevičiūtė: kainos žvėriškos, todėl reikia daryti viską, 
kad pagelbėtume žmonėms
Europos parlamento 

narė, Lietuvos socialde-
mokratų partijos pirmi-
ninkė Vilija Blinkevičiūtė 
praėjusią savaitę lankėsi 
Anykščių rajone. Politikė 
kartu su Japonijos am-
basadoriumi Ozaki Tetsu 
socialdemokratų partijos 
patriarcho Stepono Kairio 
gimtinėje Užunvėžiuose 
bei Kurkliuose sodino sa-
kuras, lankėsi Jokubavos 
vaikų šeimynoje, dalyvavo 
LSDP Anykščių skyriaus 
ataskaitiniame susirinki-
me. Savo įtemptoje darbo-
tvarkėje LSDP lyderė rado 
laiko ir sutiko duoti inter-
viu „Anykštai“ apie šių die-
nų Lietuvos aktualijas. 

„Pirmiausia reikia girdėti ir matyti 
žmones“, - sako V. Blinkevičiūtė.

- Lietuvoje siaučia rekordinė 
infliacija, valdantieji Seime dar tik 
svarsto antiinfliacinių priemonių 
paketą. Prieš kurį laiką Jūs sakėte, 
kad siūlomos priemonės pavėluo-
tos ir nepakankamos, taigi, jos ne-
kompensuos augančių kainų šoko 
daliai žmonių. Kokie socialdemo-
kratų siūlymai Vyriausybei?

- Šildymo sąskaitos, maisto prekių, 
paslaugų kainos išaugusios žvėriš-
kai, katastrofiškai ir, tiesą pasakius, 
Lietuva tarp 27 ES valstybių pirmau-
ja. Infliacija, arba kainų kilimas, yra 
pats didžiausias ES. Dabar jau siekia 
beveik 16 proc. Ir tai dar ne pabaiga. 
Didelė Lietuvos žmonių dalis gyvena 
nuo algos iki algos arba nuo pensi-
jos iki pensijos. Kai sumoki šildymo 
ir elektros sąskaitas, visus kitus mo-
kesčius, kai nueini į parduotuvę ir 
pamatai, kokios pagrindinių maisto 
produktų kainos... Duona kasdieninė 
pabrango. Mes, socialdemokratai, 
dar pernai metais atkreipėme dėme-
sį, kad reikia priimti neatidėliotinus 
sprendimus, nes energetikos kainos 
- dujų, naftos, elektros - kyla visame 
pasaulyje. Vadinasi, problema neap-
lenks ir mūsų. Didelė dalis ES vals-
tybių priėmė ne vieną antiinfliacinį 
paketą. Mes jau pernai raginome ir 
registravome įstatymų pataisas, kad 
būtų PVM lengvata šildymui, siūlėme 
nulinį tarifą. Ne tik centriniam šildy-
mui, bet ir tiems žmonėms, kurie 
individualiuose namuose šildosi du-
jomis, malkomis. Jiems juk taip pat 
šildymas kainuoja. Labai gaila, bet į 
mūsų siūlymus nebuvo atsižvelgta. 
Tokia jau bendra mūsų politikų kultū-
ra - jeigu siūlo opozicija, reikia nepri-
imti sprendimo. Dabar tą mūsų siū-
lytą antiinfliacinį paketą Vyriausybė 
pagaliau atnešė į Seimą, bet dabar 
gegužė, ir šildymo sezonas jau pa-

sibaigė. Kainos toliau kyla... o sako, 
- štai antiinfliacinis paketas. Buvo iki 
Naujųjų metų vienas pasiūlymas - ši-
lumos sąskaitą apmokėti per metus. 
Bet vis tiek sumokėti juk reikia. Ką tai 
duoda? Registravome ir kitas patai-
sas, pavyzdžiui, 9 proc. lengvatinis 
PVM tarifas būtiniausiems maisto 
produktams. Ir tikrai tai turėtų būti 
padaryta, nes tik 3 ES šalys iš 27 
neturi lengvatinio PVM tarifo mais-
tui. Tai Lietuva, Estija ir Danija. Kitos 
šalys dar iki karo, iki kainų pakilimo 
turėjo lengvatinius tarifus. Daugelis 
mūsų žmonių važiuoja į Lenkiją pirkti 
maisto produktų. Kodėl mes nieko 
nedarome? Juo labiau kad ir dabar-
tiniai valdantieji savo programose 
yra įsirašę punktus dėl lengvatinio 
PVM maisto produktams, bet savo 
programų nevykdo. Antras dalykas 
- sulyginti neapmokestinamų pajamų 
dydį su minimalia alga. Minimalus 
atlyginimas negali būti apkrautas 
mokesčiais, nes jis juk minimalus. 
Nebegalima tūpčioti vietoje. Sako 
- vis po truputį pridedame, po trupu-
tį... Bet to žmonės nepajunta – tuos 
padidinimus jau „suvalgė“ kainų au-
gimas, taigi jie už tą patį pinigų kiekį 
įpirkti gali vis mažiau ir mažiau. Jeigu 
dabar NPD būtų sulyginamas su mi-
nimalia alga, žmonės pajustų. Būtų 
ne plius 16, o 60 eurų. Yra juk skir-
tumas. O tas trupinių barstymas, kai 
matai kainų pasiutpolkę... Paklauskit 
žmonių Kurkliuose ar Anykščiuose - 
ar jiems lieka juodai dienai. Vargu ar 
kas pasakys, kad lieka.

- Jūs prabilote ir apie laukiančią 
maisto krizę, kaip karo Ukrainoje 
padarinį, iššūkius maisto pramo-
nei. Kviečiai, kurių viena didžiau-
sių eksportuotojų yra Ukraina, šie-
met pabrango kone dvigubai.

- Čia labai rimtas dalykas. Mes ir 

Europos parlamente priė-
mėme sprendimą dar prieš 
kelis mėnesius dėl to, kad 
šalys turi turėti strategijas, 
kaip apsirūpins maistu. 
Ukraina buvo ta šalis maitin-
toja, iš kurios į ES ateidavo 
apie 50 proc. rapsų ir sau-
lėgrąžų aliejaus bei kviečių. 
Prekybos grandinės sutrū-
kinėjo. Štai Pasaulio ban-
kas prognozuoja, kad dėl 
tebesitęsiančio karo ener-
gijos kainos šiemet kils 50 
proc., maistas tik brangs.  
Kitaip tariant, prekių ir pas-
laugų kainos šiemet ir kitą-
met tik didės.

Tad turime labai didelį 
dėmesį skirti Lietuvos žem-
dirbiams. Ypač dabar, kai 
jiems labai sunku, kai kyla 
kuro ir trąšų kainos. Mūsų 

Vyriausybė ir Žemės ūkio ministerija 
turi sudaryti sąlygas žemdirbiams, 
kad jie ir apsėtų laukus, ir sulauktų 
tinkamo derliaus, ir galėtų patenkinti 
poreikius. Ir žemdirbių organizacijos 
kalba, jog turi būti labai konkretūs 
sprendimai: galbūt dėl lengvatinių pa-
skolų, dėl kitų lėšų panaudojimo žem-
dirbystei vystyti. Čia numeris vienas, 
ką būtina padaryti, nes rytoj gali būti 
vėlu.. Reikia elgtis taip, kad vėliau ne-
pritrūktume duonos kasdieninės.  

- Šildymo sezonas baigiasi, tačiau 
elektrą vartojame visus metus. Ir 
šiemet žmonės pasirenka nepri-
klausomus tiekėjus, tyrinėja tari-
fus, sudaro sutartis. Jūs raginate 
pasirinkimą atidėti dėl pasaulinės 
energetikos krizės ir sumaišties. 
Kokie dar argumentai?

- Pirmiausia reikia girdėti ir maty-
ti žmones. Žmonės klausia - kodėl 
dabar reikia pasirinkti nepriklauso-
mą elektros tiekėją? Dabar, kai auga 
elektros kainos, kai neaišku, kas bus 
ateityje. Kas gali garantuoti, jog jeigu 
tu pasirinksi ne valstybinį tiekėją, tos 
kainos nebus didesnės nei dabar? 
Jei dabar kilovatvalandė kainuoja 16 
centų, tai yra tokių pasiūlymų kur jau 
kainuoja ir 20 ar 30 centų. O sutartis 
bus ilgalaikė. Šitokiu laikotarpiu, kai 
viskas yra nestabilu, tikrai reikia su-
vokti, kad dabar ne laikas versti žmo-
nes pasirinkti elektros tiekėją. Ar kas 
gali atsakyti į klausimą: kas nors kon-
troliuoja tas sutartis, kurios teikiamos 
žmonėms pasirašyti? Ar institucijos 
kontroliuoja kainas, kurios žmonėms 
siūlomos? Žinoma, kad ne. Mes, so-
cialdemokratai, kreipėmės ir į premje-
rą Ingridą Šimonytę, ir į Vyriausybę. 
Mes raginame - atidėkime elektros 
tiekėjo pasirinkimą iki Naujųjų metų. 
Pirmiausia padarykime visus „namų 
darbus“: sukurkime aiškų ir skaidrų 

nepriklausomų tiekėjų kontrolės 
mechanizmą. Dabar yra labai daug 
pagrįstų abejonių dėl to, kad, pavyz-
džiui, nepriklausomi elektros tiekėjai 
gali piktnaudžiauti siūlydami dides-
nius tarifus – lig šiol tinkamų saugi-
klių nėra. Jie dar tik svarstomi. Šiuo 
metu situacija energetikos sektoriuje 
žymiai blogesnė nei buvo anksčiau, 
per pirmąjį etapą. Tada karo nebuvo. 
Viliuosi, valdantiesiems užteks iš-
minties įsiklausyti ir priimti reikiamus 
įstatymus Seime. Padaryti viską, 
kad žmonės nenukentėtų. 

- Vyriausybė Seimui pristatė 
savo veiklos ataskaitą už 2021 m. 
Premjerė pažymėjo, kad priekaištų 
komandai jokių neturi, kad viskas 
„einasi“ ir „sekasi“. Kaip vertinate 
Ingridos Šimonytės vadovaujamo 
Ministrų Kabineto darbą?

- Tos ataskaitos - keistas politikos 
žanras. Valdantieji ar pati premjerė, 
visada sakys, kad gyvenimas rožinis, 
viskas gerai. Matau, kad yra spragų 
sveikatos apsaugos sistemoje. Ar 
tikrai dabar, kai vyksta nuožmus ka-
ras Ukrainoje, reikia stengtis užda-
ryti kai kurias ligonines, jų skyrius? 
Arba Švietimo ir mokslo ministerijos 
siūlymas dėl mokyklų. Gali būti taip, 
kad kiekviename rajone liks tik po 
vieną gimnaziją. Taip gali atsitikti ir 
Anykščiuose. Susigalvojo skaičių - 
kiek minimaliai vaikų turi būti klasė-
je. O kodėl ne dviem ar keturiais ma-
žiau? Ilgą laiką esu politikoje, daug 
metų buvau Socialinės apsaugos 
ministre, taigi, tos srities, kuri yra ar-
čiausiai žmonių. Galiu pasakyti, kad 
žmones išvargina nesibaigiančios 
reformos. Atrodytų, kiekviena nauja 
valdžia būtinai darys savas refor-
mas. Kam to reikia? Svarstome, ar 
neteks mūsų partijai pasitraukti iš 
pasirašyto parlamentinių partijų susi-
tarimo dėl švietimo politikos. Pernai 
rugsėjo mėnesį mes jį pasirašėme 
su tam tikra išlyga, nes mūsų neten-
kino privačių mokyklų finansavimas 
ir tų lėšų, kurios ateina iš valstybės 
ir iš tėvų, panaudojimas. Mes mano-
me, kad tokios mokyklos neturėtų 
turėti pelno, kurį, kaip dividendus, 
gali paimti. Mes manome, kad jos 
turi investuoti į mokymo procesą. Ir 
jeigu ir dabar bus nepaisoma savi-
valdybių, bendruomenių, kurios vie-
tose geriau supranta, kokios ten turi 
būti švietimo paslaugos, kokia koky-
bė, kiek mokyklų,  - mes negalime 
dalyvauti tokiame politiniame susita-
rime. Matau Lietuvos miestelius. Kai 
Jei juose uždarysi dar ir mokyklas, 
- gali visai nebelikti ir bendruomenės 
židinio.

Ir žemės ūkio ministrui reikia stipriai 
pasistengti. Ministrui gilesnis atviras 
dialogas su žemdirbių organizacijo-
mis tikrai praverstų. Ir dėl susisieki-
mo ministro veiklos matau trūkumų. 
Pamenat, kaip išaušo gruodžio 

8-oji? Matyt, jie galvojo, kad niekad 
ta diena neišauš. Prisimename, kaip 
Baltarusijos kalio trąšų tranzito pro-
blemą jie sprendė. Atrodė kaip iš 
medžio iškritę. Beveik keturis mėne-
sius žinojo, kad JAV sankcijos bus. 
Pritrūko komunikacijos ir paaiški-
nimo žmonėms suprantama kalba. 
Vyniojo į vatą ir bėgo nuo atsako-
mybės. Ir užsienio politikoje pridirb-
ta. Lietuvos žmonės protingi, seka 
naujienas ir patys supranta, kad  
kai kur išminties gerokai pritrūksta. 
Vyriausybė - ne vaikų darželis, ne 
mokykla. Čia negali atėjęs mokytis, 
turi iš karto priimti sprendimus. 

- MG Baltic veikėjai ir buvęs 
Liberalų sąjūdžio pirmininkas 
Eligijus Masiulis ir visi kiti ištei-
sinti politinės korupcijos byloje. 
Kokį poveikį toks teismo spren-
dimas padarys visuomenei, žmo-
nėms? Kas tada yra korupcija?

- Daug kas sako, kad politikai netu-
rėtų komentuoti nepasibaigusių bylų, 
o aš esu baigusi teisės fakultetą. Nuo 
konkrečių komentarų susilaikysiu, 
bet, kaip politikė, negaliu negirdėti, 
kaip mūsų žmonės vertina šitą bylą 
ir teismo sprendimą. Iš pradžių buvo 
šokas, paskui nusivylimas, galų gale 
- pyktis. Atrodytų, kad Lietuvoje ga-
lioja kažkokie dvigubi standartai: tei-
sinė sistema ir tam tikros institucijos 
tarytum serga. Reikia labai rimtai gy-
dyti, galbūt net operuoti. Palikti kaip 
dabar - negalima. Reikia peržiūrėti 
politinės korupcijos sampratą, nes 
Lietuvoje įrodyti politinės korupcijos 
iš viso neįmanoma. Ir tada supran-
tamas žmonių pasipiktinimas ir nu-
sivylimas. Čia dar nearti dirvonai. 
Žmonės sako - už vištą pasodina, o 
už milijonus, šimtus tūkstančių... Gali 
atsinešti šimtus tūkstančių maišiu-
kuose, dėžutėse... Iš kur tiek pinigų? 
Didžioji dalis atlyginimus ir pensijas 
gauna pervedimais į bankus, o čia, 
pasirodo, dėžutėse galima nešiotis 
tūkstančius. Atsiskaitymų šimtais 
tūkstančių grynaisiais - negali būti.

- Ar Seimas jau išsprendė viską 
teisiškai, kad merai galėtų ir toliau 
būti renkami tiesiogiai?

- Dalį išsprendė. Ir aš labai džiau-
giuosi, kad merus rinksime tiesio-
giai, taip, kaip nori Lietuvos žmonės. 
Tačiau visa kita dar kybo ore. Dar 
iki šiol nežinome, kokios bus mero 
funkcijos, kaip jis veiks, kokius turės 
įgaliojimus. Matysime, koks bus ga-
lutinis sprendimas, bet didžiausias 
nerimas kyla dėl to, kad iki savi-
valdos rinkimų, kurie greičiausiai 
vyks kitų metų kovo 5 dieną, liko 10 
mėnesių. O mes iki šiol nežinome, 
kokios bus mero galios. Čia didžiu-
lis minusas, todėl darbas Seime turi 
vykti kaip galima greičiau. 

Užsak. Nr. 426
Politinė reklama bus apmokėta iš 

LSDP sąskaitos

Piliakalnio išsižada ir renkasi butaforinius bokštusženklai ir žmonės

Buvo prašoma 
25 tūkst. Eur

Anykščių rajono tarybai 
adresuotame rašte muziejaus 
direktorius A.Verbickas pra-
šė deleguoti muziejui vykdy-
ti Šeimyniškėlių piliakalnio 
istorinio komplekso plėtros 
užsakovo funkcijas ir Anykš-
čių rajono savivaldybės 2022 
metų biudžete numatyti 25 
tūkst. Eur tokio projekto įgy-
vendinimo pirmajam etapui: 
techniniam projektui pareng-
ti, archeologiniams tyrimams 
organizuoti, pamatams įrengti 
bei daliai statybinės medienos 

įsigyti.
Tvirtinant 2022 metų Anykš-

čių rajono savivaldybės biu-
džetą, Šeimyniškėlių piliakal-
nio istorinio komplekso plėtrai 
skirta kiek mažesnė, nei buvo 
prašyta, suma – 20 tūkst. Eur.

Susitaikė su mintimi, 
kad greitai medinės 
pilies nebus

Pasiteiravus, kodėl nuspręsta 
plėsti Šeimyniškėlių piliakal-
nio istorinį kompleksą, muzie-
jaus direktorius A.Verbickas 
sakė, kad tenka susitaikyti su 
mintimi, jog greitai medinės 
pilies ant Šeimyniškėlių pilia-

kalnio nepamatysime.
„Aš gal jau ir visai nepama-

tysiu, tai nors papiliu rūpina-
mės“, - kalbėjo muziejaus di-
rektorius A.Verbickas.

Beje, šiomis dienomis re-
montuojama viena iš Šeimy-
niškėlių piliakalnio kompleksą 
juosiančių rąstinių sienų.

Negali rūpintis tuo, už 
ką neatsako

„Anykšta“ pasidomėjo, kaip 
muziejaus direktorius žiūri į 
tai, kad pats Šeimyniškėlių 
piliakalnis yra apleistas ir ne-
prižiūrimas. Juk jei nebūtų 
piliakalnio, nebūtų ir papilio 

istorinio komplekso.
„Kaip gali nekliūti nepri-

žiūrimas Šeimyniškėlių pi-
liakalnis. Čia, kaip sakoma, 
negalima to net ir sakyti. Bet, 
matote, laiptai ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio, - čia jau ne 
mūsų ir dabar netgi ne savi-
valdybės, o valstybės. Kol yra 
Anykščių regioninis parkas, 
tai piliakalnis galėtų būti tvar-
komas per regioninį parką“, - 
kalbėjo A.Verbickas.

„Mes galime rūpintis tik tuo, 
už ką mes atsakome“, - aiškino 
muziejaus direktorius.

Muziejininkai už 
20 tūkst. Eur pastatytų 

tik vieną bokštą

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, 
kad, jos manymu, Šeimyniš-
kėlių piliakalnio komplekse, iš 
savivaldybės biudžeto skyrus 
20 tūkst. Eur, numatyti projek-
tavimo darbai turėtų būti pla-
tesnės apimties.

„Projektavimo darbai turėtų 
apimti ir tą teritoriją, kurioje 
dabar yra tvora, bokštai ir gale-
rija, taip pat privažiavimo kelią 
ir automobilių stovėjimo aikš-
telę“, - sakė D.Gasiūnienė.
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Piliakalnio išsižada ir renkasi butaforinius bokštus

Pasak D.Gasiūnienės, kom-
plekse turėtų būti įrengta nauja 
privažiavimo kelio ir automo-
bilių stovėjimo aikštelės dan-
ga, taip pat atsirastų mažosios 
architektūros elementų, būtų 
įrengtas naujas apšvietimas.

Pasak vyr. architektės 
D.Gasiūnienės, platesnės ap-
imties Šeimyniškėlių piliakal-
nio  komplekso projektavimo 
darbus tikslinga atlikti todėl, 
kad artėja naujas finansavimo 
laikas.

„Matome, kad turėdami pro-
jektą, ypač tokios teritorijos, 
kuriai suteiktas kultūrinio pa-
veldo statusas, tvarkybai, yra 
viltis gauti finansavimą. Mu-
ziejininkai savo jėgomis už 20 
tūkst. Eur pastatytų tik vieną 
bokštą ir tada ateities vizijos 
mes vėl neturėtume“, - kalbėjo 
D.Gasiūnienė.

Šeimyniškėlių piliakalnio  
komplekso projektavimo dar-
bai, pasak D.Gasiūnienės, už-
truktų visus šiuos metus.

Nori matyti daugiau 
civilizacijos

Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius atmetė mintį, 
kad Šeimyniškėlių piliakalnio  
komplekso plėtra yra tarsi kom-
pensacija dėl ant Šeimyniškėlių 
piliakalnio neiškilusios medi-
nės pilies.

„Yra tam tikra perspektyva. 
Ir, kitas dalykas, ten turi būti 
daugiau civilizacijos. Buvau ten 
kartą netyčia užsukęs, tai radau 
iš Kipro žmones atvykusius. 
Ten „šaudo, gaudo“ – visai įdo-
mu“, - kalbėjo S.Obelevičius.

Tikina, kad piliakalnis 
buvo tvarkomas

Apie Šeimyniškėlių piliakal-
nio priežiūrą iš skirtingų šal-
tinių „Anykšta“ išgirdo pačių 
įvairiausių versijų. Priminsime, 
„Anykšta“, jau prieš dvejus 
metus apsilankiusi ant šio pilia-
kalnio, rado sulūžusius laiptus, 

įgriuvusį tiltelį ir šiukšlyną.
Su Anykščių rajono sa-

vivaldybės vyr. architekte  
D.Gasiūniene ir šio skyriaus  
vyriausiąja  specialistė Daiva 
Stankevičiene, kuri kontro-
liuoja nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių būklę, apie 
Šeimyniškėlių piliakalnio prie-
žiūrą „Anykšta“ kalbėjosi tele-
fonu, tuo metu abi šios specia-
listės buvo viename kabinete ir 
pasidalijo turima informacija.

„Tų laiptų, kurie veda ant 
piliakalnio nuo jo galinės pu-
sės, paskutinė laiptų dalis yra 
demontuota ir visa tai padarė 
Anykščių regioninis parkas“, 
- sakė vyriausioji specialistė 
D.Stankevičienė.

Vyr. architektė D.Gasiūnienė 
sakė, kad skyriaus specialistai 
ir pernai, ir užpernai rašė raš-
tus Anykščių regioninio parko 
direkcijai  dėl Šeimyniškėlių 
piliakalnio priežiūros.

„Aš pati ant tų raštų pasi-
rašiau. Buvo reakcija. Ir man 
atrodo, kad Šeimyniškėlių pi-
liakalnis buvo tvarkomas“, - 
kalbėjo D.Gasiūnienė.

Tikisi pinigų iš Saugomų 
teritorijų tarnybos 

Išgirdęs klausimą apie nepri-
žiūrimą Šeimyniškėlių pilia-
kalnį, Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius tuoj pat ėmė kal-
bėti apie Anykščių regioninio 
parko direkciją.

„Man atrodo, kad Anykščių 
regioninio parko direkcija šie-
met vėl yra pateikusi Saugomų 
teritorijų tarnybai paraišką Šei-
myniškėlių piliakalnio tvarky-
mui, ir aš tikiuosi, kad rasime 
su Saugomų teritorijų tarnyba 
bendrą kalbą.Tikėkimės, kad 
finansavimą gaus“, - kalbėjo 
S.Obelevičius.

Meras sakė, kad Šeimyniškė-
lių piliakalniu galėtų pasirūpinti 
ir Anykščių rajono savivaldybė: 
„Iš principo mes galėtume skir-
ti pinigus Anykščių regioninio 
parko direkcijai ir ji viską dary-
tų, nes Šeimyniškėlių piliakalnis 

yra ne mūsų turtas“.

Rekonstravo tik 
skulptūrinę kompoziciją

„Anykšta“ raštu kreipėsi į 
Anykščių rajono savivaldybę 
ir paprašė  informuoti, kokių 
veiksmų dėl Šeimyniškėlių pi-
liakalnio priežiūros buvo imtasi 
po to, kai sulaukė pastabų dėl jo 
nepriežiūros.

<..>Šeimyniškėlių (Vorutos) 
piliakalnio su papiliais poilsio 
bei automobilių stovėjimo aikš-
telės teritorijoje yra Skulptūrinė 
kompozicija „Lietuvos karalius 
Mindaugas“, 2021 m. Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšomis atlikti šios skulptūrinės 
kompozicijos restauravimo-
konservavimo darbai.

Šiuo metu, bendru sutarimu 
su Anykščių regioninio parko 
direkcija, Anykščių rajono sa-
vivaldybė vykdo Šeimyniškėlių 
piliakalnio šlaito išplautų grio-
vių sutvarkymo darbų paslaugos 
viešąjį pirkimą“, - redakcijai at-
siųstame elektroniniame laiške 
rašė savivaldybė.

Gali nebelikti ir kam 
šienauti...

Anykščių regioninio parko di-
rekcijos direktorius K.Šerepka  
priminė, kad direkcija yra pa-
rengusi paminklotvarkinį pro-
jektą Šeimyniškėlių piliakalnio 
pritaikymui lankytojams, tačiau 
kol kas finansavimas jam vis dar 
neskirtas.

„Kai nėra finansavimo, tai nie-
ko negali ir padaryti“, - sakė jis.

Pagal parengtą projektą 
Anykščių regioninio parko di-
rekcija Šeimyniškėlių piliakal-
nio pritaikymui lankytojams 
tikisi gauti 200 tūkst. Eur finan-
savimą.

K. Šerepka „Anykštai“ sakė, 
kad Anykščių regioninio parko 
direkcija Anykščių rajone  pi-
liakalnius dažniausiai  tik apšie-
nauja.

„Viena iš nuostatų yra ta, kad 
mes turime kultūros paveldo 

objektus tvarkyti, tai mes juos 
apšienaujame, kadangi daugiau 
nėra kam to savivaldybėje daryti. 
Kur yra elementarus remontas, 
daug nekainuojantys dalykai, 
jei gauname lėšų, patvarkome ir 
infrastruktūrą“, - kalbėjo jis.

K.Šerepka leido suprasti, kad 
šiemet Anykščių rajone esančių 
piliakalnių priežiūrai dėmesys 
mažės, kadangi direkcija pagal 
Užimtumo programą įdarbins 
tik vieną žmogų. Anksčiau jų 
direkcija vienu metu yra turėjusi 
daugiau nei dešimt.

Ragino spręsti problemas

Priminsime, kad prieš dvejus 
metus į Anykščių rajono savival-
dybę su prašymu spręsti Šeimy-
niškėlių piliakalnio priežiūros 
problemas kreipėsi Lietuvos is-
torijos ir archeologijos instituto 
vyresnysis mokslo darbuotojas 
dr. G. Zabiela ir Lietuvos istori-
jos instituto Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės skyriaus jau-
nesnysis mokslo darbuotojas dr. 
Tomas Baranauskas.

<…>Mes su nerimu stebime 
suprastėjusią piliakalnio prie-
žiūros būklę. Mums vykdant 

piliakalnio tyrimo darbus, daug 
pastangų reikėjo įdėti įveikiant 
piliakalnio šlaituose ir artimiau-
sioje aplinkoje vis ataugančius 
krūmus, alksnius. Piliakalnį 
tuo metu prižiūrėdavo etatinė 
darbuotoja, nupjaudavusi ant 
piliakalnio aikštelės, jo šlaitų ir 
prieigose augančią žolę. Buvo 
įrengti laiptai tarp piliakalnio 
ir abiejų jo papilių, leidžiantys 
lankytojams apeiti ir apžiūrėti 
visą piliakalnio kompleksą, ku-
ris yra vienas didžiausių ir įspū-
dingiausių Lietuvoje.

Šiuo metu žolė minėtose vie-
tose nebėra pjaunama, išskyrus 
pačią aikštelę, kuri šiemet buvo 
nušienauta tik Valstybės dienos 
koncerto proga. Bet net ir šiuo 
atveju piliakalnio šlaituose ir 
aplinkoje liko augti vešli aukšta 
žolė, kuri neleidžia lankytojams 
apeiti piliakalnį, jį apžiūrėti, pa-
sivaikščioti senuoju į pilį vedu-
siu taku.

Laiptai, kuriais buvo galima 
iš piliakalnio patekti į šiaurės 
vakarinį papilį, sulūžo ir yra 
uždaryti, lankytojai nebegali ap-
žiūrėti viso komplekso. Nešie-
naujama ir neprižiūrima pilia-
kalnio aplinka kelia grėsmę, kad 
piliakalnis, jo šiaurės vakarinis 
papilys ir jų apžvalgos zona vėl 
apaugs menkaverčiais medžiais 
ir krūmais, ir visos ilgametės jų 
atidengimo bei parodymo visuo-
menei pastangos nueis niekais.

Susidaro įspūdis, kad šis 
objektas, nesirealizavus pilies 
statybos projektui, yra tiesiog 
paliktas likimo valiai. Tačiau tai 
yra žinomas Lietuvoje istorijos 
ir archeologijos paminklas, iki 
šiol traukiantis turistus. Jo ne-
priežiūra daro gėdą Anykščių 
kraštui, menkina jo, kaip kuror-
tinės vietovės, įvaizdį ir nuvilia 
su Lietuvos istorija norinčius su-
sipažinti turistus“, - rašė mokslo 
darbuotojai.

Dalis Šeimyniškėlių medinių laiptų yra demontuoti, todėl norint ap-
žiūrėti visą piliakalnį lankytojams tenka eiti aplinkui per šlapynes.

Darbininkai juosia Anykščių muziejui priklausančio edukacinio 
komplekso, esančio prie Šeimyniškėlių piliakalnio, tvorą. Kaž-
kur čia muziejus norėtų pastatyti ir trečią bokštą.

Laiptai per upeliuką, kuriais lankytojai galėjo pereiti į šiaurės 
vakarinį papilį, sulūžo ir dabar yra nugriauti, todėl apžiūrėti 
visą Šeimyniškėlių kompleksą yra sudėtinga.
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Apsilankius genocido aukoms 
skirtame Lvovo muziejuje, kuris 
vadinasi „Kalėjimas Lonckio ga-
tvėje“, bei muziejuje, esančiame 
Stary Ugryniv kaimelyje, V.Putino 
žodžių reikšmė tampa aiški.

Ukrainos istorijoje buvo įvai-
rių etapų: šalis buvo nepriklau-
soma, bet buvo ir metas, kai ir 
reikėjo pripažinti kitų valstybių 
valdymą, o Viduramžiais nema-
žai Ukrainos žemių įėjo į Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės 
sudėtį. Pats prasčiausias istori-
jos etapas visgi  tas, kai po tre-
čio Lietuvos bei Lenkijos Dvie-
jų tautų Respublikos padalijimo 
1795 metais  dauguma jos žemių 
atiteko carinei Rusijai.

Maskvai priklausančioje 
Ukrainos dalyje buvo vykdomas 
spartus rusinimas, o nuo 1876 
buvo ne tik draudžiama kalbėti 
ir rašyti ukrainietiškai, bet  ofi-
cialiuose dokumentuose buvo 
išbrauktas pats žodis „Ukraina“.

V.Putino siekis yra toks pat, 
kaip ir tuometinio Rusijos caro 
- prisijungti Ukrainos žemes. To-
dėl V.Putinas neretai ir tvirtina – 
„tokios valstybės, kaip Ukraina, 
nėra, tos žemės yra rusiškos“. 

Žinant šį V.Putino prasimany-
tą melą, nesunku darosi suprasti, 
kodėl labiausiai Kremliaus ne-
mėgstamas ukrainietis jau de-
vyniasdešimt metų yra Stepanas 
Bandera. Mat šis 1909 metų sau-
sio pirmą dieną šventiko šeimoje 
gimęs vyriškis yra tapęs ukrai-
niečių kovų už nepriklausomybę 
simboliu.

S.Bandera sukūrė programą 
įtakingiausiai patriotinei partijai, 
ir sugalvojo bei pirmas viešai 
teisme suriko garsųjį šūkį „Sla-

va Ukrainie! Herojam slava!“. 
S.Bandera atsisakė ne tik Mas-
kvos, bet ir Lenkijos bei nacis-
tinės Vokietijos siūlytos dalinės 
Ukrainos autonomijos ir pareiš-
kė, kad  tautos tikslas yra vienin-
telis - atgauti  nepriklausomybę.

Tokio įžūlumo S.Banderai 
neatleido nei A.Hitleris, nei 
J.Stalinas. Pirmasis jį, užėmęs 
Lvovą, pasiuntė į koncentracijos 
lagerį, o J.Stalinas iš karto po karo 
siuntė NKVD agentus pagrobti 
Vokietijoje esantį S.Banderą.

To nepavyko padaryti ir 
S.Bandera ėmė iš Vokietijos 
siųsti ginklus bei pinigus Ukrai-
nos partizanams, taip, kaip ir 
lietuviai, padėjo kovojusiems 
miškuose su rusų okupantais. 
Kremliaus pasiųstas žudikas vis-
gi 1959 m. Miunchene nunuodi-
jo S.Banderą, o jo atminimą siek-
dama apjuodinti Maskva ėmė 
skleisti melą apie šį ukrainiečių 
patriotą.

Melavo, kad jis dalyvavo žydų 
pogromuose, kad dalyvavo civi-
lių lenkų žudynėse, kad talkino 
naciams. Daugybę metų šmeiž-
damas S.Banderą Kremlius pa-
siekė tai, jog šiuo melu patikėjo 
nemaža dalis rusakalbių Ukrai-
nos gyventojų, kasdien žiūrinčių 
Maskvos TV programas.

Vakarų Ukrainoje tokiu melu 
niekas nepatikėjo ir, prieš 31 me-
tus šaliai atgavus nepriklausomy-
bę, S.Banderos vardu imta vadin-
ti mokyklas, gatves, aikštes, jam 
statomi paminklai.

Sovietmečiu situacija buvo 
visai kitokia, ypač jo gimtajame 
Stary Ugryniv kaime. Nei moky-
kloje, nei cerkvėje ar parduotu-
vėje čia nebuvo galima užsiminti 

nieko apie Banderą, priešingu 
atveju grėsė didžiuliai nemalo-
numai.

Gyventojai tai žinojo ir tylė-
jo. Mat po karo visi S.Banderos 
giminaičiai ar bičiuliai buvo iš-
tremti į Sibirą. Iš viso penkiasde-
šimt šeimų, apie du šimtai žmo-
nių, nors kaimelyje gyveno vos 
tūkstantis.

S.Banderos vardas kaimeliui 
1978 metais dėl kurioziško įvy-
kio padėjo įgyti naują modernią 
mokyklą. Tai atsitiko po to, kai 
radijas „Amerikos balsas“ pra-
nešė, jog S.Banderos gimtajame 
name tebeveikia mokykla. 

Tokia žinia nepaprastai įsiuti-
no Maskvą ir, jos nurodymu, per 
pusmetį kaimelyje išdygo nauja 
mokykla. Bet S.Banderos tėvų 
namas buvo skubiai parduotas su 
sąlyga, kad naujasis šeimininkas 
jį nugriaus, o pasilikti galės tik 
ketvirtadalį pastato.

Ukrainai atgavus nepriklauso-
mybę, 1990 metų  spalio 15 dieną 
to namo kieme buvo pastatytas 
paminklas S.Banderai. Tačiau po 
dviejų su puse mėnesio, gruodžio 
30 dieną, jį kažkas susprogdino.

Pirmasis paminklas buvo gip-
sinis, tad po metų buvo nuspręsta 
jį atstatyti iš betono. Nors pamin-
klą sodyboje saugoti ėmė sargas, 
penki kaukėti vyrai naktį vis vien 
jį susprogdino.

Žmonės pastebėjo, kad ketvir-
tą valandą, paryčiais, kaimo pa-
kraštyje nusileido malūnsparnis, 
iš kurio iššokę vyrai nubėgo link 
S.Banderos sodybos. Ginkluoti 
teroristai žiauriai sumušė sargą 
ir susprogdino vos prieš dešimt 
dienų pastatytą paminklą.

Sargą galimai būtų ir mirtinai 

uždaužę, bet iš kaimyninių namų 
pradėję eiti žmonės išgąsdino 
banditus ir šie pabėgo. 

Į trečią paminklą, bronzinį, pa-
statytą viduryje kiemo ir tolėliau 
nuo kelio, niekas nesikėsino, tad 
jis stovi jau trisdešimtus metus. 
Prieš dvidešimt metų, kai greti-
mai buvo atidarytas  naujas dvie-
jų aukštų muziejus, naktį kažkas 
metė granatą į pastato duris ir jas 
susprogdino. 

„ Mes, muziejaus darbuotojai, 
nebijome dirbti, tačiau iš Vokie-
tijos miesto Miuncheno kapinių 
atvežtą kryžių apdėjome smėlio 
maišais, kad dabar koks diver-
santas nesugalvotų jo susprog-
dinti“, - pasakojo muziejaus gidė 
Olia Choli. Istorikė papasakojo, 
jog S.Bandera Miunchene yra 
palaidotas todėl, jog ten jis ir 
žuvo, kai pokaryje jį  specialia 
kulka pašovė ir nunuodijo KGB 
agentas.

Maskva šiai žmogžudystei pa-
siuntė  ukrainietį, taip esą siekda-
ma parodyti, kad patys ukrainie-
čiai nekenčia S.Banderos. 

„Iš tikrųjų S.Banderos Maskva 
labai nekenčia todėl, jog  visada 
buvo prieš Ukrainos nepriklau-
somybę, visada siekė mūsų šalį 
savintis, o S.Bandera čia yra 
tapęs kovų už laisvę simboliu“,- 
paaiškino O.Choli.

Istorikės tvirtinimu, Maskva 
išsigalvoja ir daug metų sklei-
džia pramanytus gandus apie 
S.Banderą tam, kad sunaikintų 
šį nepriklausomybės kovų sim-
bolį. Nerdamasi iš kailio Maskva 
net visus Ukrainos patriotus ėmė 
vadinti banderovcais, o dabartinį 
karą pradėdama skelbė, jog ko-
vos su nacionalistais ir fašistais 
- S.Banderos sekėjais.

„S.Bandera kovojo prieš trijų 
šalių okupantus, tų kovų metodai 
tais laikais ne visada buvo huma-
niški, todėl jį lengva kritikuoti, 
tačiau minėti kritikai tegul rūpi-
nasi savo herojų tyrumu, o mes, 
ukrainiečiai, patys spręsime, kas 
yra mūsų didvyriai ir kam statysi-
me paminklus“, - tokiais žodžiais 
ekskursiją užbaigė O.Choli. 

Žodžius „Slava Ukrainie“ 
S.Bandera sušuko 1934 metais 

Maskva liguistai nekenčia Ukrainos patrioto 
Stepano Banderos

Lvovo teisme, išgirdęs mirties 
nuosprendį, o pilna salė atsistoju-
sių ukrainiečių atsakė „Herojam 
slava!“ Toks akibrokštas išgarsi-
no S.Banderą visoje Ukrainoje 
bei šokiravo Varšuvą, kuri po 
pirmo pasaulinio karo buvo oku-
pavusi Vakarų Ukrainą.

Bijodama ukrainiečių sukili-
mo, Varšuva mirties  nuosprendį 
Banderai tada pakeitė į kalėjimą 
iki gyvos galvos.

S.Bandera negalėjo būti ne 
patriotas, nes toks buvo jo tėvas 
šventikas,  privertęs  visus savo 
septynis vaikus prisiekti, jog 
kalbės tik gimtąja kalba, kovos 
dėl nepriklausomybės ir niekada 
neišvyks iš Ukrainos. S.Bandera 
gimė ligotas, skausmingais kojų 
sąnariais, dažnai  vaikščiojo su 
ramentais, be to, užaugo vos 159 
centimetrų ūgio.

Būdamas fiziškai silpnas, pa-
sižymėjo mąsliu protu, todėl 
tapo garsiausiu patriotinio ju-
dėjimo ideologu. S.Bandera at-
sisakė derėtis su Lenkija, Rusija 
ir  Vokietija dėl dalinės autono-
mijos, net iškviestas pokalbio su 
Adolfu Hitleriu atsisakė atšaukti 
Ukrainos Nepriklausomybės de-
klaraciją.

Nacistinė Vokietija siekė 
ukrainiečiais papildyti savo ar-
miją, bet buvo šokiruota, kai, 
išvarius iš Lvovo TSRS karius, 
1941 metų birželio 30 dieną šie 
paskelbė įkuriantys nepriklau-
somą valstybę. Nors vyriausybė 
gyvavo vos dešimt dienų, nei 
premjeras, nei Ukrainos naci-
onalistų organizacijos (UNO) 
lyderis S.Bandera nepakluso 
A.Hitlerio raginimui atšaukti 
nepriklausomybę.

S.Banderos tėvą bei vieną iš 
brolių NKVD nužudė 1941m., o 
kiti du broliai žuvo Osvencimo 
konclageryje. Visos trys seserys 
buvo ištremtos į Sibirą, iš kur 
nebuvo leidžiama grįžti į gim-
tinę.

Vienintelė sesuo Oksana pa-
matė atgimusią tėvynę ir broliui 
S.Banderai įsteigtą muziejų, ji 
mirė 2008 metais, sulaukusi 91 
metų.

(Bus daugiau)

Šis paminklas Stepanui Banderai buvo pastatytas po to, kai teroristai susprogdino pirmąjį paminklą 
šiam Ukrainos patriotui.

Banderos tėvui skirtas atmi-
nimo lenta ant cerkvės sie-
nos.             Autoriaus nuotr.

Stepanas Bandera - ukrainie-
čių kovų už nepriklausomybę 
simbolis.

Eldoradas BUTRiMAs
Specialiai iš Stary Ugryniv 

kaimo, Ukraina

Įsakęs pradėti karą Ukrainoje, Rusijos caras Vladimiras Putinas tautiečiams pareiškė, 
jog tokiu būdu bus kovojama su fašistais ir nacionalistais.

Šie žodžiai daug kam buvo ir yra nesuprantami - kaip galima užpulti kitą valstybę, o jos 
žmones vadinti fašistais. 

(Tęsinys. Reportažų iš Ukrainos pradžia „Anykšta“ nr. 24, 2022-03-26)
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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 draugas. 
12:00 Planeta Žemė 2.
12:55 Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl. Vienu pirštu 
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: aukso amžius 
N-14.
23:55 Animus Animalis  
N-7(kart.).
01:05 Atsiklauskite vaikų N-7 
(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 Ogis ir tarakonai.
09:40 Vilis ir pašėlę ratai.
11:30 Slaptas naujokas  N-7.  
13:20 Gyvenimas ant ratų  N-7.  
15:20 Vėl septyniolikos N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Karatė vaikis  N-7.  
22:20 Inferno N-14.  
00:45 Brolis keistuolis (k) N-14. 

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
13:10 Audros vaikas  N-7
15:10 Namo su laikrodžiais 
paslaptis  N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Lietuvos talentai  N-7
22:30 Terminatorius  N-14
01:05 Alita. Kovos angelas N-14 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato II-asis etapas (k). 
08:00 Varom! N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Baltijos galiūnų čempio-

natas. Kražiai. 
10:05 Neatrasta Indonezija.
11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7. 
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:35 Pragaro virtuvė  N-7. 
14:35 Ekstrasensų mūšis.
17:00 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
19:30 Juodasis sąrašas  N-7. 
20:30 Supermenas ir Luiza  
N-7.  
22:30 Sūnus paklydėlis  N-14.  
23:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N-14.  
00:50 Princas (k) N-14.  

06:25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė. 
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 Mano likimo žaidimai  
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  N-14. 
23:10 Svetima šalis N-14.  
01:25 Socialūs gyvūnai (k) S. 

 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.  
13:45 Sagų karas.
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 Luka Šulicius groja 
Vivaldi ciklą „Keturi metų 
laikai“.
22:00 Midsummer Vilnius 
2021. Tango Piazzolla. 
23:30 Panorama (kart.).
23:52 Sportas. Orai (kart.).
24:00 Elžbieta: aukso amžius  
N-14. (kart.).
01:55 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
02:50 Stambiu planu (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 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
12:40 Izraelio laukinė gamta  

N-7
13:50 Bomba  N-7
14:55 Pragaro kelias  N-7
16:00 Sandėlių karai  N-7
17:30 Optibet A lygos rung-
tynės.
20:00 Bearas Gryllsas  N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Supernova  N-14
00:30 Organų vagys N-14 
(kart.).
02:30 Amerikos talentai.

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 Klausimėlis.  
11.00 Bušido ringas  N-7.
11.30 Švyturių žmonės.  
12.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  
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 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 „24/7“
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 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.
13:25 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 Šaukimų diena. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Šaukimų diena. N-14 
23:15 Orijaus kelionių archy-
vai.
23:50 Orijaus kelionių archy-
vai.
01:20 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 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 KK2 penktadienis (k). 
N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Tami  N-14.  
00:25 Paskutinis laivas  N-7.  
01:25 Inferno (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 sodai  (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje  N-7
10:00 Mažoji našlė  N-7
11:00 Likimo pinklės  N-7
12:00 Nuodėminga žemė  N-7
13:00 Meilės gijos  N-7
15:00 Simpsonai  N-7
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  N-7
20:30 Tautos tarnas  N-7
21:00 Prakeikti IV  N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Paliktieji  N-14
00:50 Bulis  N-14
01:50 Elementaru  N-7

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7. 
09:30 Kalnietis (k) N-7. 
10:30 Neatrasta Indonezija  (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 Amerikietis žudikas N-14. 
23:15 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
00:15 Sūnus paklydėlis (k) N-14. 
01:15 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 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 Aleksas Hugo. Kaukis, 
arba dvėsk  N-14.  
22:55 Stebuklas  N-7.  
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  
00:55 Prancūziška žmogžudys-
tė (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Mija ir aš (kart.).

07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).
07:50 Erdvės menas.
08:20 Į sveikatą! (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 Černobylis. Paskutinis 
Sovietų Sąjungos mūšis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos.  
21:33 „Iron Maiden“. Skrydis Nr. 
666  N-7.
23:30 7 Kauno dienos (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 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 Nužudyti airį  N-14
23:10 Paktas 2  S
01:00 Įrodytas nekaltumas  
N-14
01:50 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai  N-14

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7
05.45 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 09

sekmadienis 2022 05 08
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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 Zelenskio kelias.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Įžanga į „Euroviziją 2022“ 
22:00 Eurovizija 2022. I pusfi-
nalis.  
00:05 Komisaras Reksas N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4” (66). N-7. 
06:30 Nuo... Iki... (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 

20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Ratas   N-14. 
00:45 Paskutinis laivas  N-7. 
01:45 Tami (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 Broliai Sistersai  N-14
01:00 Bulis  N-14
02:00 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. 
18:30 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės.  
21:00 Prisiminti pavojinga  N-14.  
23:20 Amerikietis žudikas (k) 
N-14.  
01:35 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 Privatus detektyvas 
Dengleris  N-14.  
22:55 Stebuklas  N-7. 
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  
00:55 Aleksas Hugo. Kaukis, 
arba dvėsk (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai (kart.).

07:50 Erdvės menas.
08:25 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 Černobylis. Paskutinis 
Sovietų Sąjungos mūšis (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Badas  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina. Savanoriai  
N-7.
22:30 Stilius.  
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
01:25 Luka Šulicius groja Vivaldi 
ciklą „Keturi metų laikai“ (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  N-7
08:50 E– gazas dugnas  (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) N-7
10:20 Simpsonai  N-7

10:50 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 Palikti su milijonu dolerių  
N-7
21:00 Rembo. Pirmasis kraujas 
2  N-14
23:00 Jeloustounas  N-7
23:50 Pasitikėjimas  N-14
01:00 Įrodytas nekaltumas  
N-14
01:50 Skorpionas  N-7

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 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.
16.28 Orai.
16.30 #Ne spaudai.
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 #Ne spaudai.
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 naujie-
nų 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 Mamulių atostogos. 
19:00 Eurovizija: gal pagaliau?
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.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
06:30 Bus visko (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
11:00 Keičiu žmoną.
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 Šeškinės 20  N-7.
21:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Mirtinas šūvis  N-14.  
00:55 Paskutinis laivas  N-7.  
01:55 Ratas (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 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.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 Kaip mylėtis angliškai? 
N-14
00:25 Bulis  N-14
01:30 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.  
18:30 LKL čempionatas. 
Ketvirtfinalio rungtynės.  
21:00 Druska  N-7.  
23:00 Prisiminti pavojinga (k) 
N-14.  
01:20 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas (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 Privatus detektyvas 
Dengleris  N-14. 
22:55 Stebuklas  N-7.  
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
00:55 Privatus detektyvas 
Dengleris (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai bu-

rundukai (kart.).
07:50 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 Nacionaliniai metų knygos 
apdovanojimai (kart.).
14:45 Badas  N-7. (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mano geriausias draugas.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Smalsumo genas (kart.).
19:30 Už mūsų ir jūsų laisvę.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lauryna Bendžiūnaitė: 
krištolinis balsas.  
23:30 Gamtininko užrašai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  
01:25 Auksinis protas (kart.).

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7
06:55 Paskutinis žmogus 
Žemėje (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:15 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 Vienam gale kablys (kart.
09:20 Moderni šeima (kart.) N-7
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 Palikti su milijonu dolerių  
N-7
21:00 Nešdintis visu greičiu  
N-14
22:55 Jeloustounas  N-7
23:50 Pasitikėjimas  N-14
00:50 Įrodytas nekaltumas  N-14
01:40 Skorpionas  N-7

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 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 naujie-
nų 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 Mamulių atostogos. 
19:00 Eurovizija: gal pagaliau?
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.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. gegužės 7 d.

ketvirtadienis 2022 05 12

penktadienis 2022 05 13

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 Įžanga į „Euroviziją 2022“  
22:00 Eurovizija 2022. II pusfi-
nalis.  
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.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį..
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7.  

20:00 Bučiuoju. Rūta.  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30   Pasaulinis karas Z   N-14.  
00:50 Paskutinis laivas  N-7. 
01:50 Mirtinas šūvis (k) N-14. 

06:00 Transformeriai  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
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 Aistros spalva  N-7
12:00 Nuodėminga žemė  N-7
13:00 Meilės gijos  N-7
15:00 Simpsonai  N-7
16:00 TV3 žinios.
16:27 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai  N-7
20:30 Tautos tarnas N-7
21:00 Prakeikti IV  N-7
21:30 TV3 vakaro žinios.
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Nesunaikinamieji N-14
00:35 Bulis N-14
01:35 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 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agentai  N-7.  

16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Seklys ir Makaulė  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mobilusis  N-7. 
22:55 Druska (k) N-7.  
00:55 Strėlė  N-7.  
01:55 Akloji zona” (15) (k) N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
09:00 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
10:05 Baudžiauninkė (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7.  
13:15 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 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir bemiegės naktys   
N-14. 
22:55 Stebuklas  N-7. 
23:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 
00:55 Privatus detektyvas 
Dengleris. Sauganti ranka (k)  
N-14.  

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

07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai (kart.).
07:50 Į žvaigždes.
08:25 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima švariau 
(kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos. 
14:45 Už mūsų ir jūsų laisvę 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Aistra varžytis.
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7. 
19:00 Veranda.  
19:30 Autoritarizmo apnuodyta 
Rusija.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. .
21:33 Adomas  N-14. 
23:15 Euromaxx (kart.).
23:45 Mokslo ekspresas (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7
06:55 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
16:00 Havajai 5.0  N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų N-7
20:00 Palikti su milijonu dolerių  
N-7
21:00 Trys stendai prie Ebingo, 
Misūryje  N-14
23:20 Jeloustounas  N-7
00:20 Pasitikėjimas  N-14
01:25 Įrodytas nekaltumas  N-14
02:15 Skorpionas  N-7

05.14 Programa
05.15 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 istorija  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Oponentai. 
17.30 Aiškiaregė N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  

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

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Receptų receptai.
10:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
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 kaina N-7.  
00:35 Egzaminas N-14. 

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Bučiuoju. Rūta (k). 
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris   N-7. 
10:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
11:00 Keičiu žmoną.
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį.
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Bėgte visą naktį   N-14.  

23:20 Daktaras Miegas   S.  
02:30 Pasaulinis karas Z (k) 
N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
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 Aistros spalva  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 Ledo šalis.
21:25 Karibų piratai. Ant keistų 
bangų  N-7
00:20 Žudikės maniakės užra-
ša i 16+
02:10 Paliktieji  N-14 (kart.)

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas (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 Privatus detektyvas 
Magnumas  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. 
Pusfinalio rungtynės. 
21:00 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
23:00 Kolibrio efektas  N-14.  
01:00 Mobilusis (k) N-7.  
02:55 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (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 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. 
Paskutinis teismas  N-14.  
23:25 Lemtinga gintis  N-14.
01:20 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir bemiegės naktys 
(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.).
12:35 Mokslo ekspresas 
(kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Autoritarizmo apnuodyta 
Rusija (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Aistra varžytis.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti   N-7.  
19:00 Kultūros diena.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Inid   N-14. 
23:00 Tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Mama Jazz 
2021“.  
00:35 DW naujienos rusų 
kalba.
00:50 Dabar pasaulyje.  
01:15 Adomas   N-14 (kart.).

06:55 Mikė (kart.) N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:15 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 Statybų gidas (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7
10:20 Simpsonai (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 

N-7
12:25 Tautos tarnas (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.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Vaikštant tarp antkapių  
N-14
00:20 Trys stendai prie Ebingo, 
Misūryje N-14 (kart.).

05.14 Programa
05.15 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 istorija  
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 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 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 Mamulių atostogos. 
19:00 Eurovizija: gal paga-
liau?
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 14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

Nuo „Anykštos“ galima užsikrėsti tik žiniomis!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24,00

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

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

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

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

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Vartotojų kontrolė (kart.).
07:00 Klauskite daktaro (kart.).
08:00 Beatos virtuvė (kart.).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Maži, bet ypatingi: vorai.
12:35 Lotynų Amerikos platy-
bėse.
13:30 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 Valanda iki „Eurovizijos“.  
22:00 Eurovizija 2022. Finalas.  
02:00 Inid  N-14 (kart.).

06:35 Neramūs ir triukšmingi.
07:05 Bunikula.
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Vasaros stovyklos sala.
09:35 Ogis ir tarakonai.
09:55 Klara ir stebuklingasis 
drakonas.
11:40 Laisvės troškimas  N-7.  
13:55 Atsargiai - gorila!  N-7.  
15:45 Gamtos jėgos  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kung Fu Panda 2 .
21:20 Striksės  N-7.  
23:10 Be įsipareigojimų  N-14.  
01:20 Bėgte visą naktį (k) 
N-14.  

06:00 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  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
12:35 Laukinė karalystė  N-7
13:45 Šuns dienos  N-7
16:05 Prancūziškas bučinys  
N-7
18:30 TV3 žinios”. 2022. 134 s.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
21:30 Atsiprašome, neradome 
jūsų  N-14
23:40 Palikti vandenyne 3. 
Tarp ryklių N-14
01:10 Nesunaikinamieji 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.
10:00 Neatrasta Indonezija.
11:10 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7..
12:15 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.

13:30 Pragaro virtuvė  N-7.  
14:30 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Sąjungininkai  N-14.  
00:25 Pjūklas 3D. Spąstai 
atgyja   S.  

06:25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė. 
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 kulina-
rinės 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.  
19:45 Žingsnis iki dangaus  
N-7.  
21:00 Vera. Spąstai varnoms  
N-14. 
22:55 Pagauk, jei gali  N-14. 
01:50 Purpurinės upės. 
Paskutinis teismas (k) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
08:00 Čia mano sodas.  
08:30 Gamtininko užrašai.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  

10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Trembita.  
11:30 Mūsų rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Pažinti Japoniją.
13:30 Euromaxx.  
14:00 Mano geriausias drau-
gas (kart.).
14:30 Reimis ir Džiulijet.
16:00 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
16:50 Vytautas Mačernis. Viltis.  
17:00 Veranda.  
17:30 Dizainas.
18:00 Mokslo ekspresas.  
18:30 Teatro biografijos.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Kine kaip kine.  
21:30 Tulpių laukas  N-14.
22:45 Tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Mama Jazz 
2021“.  
23:40 Pasivaikščiojimai (kart.).
00:10 Dabar pasaulyje.  
00:35 Panorama (kart.).
00:57 Sportas. Orai (kart.).
01:05 Egzaminas  N-14. (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 vyraiN-7
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) N-7
11:30 Nematomos karalystės  

N-7
12:40 Izraelio laukinė gamta  
N-7
13:50 Bomba  N-7
14:55 Pragaro kelias  N-7
16:00 Sandėlių karai  N-7
18:00 Amerikos dainų kovos.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Benas grįžo į namus  
N-14
00:05 Vaikštant tarp antkapių  
N-14 (kart.).

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Ona 
Vytautienė.
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 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.  
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 Mamulių atostogos. 
16:30 Mamulių atostogos. 
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 Klausyk širdies. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Klausyk širdies. N-14
23:15 Orijaus kelionių archyvai.
23:50 Orijaus kelionių archy-
vai.
00:20 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius vestuvių, jubiliejų 

ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 40 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus 
g.29, Anykščiai. Tel.: (8-381) 59458; (8-686) 33036.

 El.p. reklama@anyksta.lt
Jūsų sveikinimas gali būti matomas ir anyksta.lt skaitytojams.

įvairūs

parduoda

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3422/0001:277 savininką P.M, kad MB „Topogeodezija“ mati-
ninkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.05.16 10:00 val. vykdys 
žemės sklypo proj. nr. 473-6 esančio Daujočių k., Svėdasų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3422/0001:292 savininkę R.G., kad MB „Topogeodezija“ mati-
ninkas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.05.16 10:30 val. vykdys 
žemės sklypo proj. nr. 473-7 esančio Daujočių k., Svėdasų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3422/0001:19 paveldėtojus, kad MB „Topogeodezija“ matininkas 
Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.05.16 11:00 val. vykdys žemės 
sklypo proj. nr. 473-8 esančio Daujočių k., Svėdasų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3422/0002:159 paveldėtojus, kad MB „Topogeodezija“ matinin-
kas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.05.16 15:00 val. vykdys že-
mės sklypo proj. nr. 473-3 esančio Savičiūnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

Informuoju žemės sklypo kad. nr. 3422/0002:186 savininkę R.A., kad MB „Topogeodezija“ matinin-
kas Saulius Čeponis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1617) 2022.05.16 15:00 val. vykdys že-
mės sklypo proj. nr. 473-3 esančio Savičiūnų k., Svėdasų sen., Anykščių r. ribų ženklinimo darbus.

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

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

Pigiai parduoda
SAVAEIGĮ TRAKTORIUKĄ

žolei pjauti.
Tel. (8-627) 70273.

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

Priimami užsakymai jaunoms 4 – 5 mėn. dedeklėms vištaitėms, mėsiniams 
ančiukams, žąsiukams, BIG – 6 veislės kalakučiukams, vienadienėms vištai-
tėms 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.

Paukštynas Kavarske 
PARDUODA

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, 

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

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VISČIUKAI! ANČIUKAI, 

ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Gegužės 10 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.

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

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

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

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

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 
išvežimas iki 11 m3 mašina. 

Tel. (8-659) 75977

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

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

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

DĖL ANYKŠČIŲ KULTŪROS CENTRO PATALPŲ NUOMOS KONKURSO 
Anykščių kultūros centras skelbia negyvenamų patalpų 

56,46 kv. m. nuomos konkursą kavinei įrengti, adresu A. 
Baranausko a. 2, Anykščiai. Pradinė 1 kv. m. nuomos kai-
na 1,00 Eur. Paraiškų laukiame iki 2022-05-19 10 val. 118 
kab. Komisijos posėdis vyks 2022-05-20 10 val. 118 kab. 
Sutarties trukmė 10 metų. Informacija tel. (8-606) 01392.

Dovanoja

Medžio pjuvenas (patiems iš-
sivežti).

Tel. (8-686) 04353.

Metalinį šiltnamį (pasiimti pa-
tiems).

Tel. (8-604) 74035.

Nuoma

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

Tel. (8-624) 77507.

Paslaugos

Muzikantas groja gimtadie-
niuose, pobūviuose, praveda 
šventinį vakarą. 

Tel. (8-618) 17515.

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

Tel. (8-674) 68037.

Kaminų, krosnių, stačiamal-
kių valymas ir jų remontas.

Tel. (8-610) 08039.

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

Tel. (8-685) 68182.

Šiltina fasadus, atlieka fa-
sadų apdailą. Tinkuoja, deda 
dekoratyvinį tinką, skardina. 
Šiltina pamatus. Įrengia nuo-
grindą. 

Tel. (8-676) 52289.

Dengia įvairius stogus, dažo 
namus ir stogus, lydo bitumine 
danga, skardina vėjalentes, 
kraigus, kaminus 

Tel. (8-658) 37897.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Nekilnojamasis turtas

Gražioje vietoje, Anykščių 
mieste - kavinę.

Tel. (8-609) 89027.

Tvarkingą namą Šlavėnų k. 
Anykščių r. Iki miesto centro 
apie 4 km. Puiki vieta. 

Tel. (8-604) 63022.

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

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-600) 22488.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
GEGUŽĖS 8 d. (sekmadienį) prekiau-

sime paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais ROSS-308 vienadieniais ir 
paaugintais mėsiniais broileriais, viena-
dienėmis vištytėmis (Olandiškos). Nuo 
2 iki 8 mėn.įvairių spalvų vištaitėmis ir 
kiaušinius dedančiomis vištomis (kai-
na nuo 5.50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai. 
Užsakymai 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.

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

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

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

Bulves - maistines, sėklines. 
Atveža. 

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

Sausą šieną, šienainį, šiau-
dus ritiniais, nemažiau 38 vie-
netus. Atveža. 

Tel. (8-698 ) 78024. 

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža.

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

Amonio, kalcio amonio salie-
trą, kompleksines trąšas.

Pristato. Tel. 8 687 11 893.

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

Tel. (8-684) 29023.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

Rado

Prie naujųjų Anykščių kapinių 
vartų (viršuje) rastas mobilusis 
telefonas.

Tel. (8-686) 86271.
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Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 
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Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

perka

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.

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

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-610) 85178.

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

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-608) 44340.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKĄ 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

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

1. Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 1200 iki 1500 
Eur/mėn. į rankas;

2. Brigadininkų. Atlyginimas nuo 1200 iki 1900 Eur/mėn. į rankas;
3. Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių (betranšėjinis 

tiesimas). Atlyginimas nuo 1500 iki 3000 Eur/mėn. į rankas.
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones ir transportą atvy-

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

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

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

Tel.(8-611) 01110.

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

Tel. (8-609) 92144.

Gyvuliai

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

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

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
gegužės 7 d. - jaunatis,
gegužės 8 - 9 d.d. - priešpilnis.

Stanislovas, Viktoras, 
Džiugas, Audrė, Mykolas, 
Stasys.

Domicelė, Domicijonas, 
Butautas, Rimutė, Danutė, 
Stanislovas.

šiandien

gegužės 8 d.

vardadieniai

oras

+6

+16

gegužės 9 d.
Beatas, Edita, Mingailas, 
Austėja, Grigalius.

Piešė kęstutis PABijUTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAs

sodo reikalai

Vyras sako advokatui:
– Noriu išsiskirti su žmona.
– O kas blogai?
– Ji lankosi visuose restora-

nuose ir aludėse. Baisu.
– Tai ji tokia alkoholikė?
– Ne, ji ieško manęs.

***
Buratinas klausia tėvo:
- Kodėl nupirkai šitą dova-

ną mano gimtadieniui? Man ji 
nepatinka.

- Sūneli, ne visi gauna tai, 
ko nori.

- Na, tėveli, man tikrai ji ne-
patinka.

- O kuo ji tau bloga?
- Na, tėveli, tas bebras kaž-

kaip keistai į mane žiuri...

***
Užeina plikis į kirpyklą ir, 

rodydamas į prabangią kirpė-
jo šukuoseną, sako:

- Duosiu tau 1000 eurų, jei-
gu mano šukuosena bus tokia 
kaip tavo!

Kirpėjas įdėmiai žiūri į pli-
kį, į savo atvaizdą veidrodyje, 
vėl į plikį.

- Ech, buvo, nebuvo! - nu-
mojęs ranka ištaria kirpėjas ir 
pradeda skusti save plikai.

***
Stovi kurčias, aklas ir beko-

jis. Kurčias sako:
– Girdėjau, kad bus karas.
Aklas sako:
– Bus matyt.
Bekojis sako:
– Jei reiks, tai eisim.

Amiliutė džiaugiasi, kad naujasis Šachmatų parkas 
Anykščius pavers visatos centru

Benderis Ostapas žino -
Šachmatai centrus gamina.
iš visatos pakraščių
Trauks visi link Anykščių. 

Didmeistrį tik išsirinkim,
Prie Šventosios pasodinkim, -
Šachas – matas, - ir nauja
Šviečiasi perspektyva.

Viešbučiai į saulę kyla,
Boingai sudrasko tylą -
Vilnius greitai pavydės,
Taip Anykščiai suklestės.

Kur parkelis - ten stalelis.
Prie stalelio - po senelį.
Gera Anykščiuos gyventi,
Žaidžiant partijas - pasenti.

Amiliutę svajos neša...
Ant tvoros jinai užrašo:
„njuanykščių tratuaras“
Ukrainietiškai. nes karas.

Kunigiškiuose buvo gelbėjamos… gėlės
sigita PiVORienĖ

sigita.p@anyksta.ltSavaitės viduryje Kunigiškiuose, šalia Svėdasų krašto J. 
Tumo-Vaižganto muziejaus, vyko gėlių gelbėjimo operacija: 
vykstant muziejaus remonto darbams, gyventojai pagailėjo 
žydinčių augalų ir, juos iškasę, persodino į savo darželius.

Kunigiškiuose, šalia Svėdasų krašto J. Tumo-Vaižganto muzie-
jaus, vyko gėlių gelbėjimo operacija: nuo vykstančių statybų jas 
išgelbėjo susirinkę kaimo žmonės. 

Sauliaus RASALO nuotr.

Kaip sakė Svėdasų seniūni-
jos seniūnas Saulius Rasalas, 
toliau yra tęsiamas Kunigiš-
kių muziejaus remontas, ku-
ris buvo šiek tiek sustojęs. 

„Ten yra suprojektuota, kad 
palei visą pastatą bus padary-
tos nuogrindos, – o ten augo 
gražus gėlių darželis. Kol 
padarys tą nuogrindą, tai, ži-
noma, gėlės bus išmindytos. 
Galvojom, ką su jomis daryti, 
– gaila ištrypt. O nuvažiuo-
jam į vietą, žiūrim – Vytautas 
ir Aldona Bagdonai jau suor-
ganizavę talką – kaimo mote-
riškės, su „tačkom“ suvažia-
vusios, raktažolėmis dalijasi. 
Apsidžiaugėm, kad problema 
išspręsta – gėlės išgelbėtos, 
dar ir papuoš žmonių darže-
lius“, – kalbėjo seniūnas.

Gamtininkas, biologas, ra-
jono meras Sigutis Obelevi-
čius taip pat pasidžiaugė vie-

tos gyventojų noru išsaugoti 
pražydusius augalus: „Labai 
graži iniciatyva. Pats geriau-
sias laikas sodinti, dauginti ir 
persodinti gėles. Svarbu tik 
nepamiršti gausiai palaistyti, 
nes drėgmės atsargos, ypač 
lengvuose dirvožemiuose, 
senka. Daugelis daugiame-
čių gėlių, tarp jų ir paminė-
tos raktažolės (Primula), pui-
kiai dauginasi kero dalijimu. 
Trumpais šakniastiebiais jos 
pamažu plečiasi, todėl reko-
menduojama kas keletą metų 
jas iškasti, kerelius suplėšyti 
į smulkesnius ir persodinti į 
kitą vietą Todėl, pasibaigus 
remonto darbams, padaugi-
nus persodintas gėles, jos ga-
lės vėl sužydėti po muziejaus 
langais“, – sakė S. Obelevi-
čius. 


