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Dėl pertvarkos regioninio parko 
darbuotojai gyvena nežinioje Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Nuo šių metų liepos 1 dienos  nebeliks Anykščių regioninio parko direkcijos. Aplinkos 
ministerijai vykdant regioninių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų valdy-
mo pertvarką, Anykščiuose bus įkurta Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija.

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos būstinė įsikurs Anykščiuose, pastate, kuriame šiuo metu 
veikia Anykščių regioninio parko direkcija.

Kęstutis Šerepka Anykščių 
regioninio parko direkcijai 
vadovauja jau 25-erius me-
tus.

Anykščiai trečiąjį kartą bandys tapti 
UNESCO literatūros miestų tinklo nariu

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Rengiant jau trečiąją paraišką tapti UNESCO literatūros miestų 
tinklo nare, Anykščių rajono savivaldybę už 5 tūkst. Eur kon-
sultuos literatūros pažinimo programos vaikams ir paaugliams 
„Vaikų žemė“ įkūrėjas, Istorijų dvarelio koncepcijos kūrėjas 
Justinas Vancevičius. 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotr.

Nepaisant dviejų iš eilės nesėkmių, Anykščiai vis vien 
sieks tapti UNESCO literatūros miestų tinklo narystės. 

Anykščių rajono savivaldybė  gegužę pasirašė 5 tūkst. Eur 
vertės sutartį su vienu iš Anykščiuose vykstančio festiva-
lio „Nuotykiai tęsiasi“ organizatorių, literatūros pažinimo 
programos vaikams ir paaugliams „Vaikų žemė“ įkūrėju, 
Istorijų dvarelio koncepcijos kūrėju  Justinu Vancevičiumi 
dėl konsultacijų paslaugos, Anykščių rajono savivaldybei 
rengiant paraišką UNESCO literatūros miestų tinklo sta-
tusui gauti.

Sutartyje numatyta, kad 
J.Vancevičius surengs ne ma-
žiau kaip 28 susirinkimus, su-
teiks 60 valandų konsultacijų ir 
šias paslaugas teiks iki tol, kol 
Anykščių rajono savivaldybė 
pateiks paraišką UNESCO or-

ganizacijai.
Anykščių rajono savivaldy-

bės sutartis su J.Vancevičiumi 
galios iki 2023 metų birželio 30 
dienos.

Autobusų 
stotelėje – 
daiktas, 
panašus 
į sprogmenį

Žlugus Odesai 
gali nelikti ir 
lietuviškos pilies 
pėdsakų

Pusiaukelės 
geležinkelio 
stotis – tik 
prisiminimas

Vidmantas ŠMIGELSKAS

„...Sunku patikėti, kad specia-
liosioms tarnyboms nurodymus 
duoda Lukas Pakeltis. Nors 
nurodymus jis gal ir gali duoti, 
kad ir per Saulių Rasalą.“

COVID-19. Statistikos de-
partamentas skelbia, kad šiuo 
metu Anykščių rajone korona-
virusu yra užsikrėtę ir serga 18 
gyventojų. Iš viso rajone nusta-
tyta jau 5 tūkst.791 užsikrėtimo 
koronavirusu atvejis.

Rinkliava. Balandį posėdžia-
vusi Anykščių rajono taryba 
nusprendė, kaip bus naudoja-
mos iš turisto rinkliavos surink-
tos lėšos. Nutarta, kad 95 proc. 
lėšų  bus skiriama Šventosios 
kairiojo kranto tako remonto 
darbams, 4 proc. lėšų – infor-
macinių stendų sukūrimui, 1 
proc. – informacijos viešini-
mui. Tikslines rinkliavos lėšų 
panaudojimo kryptis rekomen-
davo Anykščių rajono turizmo 
komisija.

Keltuvas. Anykščių rajono 
savivaldybės administracinia-
me pastate bus sumontuotas 
vertikalus keltuvas, pritaikytas 
žmonių su negalia reikmėms. 
Keltuvo įrengimas kainuos 7 
tūkst. 230 Eur, darbus atliks 
UAB „Eurogama“.

Konteineriai. Penkiose 
Anykščių rajono vietovėse bus 
pastatyti jūriniai konteineriai. 
Anykščių rajono savivaldy-
bė „Anykštą“ informavo, kad 
konteineriai perkami rengiantis 
galimai Astravo atominės elek-
trinės branduolinei avarijai. Iš 
viso numatyta įsigyti 10 biuro 
konteinerių ir 4 sandėliavimo 
jūrinius konteinerius. Bendra jų 
vertė – daugiau nei 115 tūkst. 
Eur. Įsigyti konteineriai bus 
naudojami tarpiniuose gyven-
tojų evakuacijos punktuose ir 
evakuojamų gyventojų priėmi-
mo punkte. Konteinerius numa-
tyta sumontuoti Debeikiuose, 
Raguvėlėje, Kavarske, Svėda-
suose ir Troškūnuose.
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spektras

temidės svarstyklės

Kuo domėjosi žurnalo skaitytojai
Tradicinėje portalo anyksta.lt apklausoje „Ką pirmiausia perskaitėte naujame žurnalo 

„Aukštaitiškas formatas“ numeryje?“, tradiciškai laimėjo „Anykštos“ leidinių redaktorės 
Gražinos Šmigelskienės skiltis. 18 proc. balsavusiųjų nurodė, kad pirmajame šių metų žur-
nalo „Aukštaitiškas formatas“ numeryje pirmiausia skaitė redaktorės skiltį.  

Žurnalisto Vidmanto Šmi-
gelsko tekstą  „Ūkininkauti pa-
deda ir „Youtube“  pirmiausia 
perskaitė 13 proc. skaitytojų. 
Trumpas žinias, pliusus ir minu-
sus, žurnalisto Jono Junevičiaus 
publikaciją „Ne pasaulio pabai-
ga - bus kitos olimpinės žaidy-
nės“ bei V.Šmigelsko straipsnį 
„Kai žmogus žmogui žmogus, 
tai ir žmogus žmogui žmogus“ 

pirmiausia skaitė po 8 proc. 
balsavusiųjų. „Anykštos“ re-
daktorės pavaduotojo Ryčio 
Kulboko „be diktofono“ žurna-
le pirmiausiai perskaitė 7 proc. 
balsavusiųjų. 

„Aukštaitišką formatą“ gali-
ma įsigyti visuose Utenos re-
giono prekybos taškuose. Taip 
pat žurnalą galima rasti ir visose 
Panevėžio bei Ukmergės „Iki“ 

parduotuvėse. „Aukštaitišku 
formatu“ prekiauja ir didžioji 
dalis Lietuvos rajonų centrinių 
paštų bei „Narvesen“ prekybos 
kioskai (Vilniuje – J.Lelevelio g. 
2, Gynėjų g. 1, Sodų g. 24, Ge-
ležinkelio g. 16, Sodų g. 2; Kau-
ne – Karaliaus Mindaugo pr. 49, 
Vytauto pr. 24; Panevėžyje – Sa-
vanorių a. 5; Šiauliuose – Tilžės 
g. 109; Klaipėdoje – Taikos pr. 

61; Visagine – Taikos g. 80a).
 Žurnalas „Aukštaitiškas for-

matas“ prenumeruojamas viso-
je Lietuvoje.

-AnykštA

Smurtas. Gegužės 9 die-
ną  apie 22.20 val.Kurkliuose 
moteris (g. 1973 m.) smurtavo 
neblaivaus (nustatytas 2,82 
prom. girtumas) vyro (g. 1976 
m.) atžvilgiu. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Sprogmenys. Gegužės 10 die-
ną apie 14.50 val. Skiemonyse, 
Beržinės g., prie kelio, žemės ka-

simo darbų metu rastas daiktas, 
panašus į karo laikų sprogmenį. 
Nustatyta, kad rasti II pasaulinio 
karo laikų du artilerijos sviediniai 
(75 mm.). Sprogmenys sunaikin-
ti  Palionių kaimo žvyro karjere. 
Įvykis registruotas.

Vagystė. Gegužės 11 dieną 
apie 17 val. pastebėta, kad įsi-
brauta į namų, esančių Svėda-
suose, garažą, iš kurio pagrobta 
benzininis pjūklas HUSQVAR-

NA, elektrinė krūmapjovė. Pa-
daryta žala - 300 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Gegužės 11 die-
ną apie 10.13 val. Anykščiuose, 
J. Biliūno g., neblaivus (nustaty-
tas 2,07 prom. girtumas) vyras 
(g. 1969 m.), gyv. Anykščiuose, 
Šviesos g., vairavo automobilį 
NISSAN ALMERA. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Pistoletas. Gegužės 11 dieną  

apie 13 val. vyras (g. 1975 m.), 
atlikdamas remonto darbus, 
savo namų, esančių Kurkliuo-
se, palėpėje rado pistoletą. Pis-
toleto savininkas nenustatytas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Laužas. Gegužės 10 dieną, 
antradienį, Kavarsko seniūni-
jos Janušavos kaime degė šakų 
krūva. Atvykus ugniagesiams, 
buvo nutiesta 30 m magistrali-
nė linija. Gaisras likviduotas.

Tradicinėje „Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje – 
tik liaudies menas

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Pirmąjį birželio savaitgalį į Niūronis visus žirgų ir liaudies 
tradicijų gerbėjus kvies tradicinė kultūros ir žirgų šventė 
„Bėk bėk, žirgeli!“. Šiųmetėje,  jau 43 kartą organizuoja-
moje šventėje planuojami ir pakeitimai.

„Pasiruošimas vyksta sklan-
džiai, – sakė Anykščių rajono 
savivaldybės meras Sigutis 
Obelevičius, – bet programa 
šiais metais bus kiek kitokia. 
Pirmą kartą šventės atidarymas 
vyks ne hipodrome, bet prie klo-
jimo. Šios šventės koncepcija – 
atsigręžti į praeitį, norime, kad 
ji būtų liaudiška, tautiška. Todėl 

ir mugėje nebus jokių kiniškų 
prekių, o tik maistas ir liaudies 
paveldas, amatininkų kūriniai, 
rankdarbiai.“ 

Paklaustas, ar dėl šios priežas-
ties mugė nebus mažesnė, skur-
desnė, meras sakė: „Taip, mugė, 
manau, dėl to bus mažesnė, bet  
kad nuo to blogesnė – nema-
nau. Manau, kad ir be kiniškų, 

abejotinos kokybės darbų ji bus 
puiki.“

Dar viena naujovė šventėje – 
bus atsisakyta garso įrangos. 

„Nebus jokių garso kolonėlių, 
visi koncertai vyks be įgarsi-
nimo, folklorai gros natūraliai 
– taip, kaip prieš 100 metų. Šį 
renginį organizuoja Kultūros 
centras, ir toks buvo jų sprendi-
mas, kuriam visi pritarė“, – teigė 
S. Obelevičius.

Lankytojų akis taip pat džiu-
gins ne tik jau įprasti šventėje 
demonstruojami senieji amatai, 

Parama. Lietuvos ir Estijos 
kariuomenių vadai penktadienį 
Vilniuje aptarė dvišalio karinio 
bendradarbiavimo klausimus, 
bendrus projektus, saugumo situ-
aciją regione, bendras pratybas, 
paramą Ukrainai. „Su Estijos 
kariuomenės vadu aptarėme ne 
tik savo pajėgumų stiprinimą, bet 
ir NATO gynybos ir atgrasymo 
koncepciją mūsų regione. Daug 
dėmesio skirta paramos Ukrai-
nai klausimui, ieškant geriausių 
sprendimų tiek ginkluotės bei 
amunicijos tiekimui, tiek karių 
rengimui“, – po susitikimo ka-
riuomenės pranešime cituojamas 
Valdemaras Rupšys. „Galiu pa-
sakyti, kad Estija pagal savo dydį 
ir turimus karinius pajėgumus, 
pavyzdingai remia Ukrainos 
ginkluotąsias pajėgas“, – pridū-
rė generolas leitenantas. Vienas 
susitikimo su Estijos kariuome-
nės vadu Martinu Heremu klau-
simų buvo trijų Baltijos valsty-
bių bendradarbiavimas įsigyjant 
daugiafunkcinę raketų paleidimo 
sistemą (M142 HIMARS). Per-
nai Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kariuomenių vadai sutarė kartu 
plėtoti priešraketinės gynybos 
pajėgumą Baltijos šalyse.

Paštas. Lietuvos paštas penk-
tadienį išleido pašto ženklų blo-
ką skirtą dviem šių metų Europos 
kultūros sostinėms – Kaunui ir 
Liuksemburgo miestui Ešui prie 
Alzeto. Tai – pirmoji bendra paš-
to ženklų laida su Liuksemburgo 
paštu, ženklų bloką sudarys du 
pašto ženklai po 1,2 euro, o jų 
tiražas – 10 tūkst. vienetų. Kar-
tu su pašto ženklu bus išleistas ir 
pirmos dienos vokas. Antspauda-
vimas pirmos dienos datos spau-
du išleidimo dieną vyks Kauno 
pašte, Karaliaus Mindaugo pros-
pekte. Ešas prie Alzeto – antras 
pagal dydį Liuksemburgo mies-
tas. Jame aktyviai vystoma plie-
no pramonė, tad neatsitiktinai 
miesto simboliu laikomos prieš 
kelis dešimtmečius veikusios, 
mieste stūksančios milžiniškos 
plieno liejimo krosnys.

Filmas. Mariupolyje nužudyto 
režisieriaus Manto Kvedarvičiaus 
filmo „Mariupolis 2“ premjera 
bus rodoma 75-ajame tarptauti-
niame Kanų kino festivalyje, ke-
tvirtadienį pranešė Lietuvos kino 
centras (LKC).Pasak Kino centro, 
trečiadienio vakarą paaiškėjo, kad 
pasaulinė filmo apie besitęsiančio 
Rusijos karo nuniokotą miestą 
premjera vyks gegužės 17-ąją, 
oficialioje specialių seansų pro-
gramoje „Kanų premjeros“. „Ma-
riupolis 2“ yra antras M. Kveda-
ravičiaus filmas, pradėtas kurti, 
bet nespėtas baigti dėl režisieriaus 
žūties. Pasak LKC, šis filmas yra 
„kūrinys mozaika, skirtas kasdie-
nybės akimirkoms mieste, išgy-
venančiame karą“.

-Bns

bet ir vienoje Arklio muziejaus 
sodybų  numatytas skiedrinių 
stogų dengimo bei arklinės skie-
drų mašinos pristatymas. 

„Preliminari programa jau su-
dėliota. Bus ir konkūrai, ir po-
niai, ir žemaitukai – kaip visuo-
met“, – teigė rajono meras, ir, 
paklaustas, ar šventėje dalyvaus 
Seimo narių ar kitų politikų, 
sakė: „Politikų visuomet kvie-
čiame labai daug, bet paprastai 
atvyksta nedidelė jų dalis, o šiais 
metais, kai yra karo situacija, 
manau, jų bus dar mažiau. 

Jau gavome atsakymą iš 
Premjerės, iš kai kurių ministrų, 
kad atvykti negalės. Iš Preziden-
tūros, tiesa, atsakymo dar nega-
vome.“

Autobusų stotelėje – daiktas, panašus 
į sprogmenį
Penktadienį, gegužės 13-ąją, apie 10 valandą Anykščių 

rajono policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad autobusų 
stotelėje, esančioje kelyje tarp Anykščių ir Niūronių, rastas 
daiktas, panašus į sprogmenį.

Vidmantas šMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

15 valandą policininkai dar  
budėjo prie autobusų stotelės, 
nes vis dar nebuvo sulaukta 
išminuotojų. Teritorija aplink 
autobusų stotelę buvo aptverta 
STOP juosta.

Anykščių rajono policijos 
komisariato Reagavimo sky-
riaus viršininkas Valdas Palionis 
„Anykštai“ sakė, kad jeigu bus 
nustatyta, jog sprogmuo  tikras, 
vargu ar galima bus įtarti di-

versiją. „Greičiausiai kažkas jį 
rado ir tokiu būdu atsikratė“, - 
„Anykštai“ sakė V.Palionis.

Pavasaris yra savotiškas bom-
bų rinkimo metas. Lietuvoje vis 
dar nemaža Antrojo pasaulinio 
karo sprogmenų, kurie vis iš-
kasami per statybas ar išariami 
apdirbant laukus. Pasak polici-
ninkų ir išminuotojų, teko laukti 
ilgai dėl to, kad dabar pavasaris, 
todėl jie turintys daug darbo. Išminuotojų laukta ilgas valandas.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosBrandos egzaminus laikys ir 
abiturientai iš Ukrainos

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

Kiekvienas pavasaris abiturientams atneša daug neri-
mo: prasideda gyvenimą lemianti brandos egzaminų sesija. 
Šiais metais, pasak Anykščių rajono savivaldybės Švietimo 
skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Pranckevičienės, 
jokių egzaminų pakeitimų nėra, tačiau juos teks ruošti ir 
ukrainiečių kalba: brandos egzaminus rajone laikys ir karo 
pabėgėliai iš Ukrainos. 

„Populiariausias egzami-
nas yra lietuvių kalbos – nes 
jis yra privalomas, – sakė N. 
Pranckevičienė, –  daug kas 
renkasi matematiką, nes, sto-
jant į aukštąsias mokyklas, šis 
egzaminas yra reikalingas. 

Anglų kalbos egzaminas dėl 
tos pačios priežasties taip pat 
labai populiarus. Palyginti su 
Respublika, pas mus popu-
liarus geografijos egzaminas 
(pernai jį rinkosi 57 abiturien-
tai, šiemet – 40). 

Pastebėjau, kad labai svarbi 
yra mokytojo rolė: jei peda-
gogas geras, tai ir jo dėstomo 
dalyko egzaminą abiturientai 
renkasi dažniau.“ 

Nors darbas, susijęs su gam-
tos mokslais, yra labai pers-
pektyvus, tačiau, anot spe-
cialistės, chemijos ir fizikos 
egzaminus ne tik rajone, bet 
ir Respublikos mastu renkasi 
nedidelis skaičius abiturien-
tų: pernai chemiją laikė 16 
moksleivių, šiais metais šį eg-
zaminą pasirinko tik aštuoni. 

Fizikos valstybinį brandos eg-
zaminą 2021 metais laikė 18 
abiturientų, šiemet laikys 24. 

„Studijuojant šituos dalykus 
perspektyva yra labai didelė, 
bet mūsų rajone vos vos cen-
tras susidaro. Tai sunkūs da-
lykai – sakyčiau, tie, kurie ne 
visiems įkandami.“ 

Pasak N. Pranckevičienės, 
egzaminų pasirinkimo ten-
dencijos keleri metai iš eilės 
išlieka daugmaž tokios pat. 

„Tačiau esu pastebėjusi, kad 
egzamino pasirinkimai daž-
nai pasikeičia, kai pasikeičia 
mokytojai. Iš mokyklos išėjus 
labai stipriam mokytojui ir jo 
nepakeitus tolygiam specia-
listui, dažniausiai sumažėja ir 
tą dalyką laikančių mokinių 
skaičius. Pavyzdžiui, Svėda-
suose buvo labai stipri fizikė 
ir fiziką abiturientai laikyda-
vo kasmet bei gaudavo labai 
aukštus rezultatus. Kai neliko 
tos mokytojos, laikančių fizi-
ką taip pat praktiškai nebėra“, 
– pastebėjo Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė.
Visi egzaminai, išskyrus lie-

tuvių kalbos, technologijų ir 
menų, yra valstybiniai. „Neiš-
laikius valstybinio egzamino 
(išskyrus lietuvių kalbą), jau 
kelerius metus jo perlaikyti 
negalima. Kandidatas eina-
maisiais metais, be lietuvių 
kalbos ir literatūros brandos 
egzamino, gali rinktis ir lai-
kyti ne daugiau kaip šešių da-
lykų brandos egzaminus ir ra-
šyti brandos darbą. Privalomi 
yra du egzaminai, kad abitu-
rientas gautų brandos atestatą: 
lietuvių kalbos ir literatūros 
bei bet kuris pasirenkamasis“, 
– sakė N. Pranckevičienė. 

N. Pranckevičienė nurodė, 
kad šiais metais Anykščiuose 
bus ir moksleivių ukrainiečių, 
laikančių egzaminus. „Bran-
dos egzaminus laikys keturi 
ukrainiečiai, pasirinkę šiuos 
egzaminus: matematiką, geo-
grafiją, rusų kalbą, biologiją, 
fiziką, anglų kalbą. 

J. Biliūno gimnazijai - tai  
nemenkas iššūkis. Egzaminai 
bus tokie pat, kaip ir visiems 
kitiems, tik išversti į ukrai-
niečių kalbą, o nuo lietuvių 
kalbos egzamino, kaip priva-
lomojo, ukrainiečiai yra at-
leisti. Nors Ukrainoje taikoma 
11 klasių ugdymo sistema, 
mokytojai teigia, kad mokinių 
iš Ukrainos pasiruošimo lygis 
yra geras“, – teigė specialistė.

Šiais metais pirmasis egza-
minas – užsienio kalbos (an-
glų) kalbėjimo dalis – vyko 
balandžio 20-21 dienomis, o 
paskutinis – chemijos – bus 
vykdomas birželio 22 dieną. 

Įdomu tai, kad pernai rajo-
ne tik vienas moksleivis lai-
kė vokiečių kalbos valstybinį 
brandos egzaminą, o šiais me-
tais jo nepasirinko nė vienas 
abiturientas. Tiek pernai, tiek 
ir šiemet po 3 abiturientus rin-
kosi laikyti rusų kalbos egza-
miną, o prancūzų nei šiais, nei 
praėjusiais metais nepagei-
davo laikyti nė vienas rajono 
abiturientas.

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Nijolė Pranckevičienė pastebėjo, kad abiturientai neretai 
egzaminą renkasi ir pagal mokytoją: jei pedagogas tikras  profe-
sionalas, tai ir jo dėstomo dalyko egzaminas populiaresnis.

 „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai) galima užsisakyti 
elektroninės „Anykštos“ ir žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“ prenume-
ratą. Elektroninės prenumeratos kaina yra tokia pat, kaip ir popierinių 
leidinių. 
 Popierinį laikraštį „Anykšta“ ir žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gali-
ma užsiprenumeruoti visoje šalyje. Leidiniai bus pristatyti į pašto dėžu-
tes jų išleidimo dienomis. Prenumeratos kaina nuo gyvenamosios vietos 
nepriklauso. Prenumeratą priima visi šalies paštai bei prenumerata.lt 
 Naujienų portale anyksta.lt galima parduoti mažos vertės daiktus (dra-
bužius, žaislus, baldus, indus ir pan.). Asmeninius skelbimus, nurodant 
prekės kainą, ne didesnę nei 20 Eur, naujienų portalo anyksta.lt skelbi-
mų rubrikoje publikuosime nemokamai. Skelbimui būtina parduodamo 
daikto nuotrauka. 

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 59458, (8-686) 33036. 

Ar reikėtų turis-
tams reklamuoti 
Biržinės kelią?

Asta VITKEVIČIŪTĖ-
SKUKAUSKIENĖ:

Žinoma, reikia. Čia mano 
vaikystės košmaras. Kiekvieną 
kartą važiuojant į Molėtus sė-
dėdavau su maišeliu rankose.

Renata RAKŠTELĖ:

Žinoma, reikia. Ir nepamiršt 
reklamoje pridėti autoservisų 
kontaktų. Nes po pasivažinėji-
mo neremontuota atkarpa (Sin-
tautai-Biržinė) mašiną iškart į 
servisą varyt (geriausiu atveju).

Eimutis BUTKUS:

Kupiškis - Utena nuo Svėda-
sų iki Žaliosios pareklamuokit... 
Galima įvardyti baisiausia kelio 
atkarpa pasaulyje, - gal atsiras 
susidomėjusių. O dėl Biržinkos 
kelio, tai reik gero vairuotojo, 
kuris smagiai pralėktų su turis-
tais, tada, manau, patiktų.

Sonata BAJORIŪNAITĖ:

Žinoma, reikia. Tik iš pradžių 
reik pabaigti kelio darbus ir nu-
tiesti normalų asfaltą, nors kai 
vežiau žmogų tuo keliu, tai jam 
labiau patiko netaisyta atkarpa 
– sako, daugiau ekstrymo prasi-
lenkiant, tai manau, tikrai reiktų 
čia kaip „bobutės“ kalniukas link 
Molėtų.

Atversim Niūronių rinką 
Taivanui!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
šių metų „Bėk bėk, žirgeli!“ 
šventės mugę: 

„Mugėje nebus jokių kiniškų 
prekių, o tik maistas ir liaudies 
paveldas, amatininkų kūriniai, 
rankdarbiai.“  

Daugiau atvyksta, kai 
„rinkimų situacija“

Sigutis OBELEVIČIUS 
apie kviestinius svečius „Bėk 
bėk, žirgeli!“ šventėje: 

„Politikų visuomet kviečia-
me labai daug, bet paprastai at-
vyksta nedidelė jų dalis, o šiais 
metais, kai yra karo situacija, 
manau, jų bus dar mažiau.“

O nepopuliariausias - 
arabų kalbos, nes jo ...
nėra

Nijolė PRANCKEVIČIE-
NĖ, Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos 
Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė, apie populiariau-
sius egzaminus: 

„Populiariausias egzaminas 
yra lietuvių kalbos - nes jis yra 
privalomas.“

Bet higieniškumo sąvoka 
individualiai suprantama

Lukas PAKELTIS, versli-
ninkas, Anykščių rajono ta-
rybos narys, liberalas, apie 
Kurklių paminklo griovimo 
įslaptinimą:

„Gerų darbų nėra ko slėpti ar 
jų gėdytis. Higieniškai nuver-
tei, ir viskas.“ 

Arba buvo įtarimų, kad 
paminklas atgis...

Saulius NEFAS, mokslų 
daktaras, pirmasis Anykščių 
rajono meras, apie Kurklių 
paminklo griovimo įslaptini-
mą: 

„Slaptumas yra parodymas, 
kad abejojama, jog daromas 
geras darbas.“

Ypač atsivertų kitos 
perspektyvos

Silvija SAKEVIČIŪTĖ, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės komunikacijos specialis-
tė, apie Anykščių tikslus: 

„Gavus UNESCO literatū-
ros miesto statusą, Anykščiai 
taptų ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje bei visame pasaulyje 
pripažintu literatūriniu mies-
tu, atsivertų daugiau bendra-
darbiavimo kelių, investicijų, 
naujų infrastruktūros sprendi-
mų bei daugelis kitų perspek-
tyvų.“ 
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rievės

Dėl pertvarkos regioninio parko 
darbuotojai gyvena nežinioje

(Atkelta iš 1 psl.)

Po pertvarkos Aukštaitijos 
saugomų teritorijų direkcijai 
priklausys Anykščių, Asvejos, 
Biržų, Sartų ir Gražutės, Kauno 
marių, Krekenavos bei Sirvėtos 
direkcijos. Aukštaitijos saugu-
mų teritorijų direkcija įsikurs 
pastate, kuriame šiuo metu vei-
kia Anykščių regioninio par-
ko direkcija. Priminsime, kad 
2010 metais šiame pastate buvo 
atidarytas Anykščių regioni-
nio parko Lankytojų centras. 
Jis įkurdintas rekonstruotame 
buvusios mokyklos pastate. 
Pastato rekonstrukcija kainavo 
per 3 mln.litų. Centras įrengtas 
Europos Sąjungos  paramos ir 
valstybės biudžeto lėšomis. Čia 
lankytojai gali rasti informaci-
jos apie parko pažintinius pės-
čiųjų ir dviračių takus, vandens 
trasas, poilsiavietes, gamtos ir 
kultūros paveldo vertybes. 

25-erius metus Anykščių re-
gioninio parko direkcijos di-
rektoriumi dirbantis  Kęstutis 
Šerepka „Anykštai“ sakė, kad 
jau yra gavęs atleidimo iš darbo 
lapelį. Jis prisipažino nežinan-
tis, kokias pareigas užims po 

pertvarkos.
Tuo metu Anykščių regioni-

nio parko direkcijos vyriausioji 
specialistė Gražina Stankevič, 
šiuo metu pavaduojanti atosto-
gaujantį direktorių K.Šerepką, 
„Anykštai“ sakė, kad direkcijos 
darbuotojai yra gavę praneši-
mus apie įstaigos reorganiza-
ciją.

„Kol kas gyvename nežinioje 
ir laukiame. Gal pasiūlys kitą 
darbą. Laukiame ir tikimės ge-
riausio“, - vylėsi G.Stankevič.

Anykščių regioninio parko 
direkcijoje šiuo metu dirba de-
vyni darbuotojai: direktorius 
K.Šerepka, vyriausioji specia-
listė G.Stankevič, vyriausioji 
specialistė R.Gražienė, botani-
kė – ekologė Diana Martina-
vičiūtė, ekologė Indrė Vėtaitė, 
visuomenės informavimo spe-
cialistė Skaidrė Lakačauskie-
nė, turizmo vadybininkė Rūta 
Maciulevičienė bei meistrai 
Eugenijus Puodžiūnas ir Darius 
Stankaitis.

Anykščių regioninio parko 
direkcijos administruojamame 
Medžių lajų tako komplek-
se dirba septyni darbuotojai, 
tačiau,anot G.Stankevič, kom-

plekso regioninių parkų per-
tvarka šiuo etapu nepalies.

„Medžių lajų tako komplek-
sas kaip dirba, taip ir toliau 
dirbs“, - sakė G.Stankevič.

Kalbama, kad bus ir antrasis 
regioninių parkų pertvarkos 
etapas, tačiau tikslaus jo laiko 
Anykščių regioninio parko di-
rekcijos vyriausioji specialistė 
G.Stankevič įvardyti negalėjo.

Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba skelbia, kad pertvarkos 
metu nėra naikinama nė viena 
saugoma teritorija, nėra keičia-
mas jų statusas, ribos ar panašūs 
dalykai. Dėl direkcijų sujungi-
mo sumažėjus bendrųjų funkci-
jų (tarp jų - vadovų) pareigybių, 
numatoma esamiems darbuoto-
jams siūlyti kitas darbo vietas, 
jei  reikia - persikvalifikuojant, 
pasirenkant darbo vietą. 

Tuo metu Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjunga išplatino pra-
nešimą, kuriame išsako susi-
rūpinimą dėl regioninių parkų, 
valstybinių gamtinių ir biosfe-
ros rezervatų valdymo pertvar-
kos.

„Į mus kreipėsi regioninių 
parkų direkcijų darbuotojai, 
kurie sako, kad įgyvendinant 

pertvarką jie liks be darbo, 
nes kai kurių pareigybių nau-
jojoje direkcijų struktūroje pa-
prasčiausiai nelieka. Jie teigia 
negauną aiškių atsakymų iš 
Aplinkos ministerijos dėl savo 
likimo. Anot darbuotojų, jiems 
bus siūloma persikvalifikuoti 
ar dalyvauti atrankose į naujai 
įsteigtas pareigybes. Tuo metu 
visuomenė nerimauja, kad po 
reformos regioniniai parkai 
neteks identiteto, kultūrinės 
– istorinės regionų specifikos 
bei neteks glaudesnio ryšio su 
parkų lankytojais”, – sakė še-
šėlinė aplinkos ministrė Ligita 
Girskienė.

Pranešime taip pat rašoma, 
kad po pertvarkos nebelieka 
darbuotojų, atsakingų už teri-
torijų pritaikymą lankymui, bei 
sumažėja darbuotojų, atsakingų 
už kultūros paveldo vertybių 
priežiūrą ir puoselėjimą. Nuo-
gąstaujama, kad dėl pertvarkos 
sumažės bendradarbiavimas su 
savivaldybėmis, įvairiais kitais 
partneriais, o įgyvendinti ben-
drus projektus taps labai sudė-
tinga. Nėra aiški savivaldybių 
pozicija dėl pertvarkos, nors 
joms gali tekti perimti kai ku-

riuos lankytinus objektus, mu-
ziejus į savo pavaldumą.

Aplinkos ministerija teigia, 
kad pertvarka norima pagerin-
ti saugomų teritorijų apsaugą, 
mažinti biudžetinių įstaigų 
skaičių, optimizuoti jų veiklą, 
racionaliau naudoti išteklius. 
Teigiama, kad visose direkci-
jose dirbs po architektą, bus di-
dinamas ekologų, kraštovaizdi-
ninkų, kultūrologų, prevencijos 
specialistų etatų skaičius. Per-
tvarkos plane, pasak Aplinkos 
ministerijos, taip pat numatyta 
peržiūrėti ir išgryninti parkų 
direkcijų atliekamas funkci-
jas. Reformą ketinama vykdyti 
dviem etapais ir baigti iki kitų 
metų liepos. Šiuo metu pirma-
sis reformos etapas jau yra pra-
sidėjęs.

Anykščių regioninis par-
kas buvo įkurtas 1992 metais 
vertingiausioms šiaurės rytų 
Aukštaitijos teritorijoms išsau-
goti. Jis užima daugiau kaip 
15 tūkst. ha plotą. Čia išskirta 
13 draustinių – telmologinis, 
urbanistinis, keturi kraštovaiz-
džio, keturi geomorfologiniai, 
trys botaniniai ir vienas gamti-
nis rezervatas.

Vidmantas šMiGelskAs

kęstučio tubio bylos nagri-
nėjimas pasiekė antrosios ins-
tancijos teismą. tikėtina, kad 
kai Panevėžio apygardos teis-
mas paskelbs savo sprendimą, 
viena ar kita pusė vėl rašys 
apeliacinį skundą, ir byla 
keliaus į trečiosios instancijos 
teismą. Bet man regis, kad 
tolesnė bylos eiga k.tubio 
politinei karjerai įtakos 
nebeturės. nebent kažkurios 
instancijos teismas iki 2023 
metų savivaldos rinkimų spės 
priimti sprendimą, kuriuo 
tiesmukai buvusiam Anykščių 
rajono merui uždraus daly-
vauti rinkimuose.

Po eligijaus Masiulio 
išteisinimo tikinčių, kad, jeigu 
teismas pasakė, jog žmogus 
yra nekaltas, tai taip ir yra, 
liko mažai. ir atvirkščiai - jeigu 
teismas žmogų (net jeigu jis ir, 
atsiprašant, politikas) nuteisė,  

nebereiškia, kad jis nusikaltėlis. 
taigi, k.tubis, kaip jo byla be-
sibaigtų, kelią į  Anykščių mero 
postą pradeda lyg nuo švaraus, 
raundapu nupurkšto lauko. 

Kaip ir prognozavau, 
k.tubis tapo „valstiečiu“, 
šios partijos Anykščių sky-
riaus pirmininku ir iš karto 
visuotiniame narių susirinki-
me buvo iškeltas kandidatu į 
rajono merus. 

k.tubis oficialiai partinis 
iki tol nebuvo, tačiau forma-
lizuotas partiškumas, mano 
galva, nėra labai svarbus. 
Pradžioje jis ėjo su liberalais,  
paskui su socialdarbiečiais. 
šios partijos, švelniai ta-
riant, nėra ideologiškai labai 
artimos. nuo liberalų besisuk-
damas prie socialdarbiečių, 
k.tubis dar buvo „pakibęs“ 
ties  Artūro Zuoko komanda. 
Bet po „refrešinimo“ persi-
galvojo. Žodžiu, buvęs ir gal-
būt būsimas Anykščių rajono 
meras yra ideologiškai atvirų 
pažiūrų. labai atvirų... 

k.tubio „suvalstietėjimas“ 
pagrįstas abipusiu pragma-
tizmu. lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos lyderiui 
Ramūnui karbauskiui reikėjo 
reanimuoti partijos Anykščių 
skyrių, o lyderiai, ypač kai-
muose, nesimėto. Būtų buvęs 
griekas į partiją neimti savo 

rinkėją turinčio pulkininko.
Partinė platforma politi-

kams yra būtina. kai kas nors 
pabando pažaisti nepartinius, 
steigia visuomeninius komi-
tetus. ir k.tubis  pabandė. 
Žinome, kuo tai baigėsi...  
Rinkimai, aišku, yra visa-
liaudinė šventė, o  šventėms 
reikia pinigų. Daug pinigų. 
Pageidautina bent 100 tūks-
tančių.  net ir švariai, stt 
neužkliūdamas ir susirinkęs 
gerą rinkimų biudžetą, liksi 
daug kam moraliai skolingas, 
įsipareigojęs. Partiniu būti 
yra ir saugiau, ir patogiau...  
tad suprantu aš „valstietį“ 
k.tubį ir pateisinu.              

ir rinkėjams, manau, jo 
kailio keitimas  nebus labai 
svarbus.  Man tik įdomu, kaip 
k.tubis bandys atskirti „po-
litizuotus stt veiksmus“ nuo 
„valstiečių“. jis beveik atviru 
tekstu dėsto, kad tarnybos 
su juo susidorojo, nes vykdė 
politinį užsakymą.  Primin-
siu, jog 2018-aisiais, kai tas 
„politinis užsakymas“ buvo 
priimtas, šalies valdžioje kaip 
tik buvo „valstiečiai“, o Vy-
riausybei vadovavo generolas 
saulius skvernelis. kažkada 
s.skvernelio ir k.tubio antpe-
čiai buvo analogiški, o jų kabi-
netai Generaliniame policijos 
komisariate buvo visai greta 

(iš tiesų, tai aš nežinau, kur 
buvo k.tubio ir s.skvernelio 
kabinetai: nė vienas iš mini-
mų tuometinių generalinio 
komisaro pavaduotojų į darbą 
manęs nesikvietė). sunku 
patikėti, kad specialiosioms 
tarnyboms nurodymus duoda 
lukas Pakeltis. nors nurody-
mus jis gal ir gali duoti, kad ir 
per saulių Rasalą. Bet abejoju, 
ar tarnyboms L.Pakeltis su 
S.Rasalu yra autoritetai. Kita 
vertus, jeigu jau tuo metu, kai 
R.Karbauskis buvo nominaliu 
valstybės vadovu, valstybės 
tarnybas galėjo pavaldyti ir 
Anykščių liberalai, -  kokio 
velnio jis sėdėjo tame krome-
lyje. netvarka mūsų valstybėje 
buvo... Dabar juk geriau - 
dabar teismas savarankiškai ir 
objektyviai priėmė sąžiningą 
k.tubį išteisinantį sprendimą.    

Kitas keistas kampas - 
amžius. nauja mero kaden-
cija baigsis 2027-aisiais, 
k.tubiui tada eis 67-ieji. 
Priminsiu, kad 2015-2019-ųjų 
kadencijoje jaunas politikas 
k.tubis deklaravo ir bandė 
įgyvendinti kelio jaunimui į 
valdiškus kabinetus atvėrimą. 
Gink Dieve, aš priekaištų dėl 
amžiaus neturiu. ne krep-
šinio komandą ar meilužę 
renkamės. kvailiu, tinginiu ar 
vagimi žmogus netampa tik 

peržengęs kažkokią amžiaus 
ribą. Pavyzdžiui, faktas, jog 
Anglijos karalienės vyriausias 
vaikas jau seniai pensininkas, 
netrukdo nei jai, nei vaikui 
būti žvaliems, adekvatiems ir 
darbingiems. tačiau jeigu jau 
senolius pats labai nuvertini, 
dera žvilgtelėti ir į savo pasą. 

Dabartinė rajono valdžia 
dažnai kaltinama neveiklumu, 
ryžtingumo trūkumu. Bet čia 
platesnė, atskira tema. kita 
vertus, 2015-2019 ir 2019-
2023 metų kadencijų Anykščių 
rajono valdžios savo gerus 
darbus galės prieš rinkimus 
„Anykštoje“ pasiskelbti už 
pinigus.  nemokamai galiu 
priminti tik k.tubio į šeimy-
niškėlių piliakalnį nutiestą 
kelią ir nupirktą amfibiją.  
Čia mano asmeninis bonusas.

P.s. tiems, kurie portale 
anyksta.lt norės atskleisti pa-
slaptį, kad dabartinis Anykš-
čių rajono meras sigutis Obe-
levičius yra mano švogeris ir 
kad jau dabar stengiuosi jam 
padėti laimėti 2023 metų rin-
kimus, prisipažinsiu – iš tiesų 
manau, kad s.Obelevičius 
nėra blogiausias dalykas, ku-
ris galėjo Anykščiams nutikti. 
Bet paprastai aš už konser-
vatorius nebalsuoju. nueitų 
švogeris pas „bebrus“, - ga-
rantuotai palaikyčiau!   
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Žlugus Odesai gali nelikti ir lietuviškos 
pilies pėdsakų eldoradas ButRiMAs

specialiai iš Odesos, ukraina

Tuo metu dabartinio Odesos 
miesto apylinkėse plytėjo nedi-
delė kunigaikščio Vytauto Di-
džiojo įkurta gyvenvietė ir stūk-

sojo pilis, pavadinta Kačibėjumi. 
Istorijos šaltiniuose ši pilis yra 
minima nedaug kartų, įvardija-
ma ir keliais panašiais vardais.

Nuo Lietuvos pajūrio iki Juodosios jūros pakrantėje esan-
čios Odesos susidaro 1500 kilometrų atstumas. Tačiau Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdovai ir kariai 
Viduramžiais savo žirgus maudė ir vienoje, ir kitoje jūroje, 
nes LDK tuo metu buvo bene didžiausia Europos valstybė.

Į tolimą Juodosios jūros regio-
ną lietuviai atsibeldė po didingos 
1362m. pergalės Mėlynųjų van-
denų mūšyje, vykusiame netoli 
Kijevo. Tada LDK kariuomenė 
sutriuškino Aukso Ordą ir Vy-
tautas Didysis nusprendė perimti  
mongolų bei turkų valdytas teri-
torijas palei Dniepro upę iki pat 
Juodosios jūros. 

Kačibėjaus pilis buvo labiau-
siai į pietus nutolusi LDK pilis. 
Spėjama, kad lietuviai prie Juo-
dosios jūros pastatė iš viso 3-4 
pilis, tačiau kol kas pavyko rasti 
tik netoli Chersono stovėjusios 
Teginkos pilies pamatus.

Juos kasinėję Ukrainos archeo-
logai rado lietuviškų monetų bei 
reikmenų ir nustatė, kad pamatai 
yra panašūs į Trakų pilies. O iki 
tol čia statytos turkų pilys buvo 
kvadratinės arba stačiakampės, 
be to, jų pagrindiniuose vartuose 
maldoms buvo įrengta mečetė.

Spėjama, kad Odesoje lietuviai 
Kačibėjaus pilį pastatė dar prieš 
tai italų įrengtoje laivų prieplau-

koje, pavadintoje Džinestra. Mat 
Italijos kartografas Viskontis 
rašė, jog  1310-1318 metais toje 
vietoje buvo itališka gyvenvietė 
Džinestra. 

Šiltas Juodosios jūros klimatas 
į Odesos apylinkes pirmykščius 
žmones buvo atviliojęs dar prieš 
8-14 tūkst. metų. Čia kūrėsi seno-
vės graikų, hunų, moldavų, turkų, 
italų protėviai, tačiau niekas labai 
ilgai neužsibūdavo, nes gyvenvie-
tes nuolat puldinėjo stepėse siau-
tėjusios klajoklių gentys.

Be to, čia trūko gėlo vandens 
ir nebuvo statybinių medžiagų 
gyvenvietės sutvirtinimui.

Lietuvių pastatyta Kačibėjaus 
pilis buvo nedidelė, jos trikam-
pių sienų ilgis siekė keturias-
dešimt metrų. Spėjama, kad 
lietuviai buvo įrengę ir uosto 
prieplauką, nes lenkų kroniki-
ninkas Dlugošas 1415 metais 
rašė, kad karalius Jogaila iš Ka-
čibėjaus siuntė parduoti grūdų 
prikrautą laivą.

1432 m. sudarytame Švitri-

gailos miestų sąraše Kačibėjaus 
gyvenvietė  irgi minima. Apie 
ją rašė ir Jogailos anūkas, kara-
lius Vladislovas lll, kuris laiške 
Podolę valdžiusiam didikui Te-
odorikui 1442 metais įsakė su-
remontuoti apleistą Kačibėjaus 
pilį, nes planavo kryžiaus žygį į 
Konstantinopolį. 

Lietuviai vieni Kačibėjaus pilį 
valdė apie pusšimtį metų, po to 
- dar beveik šimtą metų kartu su 
Lenkija. Vėliau, Abiejų Tautų 
Respublikai susilpnėjus, Kači-
bėjaus pilyje įsikūrė turkai, kurie 
ją perstatė ir pervadino Chaču-
bėjaus pilimi.

Praėjus dar dviem šimtams 
metų, 1789m, Rusija įveikė Cha-
čubėjuje įsitvirtinusius turkus ir 
įkūrė savo uostą bei miestą, pa-
vadintą Odesa. Blogiausia, jog 
carienė Jakaterina ll įsakė bu-
vusią pilį susprogdinti taip, kad 
neliktų jokių jos žymių.

Todėl Odesos archeologams, 
siekiantiems atrasti Vytauto 
Didžiojo pilies pamatus, to nie-
kaip nepavyksta padaryti. Ode-
sos pedagoginio instituto Isto-
rijos katedros vedėjas, mokslo 
daktaras Andrejus Krasnožonas 
teigia, jog nustatė, kokioje vie-
toje pilis buvo.

pastabos paraštėse

Ričardas BAnys,
Panevėžio raj. Vadoklių parapijos 

klebonas, svėdasiškis

Kai mūsų veidai – lyg paveikslai...

kaip gera, kai jau beveik 
nebereikia nešioti ant veido medi-
cininių ar dar kitokios apsaugos 
kaukių!  nors esu girdėjęs, kad 
kaukės, nors ir (cituoju) „neap-
saugo nuo virusų, bet buvo labai 
patogios pasislėpti: kiti tave 
sunkiai atpažindavo. nebent iš 
balso“. Gal žmogui taip ir geriau, 
tačiau, kai pagalvoji, kam gi ir 
nuo ko reikia slėptis. 

Dabar vis dažniau matome 
vieni kitų veidus, ne vien akis. O 
kada veidas ir akys sudaro neda-
lomą duetą, tada galime tiesiai 
pažvelgti į kiekvieno sutikto veidą, 
nes akys žvelgia, o lūpos prabyla. 
tik ar visada drąsu žiūrėti į kito 
žmogaus veidą?  Dar juk svarbu, 
kokiu žvilgsniu, kokia veido išraiš-
ka. jei žiūrėdamas į kitą žmogų 
tu šypsaisi, tai ne visi gali tai 
suprasti teisingai. yra žmonių, ku-
rie tiesiog nepakenčia, kai į juos 
žiūrima ilgiau nei akimirką arba 
nuolat protarpiais žvilgčiojama. 
tokie žmones kartais gali parodyti 
ir agresiją mūsų atžvilgiu. Bet, 
ačiū Dievui, tokių nenormalių 
žmonių yra mažuma. kiti labai 
dažnai irgi atsako mums šypsena. 
juk stengiamės atrodyti vakarie-
tiškai: gal dar pamename, kai 

tarybiniais laikais ar į tų laikų 
pabaigą kur nors sutikdavome iš 
Vakarų atvažiavusius žmones... 
Vos ne su pavydu žiūrėdavo-
me į jų spalvingą aprangą ir į 
besišypsančius veidus. Dabar ir 
pas mus toks metas, kai ir patys 
mes bandome žiūrėti į kitus ir 
šypsotis. tiesa, galvos linktelėji-
mas besišypsant, kitą žmogų, net 
nepažįstamą, dažniausiai nuteikia 
pozityviai. tai reiškia, kad mes ki-
tam žmogui, net ir nepažįstamam, 
praeinančiam pro mus, linkime 
visa, kas geriausia. Žinoma, 
sutinkame ir tokių žmonių, kurie į 
mūsų žvilgsnį, lydimą šypsenos ir 
galvos linktelėjimo, atsako tikra 
patologine atgyvena: apsimeta, 
kad nemato. tokia elgesio patolo-
gija, atsiradusi tarybiniais laikais 
mūsų visuomenėje, vis dar pasi-
taiko ir mūsų laikais. Bet, ačiū 
Dievui, jau bebaigianti išnykti. 

kartais kitų veidai mums 
primena vieno ar kito mums 
artimo žmogaus veidą. tada tą 
nepažįstamą žmogų, savo veidu į 
kažką brangaus panašų, palydime 
didesniu spontanišku dėmesiu. 
Pamenu, kai teko italijoje, Romos 
mieste, kelis mėnesius atlikti 
senelių slaugos namų kapeliono 
tarnystę. tuose namuose susipa-
žinau su viena garbingo amžiaus 
moterimi, vos ne identiškai 
panašia į mano senelio seserį An-
taniną, kuri man prilygo mylimai 
močiutei. senjora Margarita (taip 
į ją kreipdavausi) beveik visą savo 
gyvenimą praleido Amazonijos 
miškuose, Brazilijoje, kartu su 
savo tėvais, kurie gydė vienos in-
dėnų genties žmones. Pamenu, kai 

Margarita pradėdavo pasakoti 
savo prisiminimus apie gyvenimą 
Brazilijos miškuose,  jos veidas 
tarsi atjaunėdavo, švytėdavo. 
Panašiai būdavo ir su mano teta 
Antanina, kai ji, net ir sulaukusi 
90 metų, vis dar man pasakodavo, 
kaip dar jaunystės metais jai teko 
dirbti kaune, žydų ligoninėje. šių 
labai panašių išoriškai moterų 
likimas ir gyvenimo istorijos klos-
tėsi skirtingose žemės vietose, bet 
tas moteris jungė vienas nuosta-
bus ir bendras dalykas: prašvitę 
nuo jaunystės prisiminimų veidai, 
spindinčių akių žvilgsniai ir 
šypsenos. jau praėjo nemaža 
metų nuo to laiko, kai tos dvi  man 
labai artimos moterys iškeliavo 
iš šio pasaulio. tačiau jų abiejų 
veidai iki šiolei man šviečia sielos 
prisiminimuose. 

kokie ramūs, šviesūs, išpuošti 
šypsenų ir skaidrių, malonių akių 
veidai.... Gera į tokius veidus 
žiūrėti. tačiau yra ir kitų veidų. 
jie - tarsi paskendę laivai jūroje: 
pilki, bejausmiai, kartais net 
baugūs. Pamenu, kai dar buvau 
mokinys svėdasų (dabartinėje j. 
tumo- Vaižganto gimnazijoje) vi-
durinėje mokykloje, labai vengiau 
ir bijojau vieno mokytojo žvilgs-
nio. kai tą žvilgsnį pagaudavau 
savo akimis, jausdavau, kiek tas 
mokytojas manęs nemėgsta, nors 
jam nieko bloga nesu padaręs. 
Gal tik ne visada galėdavau 
„nuoširdžiai“ parodyti, kiek myliu 
„tarybinę tėvynę“ ir jos istoriją. 
iki šiolei save raminu, kad gal tas 
piktas mokytojo žvilgsnis buvo 
savotiška kaukė, po kuria slėpėsi 
linkėjimas paties geriausio  man 

- būsimam Bažnyčios kunigui. 
tebūnie taip...

kai kažkada teko lankyti reto-
rikos ir scenos vaidybos kursus 
italijoje, mus visada mokydavo 
kaip elgtis scenoje sakant kalbas, 
skaitant pranešimus konferencijo-
se, kad žiūrovų ar klausytojų vei-
dai ir jų mimikos mūsų netrikdytų. 
Gavome labai paprastą patarimą: 
visada stengtis žiūrėti ne žmo-
nėms į akis, o šiek tiek aukščiau: 
į kaktą, tuoj virš antakių. kartą 
teko nepaisyti tokio patarimo. 
turėjau deklamuoti labai liūdnas 
eiles. Bedeklamuojant akys 
kliudė vieno žmogaus veidą, kuris 
(atleiskite) man priminė tarybų 
sąjungos vadovą leonidą Brež-
nevą. ir ką jūs manote: užsikirto 
sakinys - nė iš vietos. Gerai, kad 
tuoj į pagalbą atėjo suflerė, 
pasislėpusi už scenos užuolaidos. 
kitaip būtų buvę labai gėda. tai-
gi, visada svarbu atminti ir žinoti, 
kaip žiūrėti į kitus ir kada. tai 
scenos gyvenimas. Bet žvilgsniai 
gyvena ir mūsų kasdienybėje. 
užeini į kokį nors prekybos centrą 
maisto nusipirkti. Prisikrauni 
prekių beveik visą vežimuką ir 
toliau važiuoji. O pro šalį praeina 
tautiečiai. Dažnas praeinantis 
žiūri ne į tave, ne į tavo veidą, o į 
vežimėlį, prikrautą prekių. Žiūri 
ir gal pagalvoja: „Ot, bjaurybė! 
Daugiau už mane prisikrovė! 
Matyt, kad gerai uždirba...“ 
Gal ir klystu taip manydamas, 
tačiau kai mintyse regiu vėl tuos 
žiūrinčius į prekių vežimėlį veidus 
ir jų išraiškas, tai tikrai suabejoju, 
ar tokie žmones džiaugiasi, kad tu 
tiek daug prekių nori įsigyti. O gal 

tavo veidas tuo metu yra ne toks 
gražus kaip tualetinio popieriaus 
pakuotė ar stiklainis alyvuogių? 
Gerai sakoma, kad dėl grožio ir 
skonio nereikia ginčytis. 

Mūsų veidai yra įvairūs, gal 
vieni į kitus kartais panašūs, bet 
ne tokie pat. sakoma, kad Dievas 
mus sukūrė pagal savo paveikslą. 
Bet kaip tai? juk prisipažinkime: 
yra tokių veidų, kurie mums  ne-
gražūs, atstumiantys ar panašūs 
į visokius „brežnevus“. Bet argi 
nuo gražaus ar negražaus veido 
priklauso ir kito žmogaus elgesys 
ar gyvenimo būdas? Žinoma, al-
koholiko ar narkomano,  rūkančio 
žmogaus veidas tikrai neatrodys 
„angeliškas“. tačiau ir tokiame 
veide slypi kažkur giliai pasi-
slėpęs gerumo daigas. Mažytis, 
gležnas, merdintis, bet esantis...

tad gal ir nesvarbu, kokius 
veidus matome, sutinkame. 
svarbiausia, kad tai būtų tie 
veidai, kurie neturi kaukių, neturi 
veidmainystės randų, bet tarsi tik 
pridengia vidinį žmogaus pasaulį, 
kurį reikia gerbti, bandyti supras-
ti, o supratus -  bandyti bendrauti.  
juk kiekvienas žmogaus veidas 
(kaip ir mūsų pačių) yra tarsi 
paveikslas, į kurį pažvelgę galime 
savyje išgyventi įvairių emocijų 
buvimą. O emocijos ne visada 
būna gražios, ramios ar  kupinos 
žavesio. kartais jos išsigąsta, 
nustemba, aikteli iš susižavėjimo 
arba tyli. Bet ir emocijų tyloje 
slypi prasmė. juk nieko šiame 
pasaulyje nėra beprasmio. O ma-
tydami kito žmogaus veidą, mes 
dar galime jausti ir žinoti, kad 
gyvename su kitais, o ne siūruoja-
me vienatvėje lyg lauko viduryje 
augantis vienišas  medis. 

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

Archeologas Andrejus Krasnožonas nerimauja, kad per karą 
gali būti sunaikintos Kačibėjaus pilies liekanos.
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Respublikinė Panevėžio ligoninė kviečia aplinkinių 
rajonų gyventojus atvykti diagnostikai ir gydymui
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė yra viena iš penkių 

didžiausių šalies gydymo įstaigų, pacientams teikiančių ko-
kybiškas, profesionalias bei modernias paslaugas. Kadangi 
tarp Panevėžio ir aplinkinių rajonų nedidelis atstumas bei 
geras susisiekimas, Respublikinės Panevėžio ligoninės direk-
torius Arvydas Skorupskas kviečia šių rajonų gyventojus, 
esant poreikiui, neužmiršti kaimynystėje esančios gydymo 
įstaigos. Ypač čia laukiamos aplinkinių rajonų gimdyvės.

Modernioje ligoninėje – 
aukšto lygio paslaugos
„Galime ir turime kuo pasi-

girti, - kalbėjo ligoninės vado-
vas. – Turime kvalifikuotus ra-
diologus, magnetinį rezonansą, 
du kompiuterinius tomografus, 
angiografą. O Intervencinės ra-
diologijos skyriaus vedėjas dr. 
Andrius Pranculis sėkmingai 
atliktomis sudėtingomis opera-
cijomis garsėja ne tik Lietuvoje, 
bet ir  Baltijos šalyse.“ 

Per trejus pastaruosius metus 
ligoninė atnaujino savo aparatū-
rą, įdiegė naujų gydymo meto-
dų, daug metų pelno palankios 
naujagimiams ligoninės statusą. 

Respublikinėje Panevėžio li-
goninėje modernia medicinos 
aparatūra atliekamos kliniki-
nės fiziologijos, kompiuterinės 
tomografijos, mamografijos, 
echoskopijos, videoendoskopi-
jos, angiografijos procedūros. 
Matuojamas funkcinės tėkmės 
greitis, atliekamos perstempli-
nės echoskopijos, transtoraka-
linės biopsijos kompiuterinės 
tomografijos ar ultragarso kon-
trolė. Pacientams taip pat vyk-
domi biocheminiai, imunologi-
niai, histologiniai, citologiniai, 
mikrobiologiniai, molekuliniai, 
alergologiniai tyrimai, vėžio 
žymenų nustatymas, kraujo ir 
jo pakaitalų transfuzijos, kaulų 
čiulpų punkcijos, ascito ir pleu-
ros diagnostinės ir gydomosios 
punkcijos, įvairių organų biop-
sijos, ekstrinės ir planinės he-
modializės, hemodiafiltracijos, 
peritoninės dializės. Endosko-
pinių manipuliacijų metu stab-
domas kraujavimas, atliekamos 
polipektomijos, venų ligavimas, 
gydomosios cholangiopankrea-
tografijos (ERCP).

Gydymo įstaiga garsi ir savo 
Skausmo klinika, kurios plataus 
spektro paslaugomis naudojasi 
ne tik Panevėžio miesto bei ra-
jono gyventojai, bet čia atvyksta 
nemažai žmonių iš kitų rajonų. 

Respublikinė Panevėžio ligo-
ninė didžiuojasi aukštos kvalifi-
kacijos neurologais ir  interven-
ciniais radiologais, atliekančiais 
daugiausia intervencijų Lietu-
voje, esant smegenų kraujota-
kos pakenkimams.

Pasiteisino ir paklausi tarp 
pacientų tapo neseniai pradėta 
taikyti nauja procedūra – robo-
tizuota prostatos biopsija ma-
gnetinio rezonanso tomografo 
kontrolėje. Tokią specializuotą 
medicinos įrangą - robotinę ran-
ką - turi tik trys Lietuvos gydy-
mo įstaigos: Nacionalinis vėžio 
institutas, Klaipėdos ir Panevė-
žio respublikinės ligoninės.

Pakvietė į Likėnų 
reabilitacijos ligoninę
Vardydamas gydymo įstaigos 

privalumus, direktorius A. Sko-
rupskas atkreipė dėmesį, jog 
Respublikinei Panevėžio ligoni-
nei priklauso ir Likėnų reabilita-
cijos ligoninė. Joje teikiamos II 
lygio medicininės reabilitacijos 
gydymo stacionarinės ir ambu-
latorinės paslaugos suaugusiems 
pacientams, sergantiems nervų 
sistemos ligomis ir judamojo 
atramos aparato pažeidimais. 

„Šis nepelnytai nuvertintas fi-
lialas vėl atgauna savo prestižą. 
Likėnų mineralinis vanduo ir 
purvas, turintys geriausią mine-
ralizaciją, – patys kokybiškiausi 
Lietuvoje. To neturi nei Druski-
ninkų, nei Birštono kurortai. Iki 
metų pabaigos ketiname užbaigti 
pastatų renovaciją ir esame įsi-

tikinę, jog ši reabilitacijos ligo-
ninė vėl atgaus turėtą šlovę“, – 
mintimis dalijosi A. Skorupskas, 
ragindamas ukmergiškius reabi-
litacijai rinktis būtent Likėnus.

Sveikatos reforma – 
reali pagalba gyventojams
Pagrindinis Sveikatos refor-

mos tikslas – teikti kokybiškas 
ir saugias sveikatos priežiūros 
paslaugas visiems Lietuvos 
gyventojams, nepaisant jų gy-
venamosios vietos, socialinės 
ar ekonominės padėties. Speci-
alizuotos sveikatos priežiūros 
srityje yra iškeltas uždavinys 
koncentruoti stacionarinių akty-
viojo gydymo paslaugų teikimą, 
išsaugant jų geografinį prieina-
mumą. Viena iš būtinųjų sąlygų, 
siekiant užtikrinti tvarų aukštos 
kokybės ir saugių aktyviojo gy-
dymo stacionaro paslaugų tei-
kimą, yra pakankamas įvairių 
profilių pacientų srautas, užti-
krinantis tiek pakankamą speci-
alistų klinikinę praktiką, tiek ir 
ligoninės ekonominį tvarumą.

„Mažėjant gimstamumui Lie-
tuvoje, ypač sumažėjo gimdy-
mų skaičius regionų staciona-
ruose. Kuo mažesnis skaičius 
paslaugų, tuo medicinos perso-
nalo įgūdžiai prastėja, paslaugų 
teikimas darosi mažiau saugus. 
Norint teikti saugias paslaugas, 
visą parą turi būti užtikrintas 
visų reikalingų specialistų pri-
einamumas – akušerių – gine-
kologų, akušerių, neonatolo-
gų, slaugytojų, anesteziologų 
reanimatologų“, – teigia VUL 
Akušerijos ginekologijos centro 
direktorė Diana Ramašauskaitė.

Klinikoje veikia trys 
skyriai – suburta stipri 
komanda 
Respublikinė Panevėžio li-

goninė kartu su kitomis šalies 
sveikatos priežiūros įstaigomis 
dalyvavo Lietuvos Respublikos 
ir Šveicarijos Konfederacijos 
bendradarbiavimo programoje 
„Nėščiųjų gimdyvių ir naujagi-
mių sveikatos priežiūros geri-
nimas Lietuvoje“. Šios progra-
mos lėšomis  buvo renovuota 
ir nauja šiuolaikine medicinine 
įranga aprūpinta Akušerijos gi-
nekologijos klinika. 

„Asmens sveikatos priežiūros 
paslaugos nėščiosioms, gimdy-
vėms ir naujagimiams tapo dar 
saugesnės ir aukštesnės koky-
bės, o naujagimiams palankios 
ligoninės vardą ligoninė išlaikė 
iki šiol“, – džiaugėsi A. Sko-
rupskas ir pakvietė aplinkinių 
rajonų moteris, besilaukiančias 
kūdikių, vaikelio atėjimui rink-
tis šios ligoninės Akušerijos gi-
nekologijos kliniką.

Jai vadovauja 14 metų Da-
nijoje dirbęs gydytojas Darius 
Jaseliūnas, kuris įgytą patirtį  
dabar diegia Panevėžyje. Aku-
šerijos ginekologijos klinikoje 
veikia trys skyriai: Akušerijos, 
Ginekologijos ir Naujagimių. 
Klinikoje nuolat dirba apie 100 
medikų personalas. 

Šiuo metu dalis klinikos re-
novuojama, atlikus šiuos darbus 
visos patalpos bus atnaujintos, 
modernizuotos. 

Akušerijos skyriuje 
nėra skubos
Akušerijos skyriaus vedėjas, 

gydytojas akušeris - ginekolo-
gas Raimundas Petrauskas pa-
sakojo, jog per metus sulaukia-
ma per 1 000 gimdymų. Kaip ir 
visoje Lietuvoje, jų kasmet šiek 
tiek mažėja. Panevėžio ligoni-
nėje pernai registruota 60 gim-
dymų mažiau nei užpernai. 

Atvykstančioms į Akušerijos 
skyrių gimdyvėms sudarytos 
puikios sąlygos, dirba kvalifi-
kuotas personalas. 

Per parą vidutiniškai skyriuje 
priimami 3-4 naujagimiai. Pasak 
vedėjo, būna dienų, kai atvyksta 
5-6 gimdyvės, o kartais sulaukia-
ma vos vienos. Ne daugiau kaip 
18-20 proc. gimdymų užbaigia-
ma cezario pjūvio operacija. Iš 
anksčiau operuotų moterų dau-
giau kaip pusė pagimdo pačios. 

„Skyriuje nėra perteklinės 
skubos, kiekvienai pacientei 
skiriamas pakankamas dėmesys. 
Todėl esame pasirengę priimti 
daugiau gimdymų ir kviečiame 
aplinkinių rajonų gimdyves at-
vykti gimdyti į mūsų ligoninę. 
Klinikoje  užtikriname jaukią 
aplinką, gimdyvės ir naujagi-
mio saugumą. Dirba profesio-
nalų komanda, besivadovaujan-
ti pagarbaus požiūrio į pacientes 
vertybėmis“, – pasakojo gydy-
tojas R. Petrauskas ir pasidžiau-
gė, kad klinikos komanda turi 
stiprų branduolį. 

Gimdyvės palatose paprastai 
guli po vieną, turi atskirą tua-
letą, dušą, taip pat gali naudotis 
mokamomis padidinto komfor-
to palatomis. 

Pagimdžiusios mamos mo-
komos naujagimių priežiūros 
ir žindymo įgūdžių, skatinamas 
natūralus maitinimas. 

Sveiki naujagimiai į namus iš-
rašomi po dviejų arba trijų parų.    

Koronaviruso pandemijos 
metu skyriuje veikė atskiras 
COVID-19 padalinys, kuriame 
buvo guldomos karščiuojančios 
ar gimdyvės su patvirtinta koro-
naviruso infekcija. Šiame atski-
rame bloke buvo įrengta atskira 
gimdykla, palatos. 

Nėštumo patologijos posky-

ris gelbsti esant nekasdienėms 
situacijoms. Jame, esant pa-
tologijai:  priešlaikiniam gim-
dymui, nėštumo toksikozėms, 
perinatalinei infekcijai, vaisiaus 
augimo sulėtėjimui, padidėju-
siam ar sumažėjusiam vaisiaus 
vandenų kiekiui, daugiavaisiam 
nėštumui, užsitęsusiam nėštu-
mui, kitai ekstagenitalinei pato-
logijai, nėščiosioms teikiamos 
stacionarinės, dienos stacionaro 
bei ambulatorinės paslaugos. 
Panevėžietės dažniausiai renka-
si dienos stacionaro paslaugas, 
po kurių išvyksta namo, o at-
vykstančios iš rajonų trumpam 
guldomos į stacionarą. 

Besilaukiančioms moterims 
11-14  bei 18-20 nėštumo savai-
tę ligoninėje bei Konsultacijų 
poliklinikoje atliekama echos-
kopija. Šiai procedūrai nėščio-
sios atvyksta ir iš kitų rajonų. 
Tereikia gauti prižiūrinčios 
akušerės siuntimą ir registraci-
jai Respublikinėje Panevėžio 
ligoninėje skambinti telefonais 
– 8 45 507109, 8 45 507262, 8 
45 507124, 8 682 43673, 8 313 
35684, 8 633 48054. Mūsų li-
goninės specialistai visada yra 
pasiruošę padėti Jums ir suteikti 
profesionalias konsultacijas bei 
geriausias rekomendacijas.

Skyriaus stiprybė – 
daugiadalykė komanda 
ir Palankios naujagimiams 
ligoninės statusas 
Pasak Akušerijos skyriaus ve-

dėjo R. Petrausko, Respublikinė 
Panevėžio ligoninė yra daugia-
profilinė, todėl esant sudėtin-
gam gimdymui pagalbą ir kon-
sultacijas teikia įvairių sričių 
specialistai. Kviečiami aneste-
ziologai, intervenciniai radiolo-
gai, neurologai, angiochirurgai 
ir kitų sričių gydytojai, kurie 
nedelsiant prireikus yra šalia – 
toje pačioje ligoninėje. 

Šie specialistai dirba visą 
parą, todėl ligoninė yra visada 
pasiruošusi spręsti ir iškilusias 
nekasdienes gimdymo situaci-
jas. Gydytojų komanda žinias 
nuolat atnaujina šalies ir tarp-
tautiniuose mokymuose. 

„Į mūsų ligoninę jau seniai at-
vyksta gimdyvės iš įvairių šalies 
rajonų. Pastebime, kad pacien-
tės pirmiausia renkasi saugią 
ir namų jaukumu dvelkiančią 
aplinką, o ne atstumą. Jaukumo, 
privatumo ir saugumo jausmą 
padeda sukurti galimybė gim-
dymo metu ir po gimdymo visai 
šeimai būti kartu individualiose 
palatose bei visą parą bet kuriuo 
metu gauti Naujagimių skyriaus 
gydytojų bei slaugytojų pagalbą 
ar patarimą. 

(Nukelta į 7 psl.)

Naujagimių skyriaus vedėja Irena Žilinskienė apžiūri vaikutį.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldybė 
informavo, kad J.Vencevičius 
buvo vienintelis kandidatas 
teikti konsultacijas, Anykščių 
rajono savivaldybei rengiant pa-
raišką tapti UNESCO literatūros 
miestų tinklo nare.

„Atsižvelgiant į tai, kad 
buvo vykdomas mažos vertės 
pirkimas, buvo apklausiamas 
pasirinktas tiekėjas“, - infor-
mavo savivaldybės specialistė 
ryšiams su visuomene Silvija 
Sakevičiūtė.

J.Vancevičius yra literatūros 
pažinimo programos vaikams ir 
paaugliams „Vaikų žemė“ vado-
vas. Jis yra atsakingas už idėjų, 
kurios padėtų vaikams pažinti 
literatūrą ir  smagiai praleisti lai-
ką, generavimą ir įgyvendinimą. 
Šiuo metu J. Vancevičius yra 
Tarptautinės vaikų ir jaunimo 
literatūros asociacijos Lietuvos 
skyriaus valdybos narys.

Savivaldybės ryšiams su vi-
suomene specialistė S. Sakevi-
čiūtė taip pat pateikė oficialią 
Anykščių rajono savivaldybės 
poziciją, kodėl trečią kartą bus 

Anykščiai trečiąjį kartą bandys tapti 
UNESCO literatūros miestų tinklo nariu

rems savivaldybės siekio tapti 
pasaulinio literatūros miestų tin-
klo nare, kadangi analogišką pa-
raišką tapti tinko nariu greičiau  
pateikė Vilnius. 

Maža to, antrą kartą bandy-
dama tapti UNESCO literatūros 
miestų tinklo nare, Anykščių 
rajono savivaldybė apsimelavo 
Lietuvos nacionalinei UNESCO 
komisijai. Šie buvo priblokšti, 
tik iš „Anykštos“ publikacijos 
sužinoję, kad savivaldybės ren-
giama paraiška jau praktiškai 
užbaigta ir verčiama į anglų kal-
bą, nors dar prieš keletą dienų 
komisijos specialistai savivaldy-
bę konsultavo, kaip reikėtų pa-
tobulinti prieš ketverius metus 
teiktą už 3 tūkst. Eur parengtą 
UAB „Bugiris“ paraišką.

Kitaip tariant, Lietuvos na-
cionalinei UNESCO komisijai 
norėta pateikti „seną rašinėlį“, o 
komisijai jį atmetus Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius, 
suklaidintas tuometinės Kultū-
ros, turizmo ir komunikacijos 
skyriaus vedėjos A.Pajarskienės, 
komisijos sprendimą viešai pa-
vadino „šlykščiu“.

Vėliau dėl paraiškos rengimo 
ir melo, kad paraiška jau buvo 
parengta, A.Pajarskienei teko 
aiškintis Anykščių rajono tary-
bai, tačiau dėl to ji nebuvo nu-
bausta.

2021 metais paraiškos, sie-
kiant UNESCO literatūros 
miestų tinklo narystės, rengimui 
buvo numatyta 5 tūkst. Eur, ta-
čiau šie pinigai, anot savivaldy-
bės administracijos direktorės 
Ligitos Kuliešaitės,  neišleisti.

Anykščių rajono taryba yra 
vienbalsiai pritarusi, kad Anykš-
čiai siektų tapti UNESCO litera-
tūros miestų tinklo narystės.

„Įsijungimas į UNESCO kū-
rybinių miestų tinklą nėra laike 
apibrėžtas projektas su kon-
krečia sąmata – tai vieninga ir 
kryptinga bendradarbiavimo 
platforma, kuri miestui sukuria 
neabejotiną ekonominę ir soci-
alinę naudą: kryptingai atnauji-
nama ir vystoma infrastruktūra, 
auga vidaus investicijos, gerėja 
vietos gyventojų pasididžiavi-
mas savo kraštu, didėja tarp-
tautinis žinomumas“, – apie 
tokio statuso naudą informuota 
Anykščių rajono taryba.

Pernai UNESCO literatūros  
miestų tinklo nariu tapo Vilnius, 
šis statusas suteiktas Giotebur-
gui (Švedija) ir Džakartai (In-
donezija). Tarp UNESCO litera-
tūros miestų jau yra Krokuva ir 
Vroclavas (Lenkija), Utrechtas 
(Nyderlandai), Lvovas (Ukrai-
na), Tartu (Estija), Liubliana 
(Slovėnija) – iš viso apie 40 pa-
saulio miestų.

bandoma siekti UNESCO litera-
tūros miestų tinklo narystės.

„Anykščių rajono savivaldybė 
tikslingai siekia tapti UNESCO 
tinklo nare nuo 2017 metų. Nuo-
latos vyksta konsultacijos, kryp-
tingai kuriami planai. Anykš-
čiuose augo ir kūrė keletas 
iškilių literatūros atstovų, lite-
ratūra yra neatsiejama Anykščių 
dalis. Gavus UNESCO litera-
tūros miesto statusą, Anykščiai 
taptų ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje bei visame pasaulyje 
pripažintu literatūriniu miestu, 
atsivertų daugiau bendradarbia-
vimo kelių, investicijų, naujų 
infrastruktūros sprendimų bei 
daugelis kitų perspektyvų“, - re-
dakcijai atsiųstame elektroninia-
me laiške rašė S.Sakevičiūtė.

Savivaldybės specialistė ry-
šiams su visuomene S. Sakevičiū-
tė informavo, kad Anykščių savi-
valdybės paraiška tapti UNESCO 
literatūros miestų tinklo nare bus 
teikiama 2023 metais.

Kol kas darbo grupė, kuri 
dirbs prie paraiškos rengimo, 
Anykščių rajono savivaldybėje 
nesudaryta.

„Darbo grupė oficialiai bus 

patvirtinta šią savaitę, tikslina-
mi jos nariai. Tik patvirtinus 
darbo grupę, bus galima įvardy-
ti jos pirmininką“, - paaiškino 
S.Sakevičiūtė.

Priminsime, kad 2017 metais 
Anykščių savivaldybės paraišką 
tapti literatūrinių miestų tinklo 
nare rengė UAB „Bugiris“ stei-
gėja, buvusi Anykščių rajono 
mero Sigučio Obelevičiaus pa-
tarėja Jurgita Bugailiškienė. Už 
paraiškos rengimą jai sumokėta 
3 tūkst. Eur. Siekio, kad Anykš-
čiai taptų UNESCO literatūros 
miestų tinklo nariu, Anykščių 
rajono savivaldybei įgyvendinti 
nepavyko, tačiau Lietuvos naci-
onalinė UNESCO komisija pui-
kiai įvertino pačią paraišką.

Pernai paraiškos rengimas, 
Anykščiams siekiant literatūri-
nių miestų tinklo narystės, virto 
skandalu. Tuomet pagrindine pa-
raiškos koncepcijos autore prisi-
statė tuometinė Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedė-
ja Audronė Pajarskienė.

Anykščių rajono savivaldybę 
Lietuvos nacionalinė UNESCO 
komisija  informavo, kad ne-

Taip pat įstaiga daug dėme-
sio skiria moterims po gimdy-
mo. Respublikinė Panevėžio 
ligoninė yra įgyvendinusi vi-
sus principus ir reikalavimus 
Palankios naujagimiams ligo-
ninės statusui gauti ir jau 20 
metų turi šį svarbų ir įpareigo-
jantį įvertinimą – pirmą kartą 
jis buvo gautas 2001 m. gruo-
džio 13 d. Apie šį pasiekimą 
pas mus atvykstančios gimdy-
vės žino ir ypač vertina, kuo-
met renkasi, kur gimdyti. Kad 
gautų šį statusą, Akušerijos 
skyriaus personalas dalyvavo 

mokymuose, kuriuose buvo 
mokoma, kaip tinkamai ben-
drauti su pacientėmis ir per-
duoti joms pagrindinį principą, 
kad kūdikių žindymas yra la-
bai svarbus kūdikio ir mamos 
sveikatai. Taip pat viena iš są-
lygų, kurią Akušerijos skyrius 
įgyvendino, motinai ir nauja-
gimiui kartu palatoje būti visą 
parą. Statutas suteikia galimy-
bę gimdyvių vyrams dalyvauti 
gimdyme ir kartu (atskiroje ar 
bendroje palatoje) apsigyventi 
ligoninėje. Palankios naujagi-
miams ligoninės statusas su-
teikiamas dvejiems metams, 
tad, norint jį vėl gauti, ligoninė 

Respublikinė Panevėžio ligoninė kviečia aplinkinių 
rajonų gyventojus atvykti diagnostikai ir gydymui

vertinama iš naujo, personalas 
atnaujina žinias  mokymuose“, 
- Akušerijos ginekologijos kli-
nikos teikiamų paslaugų priva-
lumus pristato R. Petrauskas. 

Nėščiosioms, gyvenančioms 
regionuose, nevertėtų būgštau-
ti dėl tolimesnių atstumų iki 
didžiųjų gydymo įstaigų, tarp 
jų - ir iki Panevėžio. Vienas iš 
naujosios Sveikatos reformos 
tikslų – pacientų pavežėjimo 
paslaugų pertvarka, kuria sė-
kmingai galėtų pasinaudoti ne 
tik nėščiosios, bet visi pacien-
tai, kuriems būtina pasiekti ar-
timiausią gydymo įstaigą. 

Ypatingas dėmesys 
neišnešiotiems kūdikiams
Visai šalia įsikūręs Nauja-

gimių skyrius, kuris sudarytas 
iš trijų  poskyrių: naujagimių 
adaptacijos, patologijos ir in-
tensyvios terapijos. Skyriaus 
vedėja, gydytoja neonatologė 
Irena Žilinskienė pasidžiaugė 
geromis sąlygomis: „Turime 
reikalingiausią įrangą, kuri bū-
tina neišnešiotiems kūdikiams, 
visą parą dirba neonatologas, 
taikome naujausius gydymo 
metodus.“  

Specialistai stebi naujagimių 
fiziologinę adaptaciją, diagno-

Daugiau informacijos apie Panevėžio ligoninės Akušerijos ir 
ginekologijos klinikos paslaugas rasite: 
https://www.panevezioligonine.lt/akuserijos-ir-ginekologijos-klinika/

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės info.
užsak. nr. 455

zuoja ir gydo susirgimus, tei-
kia skubią specializuotą neo-
natologinę pagalbą. 

Pasak skyriaus vedėjos, 
Naujagimių skyriuje gydo-
mi kūdikiai nuo 34 savaičių, 
anksčiau gimusieji pervežami 
į tretinio lygio gydymo įstai-
gas (Vilniaus, Kauno perinata-
linius centrus). Tačiau pasitai-
ko atvejų, kai dėl prasidėjusio 
gimdymo vaikelį tenka priimti, 
suteikti pirmąją pagalbą ir tik 
tuomet transportuoti. Pernai 
gydytas pats mažiausias neiš-
nešiotukas svėrė vos 900 gra-
mų.

Netrukus skyrius persikraus-
tys į renovuotas, atnaujintas 
patalpas, todėl sąlygos bus dar 
geresnės.

Paslaugų kokybę užtikrina 
moderni įranga 
Ginekologijos skyriuje vei-

kia šiuolaikiškai įrengtos ope-
racinės ir procedūrų kabinetas 
dienos chirurgijos paslaugoms 
atlikti. Sukomplektuota mo-
derni medicinos įranga: kol-

poskopas gimdos kaklelio ap-
žiūrai, ultragarsinis aparatas 
su išoriniais ir vidiniais tyrimų 
davikliais gerybinėms ir pik-
tybinėms ligoms diagnozuoti, 
histeroskopas gimdos ertmės 
ligų diagnozavimui ir ope-
racijoms bei kiti prietaisai. 
Operacinėse atliekamos gine-
kologinės ir uroginekologinės 
operacijos skalpeliu, histeros-
kopu, laparoskopu. 

Daugiau nei pusė visų ope-
racijų vykdomos laparoskopu. 
Tai minimali invazija neatve-
riant pilvo ertmės, kurios metu 
atliekamos kiaušintakių, gim-
dos, gimdos šalinimo ir kitos 
operacijos.  

Po nesudėtingų operacijų pa-
cientės jau kitą dieną išvyksta 
namo. 

Primename, kad pacientai 
dėl Privalomojo draudimo fon-
do biudžeto lėšomis kompen-
suojamų paslaugų gali kreiptis 
į bet kurią šalies gydymo įstai-
gą, su kuria teritorinė ligonių 
kasa (TLK) yra sudariusi su-
tartį.

(Atkelta iš 6 psl.)

Akušerijos – ginekologijos klinikos palata.
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Žlugus Odesai gali nelikti ir 
lietuviškos pilies pėdsakų

(Atkelta iš 5 psl.)

Šį kovą minėtas archeologas 
ketino atlikti lemiamus kasinėji-
mus, tačiau karas tam sutrukdė. 
A.Krasnožonas dabar labiausiai 
jaudinasi dėl to, jog, jei Rusija 
pradės maštabišką Odesos puo-
limą ir sprogdinimą, Kačibėjaus 
pilies liekanos gali būti visiems 
laikams sunaikintos. 

Mokslininkas baiminasi, jog 
Maskvos barbarai gali imti Ode-
są taip sprogdinti, kaip kad Ma-
riupolio miestą, kuriame neliko 
sveikų pastatų.

„Pietų Ukrainoje pusšimtį 
metų vienų lietuvių valdytos, o 
vėliau kartu su Lenkijos karalys-
te dar keliasdešimt metų turėtos 
pilys yra svarbi istorijos dalis, ir 
bus labai gaila, jei per dabartinį 
karą pilių liekanos galutinai pra-
žus“, - sielojasi istorikas.

Ukrainos karo ekspertai neri-
mavo, jog Odesos šturmą Rusi-
ja gali pradėti gegužės devintą 
dieną, kai Maskva mini pergalę 

Antrajame pasauliniame kare. 
Šturmo visgi nebuvo, nors tą 
dieną Odesoje beveik be persto-
jo skambėjo oro pavojaus prane-
šimai ir raginimai gyventojams 
likti namuose.

Tai buvo pati neramiausia para 
Odesoje per pustrečio mėnesio 
besitęsiančią Rusijos agresiją. 
Nors šešias iš Rusijos paleistų ra-
ketų Ukrainos priešlėktuvinėms 
karo pajėgoms pavyko numušti, 
trys priemiestyje visgi sprogo. 

Per sprogimus vienas žmogus 
žuvo, penki buvo sužeisti. Ra-
ketos pažeidė elektros stotį, dujų 
vamzdyną bei sugriovė penkis 
pastatus, vienas iš kurių buvo 
nedidelis viešbutis pajūryje. 

Mano užkalbintas Odesos 
meras Genadijus Truchanovas 
pasakė, kad yra atsargos kari-
ninkas, todėl asmeniškai nebijo 
nei bombardavimų, nei galimos 
Rusijos agresijos, o jaudinasi dėl 
miestiečių gyvybės ir dėl to, jog 
nebūtų sugriautas nuostabusis 
Odesos senamiestis.

„Ukrainą užpuolė barbarai, 
kurie sprogdina ligonines, mo-
kyklas, cerkves, žudo vaikus 
ir prievartauja moteris, jiems 
nieko nėra šventa, todėl gali 
padaryti bet ką, numesti net ato-
minę bombą“, - pareiškė meras. 
G.Truchanovas yra įsitikinęs, 
kad, net pradėjus maštabišką 
Odesos ataką, miesto Rusijai 
užimti nepavyks, mat jis yra pui-
kiai įtvirtintas, o gynėjų moralė 
ir kovingumas yra nepalygina-
mai didesni nei okupantų. 

Meras pripažino, jog iš Odesoje 
gyvenančių 1,1 milijono žmonių 
apie du šimtus tūkstančių per karą 
pabėgo iš miesto. Dauguma išvy-
ko pirmą karo savaitę, išsigandę 
Maskvos gąsdinimų, jog Ukraina 
bus užimta per kelias dienas. 

G.Truchanovas prašė padėkoti 
Lietuvai ir ypač su Odesa susi-
giminiavusio Klaipėdos miesto  
gyventojams už palaikymą bei 
paramą. Klaipėdiečiai, pasirodo, 
Odesai iš miesto biudžeto pa-
aukojo 150 tūkst. eurų bei kelis 

kartus siuntė humanitarinę pa-
galbą. Klaipėda Odesai padova-
nojo kelis autobusus bei du grei-
tosios pagalbos automobilius, 

į kuriuos prikrovė medicininės 
įrangos, vaistų, elektros genera-
torių, maisto.

(Bus daugiau)

Rusijos raketų smūgiai Odesos neaplenkia.
Autoriaus nuotr.

Odesoje stovi paminklas žymiajam lietuvių ir lenkų poetui Ado-
mui Mickevičiui. 

Spėjamas Kačibėjaus pilies vaizdas. 
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Pusiaukelės geležinkelio stotis – 
tik prisiminimas jonas juneViČius

Anykščių rajono pakraštyje, 15 km. nuo Skiemonių seniūnijos centro ir vos šiek tiek 
daugiau kaip dvi dešimtis km nuo rajono centro nutolęs Trumbatiškio kaimas skendi ra-
mybėje. Rasti žmonių pavyko vos vienoje iš kelių sodybų. Gyvenimas kaime kunkuliavo, 
kol veikė siaurasis geležinkelis, kol kaime buvo kolūkio kontora, kultūros namai ir bene 
svarbiausias gyvenimo variklis – geležinkelio stotis. 

Pastatyta 1899 metais, ji tarnavo iki 1983 – ųjų, o prieš trejus metus, deja, nugriauta. Jos 
vietą žymi tik informacinė lentelė. Ant žemės stoties nė pėdsako neliko, tačiau dar yra ją ir 
dalį siaurojo geležinkelio epochos prisimenančių žmonių.

XIX amžiaus pabaigoje Ru-
sijos imperija Lietuvoje pradė-
jo statyti privažiuojamuosius 
siauruosius geležinkelius bene 
pagrindinei Peterburgo – Var-
šuvos  plačiojo geležinkelio li-
nijai. Apie 1897 – uosius pradė-
ta tiesti 144 km ilgio Panevėžio  
- Švenčionėlių siaurojo gele-
žinkelio 750 mm. pločio vėžės 
atkarpa  per Uteną, Anykščius. 
Kaip teigiama istoriniuose šal-
tiniuose, joje buvo įrengtos 39 
akmeninės pralaidos, 99 tiltai, 
tarp jų ir  beveik 100 metrų ilgio 
tiltas per Šventąją Anykščiuo-
se. Traukinių eismas prasidėjo 
1999 m. spalio mėnesį. Amžių 
sandūroje pusiaukelėje tarp 
Anykščių ir Utenos bei tarp Pa-
nevėžio ir Švenčionėlių  iš rink-
tinių eglės rąstų Trumbatiškyje 
buvo pastatyta dviejų aukštų  
geležinkelio stotis, ilgiems de-
šimtmečiams įkvėpusi gyvybės 
šiam atokiam kaimui. Trumba-
tiškyje susikirsdavo iš Leliūnų 

bei Vyžuonų susibėgantys vieš-
keliai. Iš stoties gabenti žemės 
ūkio produktai, gyvuliai. Prieš-
karyje beveik pusė trumbatiš-
kiečių, kurių kaime gyveno 
apie penkias dešimtis, dirbo ge-
ležinkelyje. Beje, Trumbatiškio 
vienkiemyje gyveno Vasario 16 
– osios  Nepriklausomybės  akto 
signataro Stepono Kairio brolis 
Jonas Kairys (1974 – 1946 m.), 
vėliau su šeima ištremtas į Sibi-
rą ir ten miręs.

Iš Trumbatiškio stoties žmo-
nės keliaudavo į Anykščius, Pa-
nevėžį, Uteną, Švenčionėlius, o 
iš jų plačiuoju - į Vilnių, Lvovą 
ar net Peterburgą... Stotis di-
džiavosi vandens bokštu, skirtu 
garvežiams ir stotyje krovimo į 
vagonus laukiantiems galvijams 
pagirdyti, stotyje net buvo įreng-
ta pirtis geležinkeliečiams, ku-
ria, be abejonės, pasinaudodavo 
nemaža dalis kaimo gyventojų.  
Per parą per Trumbatiškį pra-
dundėdavo bent keli prekiniai ir 

keleiviniai traukiniai. 
Pirmaisiais sovietmečio de-

šimtmečiais ir geležinkelis, ir 
stotis išsaugojo savo reikšmę 
trumbatiškiečių gyvenime. Tai, 
be abejonės, lėmė, kad čia kūrė-
si kolūkio centras, o kaimo kul-
tūros namai garsėjo kultūriniais 
renginiais, parodomis,  susiti-
kimais su  įdomiais žmonėmis, 
spektakliais, kurių čia dirbusi 
kultūros entuziastė Bronė Seliu-
kaitė, subūrusi aplinkinių kaimų 
gyventojus, pastatė apie šimtą. 
Trumbatiškio tuštėjimo metas 
paspartėjo 1972  metais, nutrau-
kus traukinių eismą atkarpoje 
nuo Švenčionėlių iki Rubikių, 
o atkarpą Švenčionėliai – Utena 
perdarius į platųjį geležinkelį. 
1972 m. gruodį iš Švenčionėlių 
link Utenos išriedėjo paskutinis 
traukinys, o po to buvo nuardyti 
ir siauruko bėgiai ne tik iki Ute-
nos, bet ir nuo Utenos iki Rubi-
kių. Sovietinė valdžia Panevėžio 
– Švenčionėlių geležinkeliui 
perdaryti į platųjį buvo skyrusi 
37 milijonus rublių. Prasidėjo 
plačiojo geležinkelio tiesimo 
darbai. Geležinkelio sankasa 
dalimis buvo suformuota nuo 
Utenos iki Šventosios upės. 
Sankasos liekanos aiškiai ma-
tyti ir dabar, vos už miesto pa-
važiavus link  Niūronių. Gaila, 
kad sovietai nespėjo tilto per 
Šventąją pastatyti: seniai būtu-
me turėję puikiausią Anykščių 
aplinkkelį... Plačiojo tiesimo 
darbai nutrūko pirmaisiais At-
gimimo metais. Dalį naujojo 
geležinkelio sankasos žmonės 

Trumbatiškio geležinkelio stotis apie 1928 – uosius metus.

tebenaudoja kaip tiesiausią ke-
liuką, o kai kuriomis atkarpo-
mis mėgsta „pasidraskyti“ ke-
turračių vairuotojai. 

Šiandien Trumbatiškyje yra 
vos kelios sodybos,  pasak Skie-
monių seniūnijos seniūno pava-
duotojos Birutės Kirkienės, re-
gistruoti vos keturi gyventojai, 
iš kurių tik viena šeima gyve-
na nuolat. Pačioje gražiausioje 
kaimo sodyboje sutikau Trum-
batiškyje gimusį ir augusį Juo-
zą Pretkelį. „Čia gyveno mano 
tėvai - iš gretimo Narkiškių kai-
mo kilusi Emilija ir kalviu dir-
bęs Nikodemas. Po jų mirties 
sodybos  neapleidome, nors tu-
rėjome butą Utenoje, įsikūrėme 
čia, - pasakojo į gyvenimą vai-
kus išleidęs, anūkais besidžiau-
giantis J. Pretkelis.  - Gaila, kad 
taip susiklostė, kad žmonėms 
tarnavęs šimtametis išvaizdus 
pastatas tapo nereikalingas, 
avarinis ir buvo nugriautas. Iš 
jo rąstų dar neblogą pirtelę gali-
ma buvo suręsti.  Rąstai trumpi, 
gal tokius patogiau geležinke-
liu vežti buvę. Mano vaikystėje 
ir jaunystėje keleivinių trauki-
nių grafikas buvo patogesnis 
važiuoti Anykščių kryptimi, 
tačiau studijuodamas važiuoda-
vau  ir į Švenčionėlius, o iš ten 
plačiuoju antrą valandą nakties 
- į Vilnių. Prisimenu - ne kar-
tą esu važiavęs iš Anykščių ir 
prekiniu traukiniu. Prieš namus 
mašinistas traukinį pristabdy-

davo ir aš iššokdavau. Galima 
sakyti, kad, kol veikė stotis, 
važiuodavo traukiniai, Trum-
batiškyje virė gyvenimas, nors 
žmonės gyveno vargingai.“

Mano vaikystės ir jaunystės 
prisiminimai irgi susiję su siau-
ruku – pėsti su draugu geležin-
kelio pabėgiais mindavome į 
Gečionių aštuonmetę mokyklą, 
traukinuku važinėjau mokyda-
masis Jono Biliūno vidurinėje. 
Geležinkeliu į Gečionis buvo 
artimiausias kelias. Dažnai su-
sitikdavome ir būdavome pa-
kalbinti ruožą prižiūrinčių gele-
žinkeliečių iki vienos nelemtos 
jau kitoje Gečionių kaimo pu-
sėje gyvenusių bendraklasių 
išdaigos. Kartais ant bėgių ir 
mes padėdavome kapeiką ar 
kokią smulkmenėlę, kurią pra-
važiavęs traukinys suplodavo. 
Trumbatiškio pusėje gyvenę 
vaikinukai į bėgių sandūrą 
įstatė bėgvinį. Tie patys ruožą 
prižiūrintys geležinkeliečiai su 
drezina nulėkė nuo bėgių į pa-
gelžkelės krūmus. Laimei, la-
bai nesusižalojo. Aiškintis ne-
vykėlių išdaigininkų į mokyklą 
atvažiavo milicija. Mums buvo 
griežtai uždrausta ne tik vaikš-
čioti geležinkeliu, bet ir prie jo 
artintis. Pastebėję mus, geležin-
keliečiai jau iš tolo imdavo rėk-
ti. Taigi, į mokyklą iš Rubikių 
eidavome per Gečionių mišką 
arba važiuodavome vieškeliu 
dviračiais, autobusu. 

Juozas Pretkelis - vienintelis Trumbatiškyje gimęs, augęs ir gele-
žinkelio stoties istoriją menantis kaimo gyventojas. 

Taip Trumbatiškio geležinkelio stotis atrodė 2016 – aisiais metais. 

Su žeme sulygintą stoties vietą žymi informacinė lentelė, praeivį 
ar pravažiuojantį informuojanti apie kadaise stotyje virusį gy-
venimą.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta (kart.).
07:00 Veranda. 
07:30 Šventadienio mintys. 
08:00 Išpažinimai. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Čia mano sodas. 
09:30 Gamtininko užrašai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Planeta Žemė 2.
12:55 Žalioji planeta.
13:50 Mis Marpl. Nemezidė  
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 Jaunieji slaugytojai  
N-14. 
21:45 Marija Terezė 3  N-14.
23:40 Tulpių laukas  N-14 
(kart.).
00:50 „Iron Maiden“. Skrydis 
Nr. 666  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 Katinas su skrybėle.
11:10 Misija „Pelėdos“.
13:00 Įsivaizduok tai.
15:10 Šeimos savaitgalis N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Indiana Džounsas ir kriš-
tolo kaukolės karalystė  N-7.  
21:55 Tamsusis internetas. 
Cikada  N-14.  
00:00 Nuostabusis Bertas 
Vonderstounas  N-14.  
02:00 Striksės (k) N-7.  

06:00 Keista šeimynėlė  (kart.).
06:30 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 Svajonių ūkis.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal moteris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Didysis Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis.
13:10 Kengūriukas Džojis.
15:10 Pito drakonas  N-7
17:20 Lietuvis pas lietuvį.
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Lietuvos talentai  N-7
22:30 Paskutinė riba  N-14
00:45 Karibų piratai: ant keistų 
bangų  N-7 (kart.)

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Baltijos galiūnų čempio-

natas (k). 
08:00 Varom!  N-7.  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato III-iasis etapas.  
10:00 Pričiupom! 
10:30 Neatrasta Indonezija.
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:55 Pragaro virtuvė.
14:55 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Supermenas ir Luiza  
N-7.  
22:30 Sūnus paklydėlis  N-14.  
23:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N-14. 
00:40 Sąjungininkai (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 žmogžu-
dystė. Valansjeno pražuvėliai  
N-14.  
23:15 Aušros pažadas N-14.  
01:50 Pagauk, jei gali (k) 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Luisas ir ateiviai.
15:30 Minčiukų palėpė.  
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
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 Odeono aikštės koncer-
tas iš Miuncheno. 
22:35 Midsummer Vilnius 
2021. 
23:55 Panorama (kart.).
00:17 Sportas. Orai (kart.).
00:25 Marija Terezė 3  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 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 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
17:30 Optibet A lygos rung-
tynės FA „Šiauliai“ – Kauno 
rajono „Hegelmann“.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Supernova  N-14
23:55 Rembo. Pirmasis kraujas 
2  N-14 (kart.).
01:45 Amerikos talentai.

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Miško balsa.  
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 istorija  
N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7
17.00 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
19.00 Reali mistika  N-7.

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
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 archyvai.
09:30 Orijaus kelionių archyvai.
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 archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
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 Laukiniai arkliai. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Laukiniai arkliai. N-14
23:10 Orijaus kelionių archyvai.
23:45 Orijaus kelionių archyvai.
00:15 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. 
00:10 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 KK2 penktadienis (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 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 Nuo... Iki....  
21:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kvailių nėra N-14. 
00:45 Paskutinis laivas  N-7. 
01:45 Tamsusis internetas. 
Cikada 3301 (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kung fu panda.  
08:00 Svajonių sodai (kart.).
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 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 Žmogus be praeities N-14
00:20 Bulis  N-14
01:25 Elementaru  N-7

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. 
10:30 Neatrasta Indonezija (k).
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 Šarvuotis  N-14.  
22:50 Juodasis sąrašas (k) N-7. 
23:50 Sūnus paklydėlis (k) N-14. 
00:50 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika (k) N-14. 
02:00 Supermenas ir Luiza (k) 
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 gelbėtojaiN-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. Ir laimėje, ir 
varge N-14. 
23:00 Stebuklas  N-7.  
00:00 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  
01:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Valansjeno pražuvėliai (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 Į žvaigždes.
08:20 Dizainas (kart.).
08:50 Mokslo sriuba (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.).
12:20 Kultūros diena (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Sardinė kosmose
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai
16:15 Mija ir aš
16:40 Minčiukų palėpė (kart.).
17:10 Tarnauti ir gintiN-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mąstytojo Justino Mikučio 
100-mečiui. Agrastų vynas.  
23:35 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2021“ 
(kart.).

06:05 Kobra 11  (kart.) N-7
06:55 Mikė  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 Mikė (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 Žemiau 6. Kalno stebu-
klas  N-14
23:05 Pjūklas 4  S
00:55 Įrodytas nekaltumas  
N-14
01:45 Skorpionas  N-7

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 Teisingumo agentai  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 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Automobilis už 0 eurų.
10:30 Jūs rimtai?
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
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 Mamulių atostogos. 
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 16

sekmadienis 2022 05 15
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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? T 
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Lietuvos sienos.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem  N-14.  
00:10 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 (Ne)emigrantai (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Nuo... Iki... (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:10 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 Amerikietis  N-14. 
00:40 Paskutinis laivas  N-7. 
01:40 Kvailių nėra (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
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 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 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 Išlaisvinimas  N-14
00:20 Bulis  N-14
01:25 Elementaru  N-7

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 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 Moteris-Katė  N-7. 
23:05 Šarvuotis (k) N-14. 
00:55 Strėlė  N-7. 
01:55 Akloji zona (k) 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  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. Ir laimėje, ir 
varge (k) N-14.  
02:50 Du gyvenimai.

 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 Į žvaigždes.
08:25 Stop juosta (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 Alvinas ir patrakėliai bu-
rundukai.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
19:30 Trys draugai  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:20 Vizionieriai. Robertas 
Narkus (kart.).
22:30 Stilius. 
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14. 

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7
06:55 Mikė  N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:20 Prakeikti IV (kart.) N-7

08:50 E– gazas dugnas (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7
10:20 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 Rembo. Pirmasis kraujas 
3  N-14
23:05 Jeloustounas  N-7
00:00 Pasitikėjimas  N-14
01:05 Įrodytas nekaltumas 
N-14
01:55 Skorpionas  N-7

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
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 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.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 Teisingumo agentai  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 Kapralas eina Tenerife.
19:30 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
20:00 Verslo požiūris.
20:30 Pakvaišę dėl grožio.
21:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su A. Peredniu
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 3  
N-7. 
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Mano geriausias drau-
gas  (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.  
00:10 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Tai kur toliau? (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
09:55 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 Gran Torino  N-14.  
00:50 Paskutinis laivas  N-7.  
01:50 Amerikietis (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
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 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.
19:27 TV3 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 Pagrobimas  N-14
00:25 Bulis . N-14
01:25 Elementaru  N-7

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 Ekstremalus greitis  N-14. 
22:45 Moteris-Katė (k) N-7. 
00:45 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k)..
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7. 
09:00 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
10:05 Baudžiauninkė (k) N-7.
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Nina  N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka 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 Privatus detektyvas 
Dengleris  N-14.    
22:55 Stebuklas  N-7.  
23:55 Uždrausto miesto intri-
gos  N-7.  
00:55 Privatus detektyvas 
Dengleris. Svetimi vandenys 
(k)  N-14.  
02:50 Du gyvenimai.

 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 Į žvaigždes.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Trys draugaiN-7 (kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
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 Premjera. 
20:00 Architektūros ikonos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Koncertas „Kristian 
Benedikt Grand Gala“. 
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14. 

06:05 Kobra 11 (kart.) N-7
06:55 Mikė N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 
N-7
08:20 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 Vienam gale kablys (kart.).

09:20 Moderni šeima (kart.) N-7
10:20 Simpsonai (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas (kart.) N-7
12:55 Gelbėtojai N-7
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 Kol dar neatėjo audra  
N-14
23:00 Jeloustounas  N-7
23:55 Skubi pagalba N-14
00:55 Įrodytas nekaltumas  N-14
01:45 Skorpionas  N-7

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Švyturių žmonės.  
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 Teisingumo agentai  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 Teisingumo agentai  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 Kasdienybės herojai. 
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto
22:40 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
23:40 Delfi diena. 
01:40 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 05 17

trečiadienis 2022 05 18



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. gegužės 14 d.

ketvirtadienis 2022 05 19

penktadienis 2022 05 20

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 3   
N-7.  
09:40 Komisaras Reksas   N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti   N-7.  
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Gamtininko užrašai  
(kart.).
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“.  
13:30 Čia mano sodas (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 (Pra)rasta karta.  
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Viena byla dviem   N-14.  
00:10 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4  N-7. 
06:30 Šeškinės 20 (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:10 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 Bastilijos diena  N-14.  
00:20 Paskutinis laivas  N-7.    
01:20 Gran Torino (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 Nesunaikinami 2  N-14
00:25 Rezidentas  N-14
01:30 Elementaru  N-7

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 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 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
21:00 Desperado N-14. 
23:10 Ekstremalus greitis (k) 
N-14. 
00:55 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  (k) N-7. 
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Mirtis kalnuose  (k) N-7.  
10:05 Baudžiauninkė  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 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 Nusikaltimas šiaurėje  
N-14.  
22:55 Stebuklas  N-7.  
23:55 Uždrausto miesto intri-
gos  N-7.  
00:55 Privatus detektyvas 
Dengleris. Deginantis šaltis 
(k)  N-14.  
02:50 Du gyvenimai.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tai kur toliau? 
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 44 katės (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 šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos (kart.).
14:45 Aktorės Reginos Varnaitės 
95-mečiui. 
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Aistra varžytis.
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Meškutės Nidos nuotykiai.  
18:30 Eurolyga per LRT.
18:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. I pusfinalis. Stambulo 
„Anadolu Efes“ – Pirėjo 
„Olympiakos“.  
21:00 Mokslo ekspresas (kart.).
21:30 Eurolyga per LRT.
21:45 Eurolygos krepšinio tur-
nyras. II pusfinalis. „Barcelona“ 
– Madrido „Real“. 
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 Mikė  N-7
07:20 Gero vakaro šou (kart.) 

N-7
08:20 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 Praeities žvalgas (kart.) 
N-7
09:20 Moderni šeima (kart.) N-7
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas (kart.) N-7
12:55 Gelbėtojai  N-7
13:55 Kobra 11  N-7
15:00 CSI. Niujorkas  N-7
16:00 Havajai 5.0. N-7
17:55 Moderni šeima  N-7
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7
20:00 Palikti su milijonu dolerių  
N-7
21:00 Žudymo grandinė  N-14
22:55 Jeloustounas  N-7
23:45 Skubi pagalba  N-14
00:40 Įrodytas nekaltumas  N-14
01:35 Skorpionas  N-7

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
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. Aktualijų 
14.00 Teisingumo agentai  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 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Receptų receptai.
10:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Kasdienybės herojai. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi RU. 
18:30 Egzotiniai keliai.
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 
4  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. 
00:30 Paveldėtojos  N-14. 
02:05 Trys draugai  N-7.

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 Ponas ir ponia gangste-
riai   N-7.  
23:00 Tavo eilė  N-14.  
01:00 Bastilijos diena (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 2.
21:25 Karibų piratai. Salazaro 
kerštas  N-7
00:00 D’Artanjanas ir trys 
muškietininkai  N-7
02:05 Pagrobimas  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 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 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
21:00 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
23:00 Snaiperis. Atgimimas  
N-14. 
00:50 Desperado (k) N-14.  
02:55 Strėlė  N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (k) N-7..
07:00 Šeimyninės melodra-
mos (k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Mirtis kalnuose (k) N-7. 
10:05 Baudžiauninkė (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai N-7. 
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu  N-7. 
13:15 Nina  N-7. 
14:30 Įstatymas ir tvarka (k) 
N-7. 
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7. 
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Bekas 7. Po priedanga   
N-14. 
22:55 Nepriekaištinga  N-14. 
00:40 Nusikaltimas šiaurėje 
(k) N-14.  
02:35 Du gyvenimai.

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

07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
08:15 Vizionieriai. Robertas 
Narkus. (kart.).
08:25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė (kart.).
12:20 Mokslo ekspresas 
(kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Architektūros ikonos 
(kart.).
15:15 Architektūros ikonos 
(kart.).
15:45 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
16:15 Mija ir aš.
16:40 Aistra varžytis.
17:10 Tarnauti ir ginti (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 Kai kelio atgal nebėra 
N-14.
23:00 Tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Mama Jazz 
2021“ .  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Agrastų vynas (kart.).

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

08:20 Prakeikti IV (kart.) N-7
08:50 Statybų gidas (kart.)
09:20 Moderni šeima  (kart.) N-7
10:20 Simpsonai  (kart.) N-7
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7
12:25 Tautos tarnas 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 Džo Breivenas  N-14
23:55 Žudymo grandinė  N-14 
(kart.)
01:40 Amerikos talentai.

05.15 Nauja diena. 
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis. 
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 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai..
16.30 Laisvės TV valanda.
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.
00.30 Teisingumo agentai  
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. 
19:00 Sporto baras. 
20:00 Orijaus kelionės
20:30 Kapralas eina Tenerife.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.



2022 m. gegužės 14 d.

šeštadienis 2022 05 21

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). 

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.
12:00 Maži, bet ypatingi: vabz-
džiai.
12:50 Lotynų Amerikos platy-
bėse.
13:35 Jaunasis Montalbanas  
N-7 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Klauskite daktaro.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Langas į valdžią.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Vasaros laikas   N-7.  
00:45 Laisvės kaina. N-7 
(kart.).

06:25 Neramūs ir triukšmingi.
06:55 Bunikula.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Padūkėlių lenktynės.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Vasaros stovyklos sala.
09:25 Broliai meškinai ir fan-
tastiškas nuotykis.
11:10 Šunų viešbutis.
13:10 Viena diena Niujorke.
15:00 Ponas Bynas  N-7.  
15:35 Kaip atsikratyti vaikino 
per 10 dienų  N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 

19:30 Bitė Maja. Medaus žai-
dynės.
21:15 Kartu ne savo noru  N-7.  
23:35 Savigynos mokykla  
N-14.  
01:20 Kaip diena ir naktis (k) 
N-7.  

06:00 Kung fu panda (kart.).
06:30 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys  (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 Lūžių slėnis – 
laukinė Afrikos širdis  N-7
12:40 Laukinis Peru. Andų 
mūšio laukas  N-7
13:50 Mažylio atostogos  N-7
15:55 Šventosios ieties me-
džioklė N-7
18:30 TV3 žinios.
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
21:30 Le Manas’66. Plento 
karaliai  N-14
00:40 Pamišėlė  N-14
02:25 Nesunaikinami 2  N-14 
(kart.)

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

09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Pričiupom! 
10:30 Laukinė Šri Lanka.
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7. 
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:50 Pragaro virtuvė  N-7.  
14:50 Ekstrasensų mūšis  N-7. 
17:00 LKL čempionatas. 
Pusfinalio rungtynės. 
19:30 Kaukės. 
22:00 24 valandos gyventi  
N-14. 
23:50 Palaidotas N-14. 
01:45 Snaiperis. Atgimimas (k) 
N-14. 

06:25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė. 
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. Mažasis Lozorius  
N-14. 
22:55 Vanilinis dangus  N-14. 
01:40 Bekas 7. Po priedanga 
(k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Auksinis protas. 
07:25 Vytautas Mačernis. 
Prasmės. 
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 Fantastinis šeimos 
viešbutis.
16:00 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
16:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras.  
19:00 Mokslo ekspresas.  
19:30 Eurolyga per LRT.
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Finalas.  
22:15 Kine kaip kine.  
22:45 Sengirė.  
23:50 Tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Mama Jazz 
2021“ . 
00:50 Dabar pasaulyje.  
01:15 Paveldėtojos  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 vyrai  N-7
09:30 Statybų gidas.

10:00 Autopilotas.
10:30 Gazas dugnas.
11:00 Sandėlių karai (kart.) N-7
11:30 Nematoma karalystė  N-7
12:40 Gyvenimo kelionė  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  N-7
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Aferistės  N-14
00:10 Džo Breivenas  N-14 
(kart.).
02:00 Amerikos talentai.

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Rožė 
Parčevskytė.  
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 istorija 
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 Kap naciai pralaimėjo 
karą.

22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Lietuviškos atostogos.
11:55 Kenoloto.
12:00 Pakvaišę dėl grožio.
12:30 Šiandien  kimba. 
13:30 Login 2022.
14:00 Gimę ne Lietuvoje.
14:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
15:00 Kapralas eina Tenerife.
15:30 Egzotiniai keliai.
16:00 Egzotiniai keliai.
16:30 Egzotiniai keliai. 
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai
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 Medžiotojo malda. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Medžiotojo malda. N-14
23:00 Orijaus kelionių archyvai.
23:30 Orijaus kelionių archyvai.
00:05 TIESIOGIAI UKRAINOS 
ŽINIOS “UKRAINA 24”.
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MOZAIKA

Skelbimus galite talpinti ir 

portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:

6 Eur -7 dienos; 

10 Eur - 14 dienų.

įvairūs

parduoda

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

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VISČIUKAI! ANČIUKAI, 

ŽĄSIUKAI, KALAKUTAI!
Gegužės 17 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.

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

Paukštynas Kavarske 
PARDUODA

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, 

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

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.

Matininkė Raimonda Kukienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-381) 
informuoja žemės sklypo kadastro Nr. 3436/0001:229, esančio Mickūnų 
k, Debeikių sen. savininkę G.N. ar jos įgaliotus asmenis, sklypo Nr. 
3438/0001:177, esančio Žiurlių k., Traupio sen., savininko A.S., sklypų Nr. 
3422/0001:153, 3422/0001:70, esančių Daujočių k., Svėdasų sen., savinin-
kų A.B. ir R.B. turto paveldėtojus kad, 2022-01-05 vykdė žemės sklypo ka-
dastro Nr. 3436/0001:499, esančio Mickūnų k. 1, 2021-06-08 vykdė sklypo 
Nr. 3438/0001:17 Žiurlių k., o 2022-03-08 vykdė sklypų projekto Nr. 465-7 
ir 465-10 Daujočių k. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informa-
cijos, prašom kreiptis adresu: Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu: 
matininke.raimonda@gmail.com arba telefonu (8-615) 52936.

Nekilnojamsis 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.

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

Tel. (8-652) 09190.

3-jų kambarių butą miesto 
centre.

Tel. (8-699) 65526.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą. Įvairi statybinė mediena.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Kita

Bulves maistines, sėklines. 
Atveža nuo 100kg. 

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

Bičių motinėles, bičių šeimas, 
naujus avilius.

Tel. (8-619) 41085.

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

Tel. (8-687) 45219.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
GEGUŽĖS 15 d. (sekmadienį) pre-

kiausime paukštyno vakcinuotais,sparčiai 
augančiais ROSS-308 vienadieniais ir pa-
augintais 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.

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

Tel. (8-698 ) 78024. 

Perpuvusį mėšlą maišais. 
Atveža. 

Tel. (8-684) 57406.

Nuoma

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

Tel. (8-624) 77507.

Paslaugos

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

Tel. (8-674) 68037.

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

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

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.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-685) 68182.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Pjauna žolę trimeriu visame 
Anykščių rajone.

Tel. (8-609) 25237.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-684) 29023.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 3416/0001:31), esančio Burbiškio 
k., Anykščių sen., Anykščių r. sav., savininkę R. K. ar jos įgaliotus asme-
nis, kad matininkas Tomas Pajuodis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
2199), 2022 m. gegužės mėn. 26 d., nuo 10:00 val. vykdys žemės sklypo 
(kad. Nr. 3416/0001:415), esančio Burbiškio k., Anykščių sen., Anykščių r. 
sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į Tomą Pajuodį adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai, el. paštu: 
tom.pajuodis@gmail.com arba telefonu (8-693) 03300.

Parduotuvė „MERE“ 
Utenoje, Stoties g.28

MAŽOS KAINOS 
KIEKVIENĄ DIENĄ!

Dirbame kasdien 
nuo 09:00 iki 21:00 val.

Seimas: didelis elektros ir 
dujų kainų augimas gyvento-
jams bus kompensuojamas

Seimas priėmė Energetikos 
įstatymo pataisas, kuriomis nu-
spręsta valstybės biudžeto lėšo-
mis iš dalies kompensuoti elek-
tros energijos ir gamtinių dujų 
kainų augimą buitiniams ir ne-
buitiniams vartotojams. Tai yra 
antrasis su infliacijos pasekmių 
švelninimu susijęs paketas.

Seimo priimtos pataisos su-
darys galimybes sumažinti 
elektros ir dujų kainas visiems 
elektros energijos vartotojams, 

tai yra ir tiems, kurie gauna 
reguliuojamą tarifą, ir tiems, 
kurie yra pasirinkę nepriklau-
somą tiekėją, ir vartotojams, 
kurie yra pasirinkę šiandien 
garantinį tiekimą. Pakeitimai 
taip pat leis sumažinti gamtinių 
dujų kainas visiems buitiniams 
vartotojams, be to, jais įtvir-
tinta tam tikra procedūra, kaip 
bus kompensuojamos aukštos 
elektros ir gamtinių dujų kainos 
verslui. Detalią administravimo 
ir kompensavimo tvarką turės 
patvirtinti Vyriausybė.

Vyriausybė dujų ir elektros 
kainos dalies kompensavimui 

buitiniams vartotojams supla-
navo skirti virš 570 mln. eurų, 
nebuitiniams –  120 mln. eurų. 

Pasak Seimo nario Romualdo 
Vaitkaus, nuo liepos mėn. nu-
matoma subsidijuoti tarifą, kad 
jis būtų ne didesnis negu 23 ct 
už kilovatvalandę. 

Priimtais pakeitimais nutarta 
nustatyti, kad kompensacijos 
mechanizmas gyventojams įsi-
jungtų, jei elektros energijos ir 
(ar) gamtinių dujų kainos didėja 
daugiau kaip 40 proc. ir tokiam 
kompensavimui yra numatytos 
lėšos atitinkamų metų valstybės 
biudžete. Taip pat nuspręsta, 
kad kompensacija negalės būti 
didesnė kaip 60 proc. galuti-
nės elektros energijos kainos ir 
(ar) 80 proc. galutinės gamtinių 

dujų kainos, taikomos elektros 
energijos ir (ar) gamtinių dujų 
buitiniams vartotojams.

Priimtos naujos nuostatos 
įpareigos Vyriausybę nustaty-
ti minimalią 1 kWh elektros 
energijos kainą, žemiau kurios 
kompensacija nebebus taiko-
ma, konkrečius kompensaci-
jos dydžius už 1 kWh elektros 
energijos ir (ar) 1 m3 gamtinių 
dujų buitiniams vartotojams, 
kompensacijos mokėjimo lai-
kotarpį, kuris negalės būti il-
gesnis kaip 6 mėnesiai. Planuo-
jama, kad kompensacijos bus 
taikomos nuo 2022 m. liepos 1 
d. ir bus nustatomos ne ilgiau 
kaip pusmečiui.

Kartu teisės aktuose įtvirtinti 
papildomi saugikliai. Tiekėjams 

bus draudžiama atlikti buitinių 
vartotojų sudarytų sutarčių pa-
keitimus (išskyrus, kai tai objek-
tyviai pateisinama) siekiant padi-
dinti tiekimo veiklos dedamąją ar 
tiekimo veiklos maržą bei suma-
žinti vartotojui suteikiamą nau-
dą. Jiems bus draudžiama savo 
rinkodarą ir kainodarą tiesiogiai 
ar netiesiogiai sieti su valstybės 
biudžeto lėšomis skiriamu da-
liniu kompensavimu; tiekėjai 
privalės nurodyti savo siūlomą 
elektros energijos tiekimo kainą 
ir tik papildomai nurodyti elek-
tros energijos kainą po pritaikyto 
dalinio kompensavimo. Už įsta-
tymo nesilaikymą tiekėjams grės 
griežtos sankcijos – bauda iki 10 
proc. įmonės metinių pajamų.

-Bns
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Jei norite ką nors padovanoti, 
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Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, 
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El.p. reklama@anyksta.lt
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siūlo darbą

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 

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

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

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

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrė-
ti.

Tel. (8-609) 92144.

Reikalingas miškovežio vai-
ruotojas, darbas balniniu vil-
kiku. Atlyginimas nuo 1000-
1800 Eur. 

Tel. (8-639) 23108.

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.

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

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-610) 85178.

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.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.
(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKĄ 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskir-
t 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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel.(8-611) 01110.

Sodybą Anykščių rajone. 
Tel. (8-671) 61261.   

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Kita

Traktorius: MTZ, T-40, T-25, 
T-16, GAZ-53, savivartę prie-
kabą. 

Tel. (8-600) 17621.

UAB „UTENOS AUTOBUSŲ PARKAS“
IEŠKO VAIRUOTOJO(-OS) - KONDUKTORIAUS(-ĖS)

Atlyginimas 900-1000 Eur (neatskaičius mokesčių).
Dėl detalesnės informacijos kreipkitės telefonais:

(8-389) 61735, (8-389) 61737.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
gegužės 14 d. - priešpilnis,
gegužės 15 - 16 d.d. - pilnatis.

Izidorius, Sofija, Algedas, 
Jaunutė, Zofija.

Motiejus, Gintaras, Vilda, 
Bonifacas, Gintarė.

šiandien

gegužės 15 d.

vardadieniai

oras

+5

+13

gegužės 16 d.
Andriejus, Ubaldas, 
Vaidmantas, Bitė, Andrius.

Piešė kęstutis PABijutAs, 
rašė Antonas FeljetOnAs 

kas skanaus? 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAs

- Kaip tavo saulutė?
- Reikia tepalus pakeisti... Ar tu 

čia apie mano merginą?

***
Girtas žmogus bando užsėsti 

ant arklio, tačiau jam vis nesiseka. 
Tuomet jis pradeda prašyti pagal-
bos visų šventųjų iš eilės:

- Šventas Petrai, padėk! Šventas 
Mykolai, padėk! Šventas Grigori-
jau, padėk!

Pagaliau, sukaupęs visas jėgas 
jis dar kartą pabandė, tačiau per-
sistengė ir perskrido į kitą arklio 
pusę.

- Ramiau, ramiau! - sumurmėjo 
jis. - Ne visi iš karto!

***
Chemikas ateina į vaistinę:
- Duokite, prašau, acetilsalicido 

rūgšties, matot, peršalau!
- Jums reikia „Aspirino“?
- A, taip, taip, vis pamirštu tą 

pavadinimą!

***
Skambina daktaras pacientui:
- Turiu jums gerą ir blogą žinią, 

nuo kurios pradėti?
- Na, tai nuo geros.
- Jums liko gyventi 8 dienos.
- Hmmm... Tai kokia bloga?
- Aš Jums savaitę neprisiskam-

binau.

***
Susitinka dvi pelės. Viena sako:
- Girdėjau, išteki?
– Taip.
– O kas jaunikis, gal nuotrauką 

turi?
– Turiu, va, – ir parodo šikšnos-

parnio nuotrauką.
– Fui, koks baisus!
– Užtat lakūnas!

Amiliutė, nusižiūrėjusi į sostinę, siūlo savivaldybei per 
Miesto šventę surengti suktinių rūkymo maratoną

Atlaiduos, per šventą Oną,
Rengs suktinių maratoną.
ji į Vilnių pažiūrėjo, 
Įvykius panagrinėjo
 
kuo gi mes ne Amsterdamas?
kanapes augint išmanom!
Baranausko dar laikais
Augo šios Pašventupiais. 

net konservai prie stoties
Maratoną rengt padės! 
Partija įpareigos -
ir Griauzdaičia pridabos.

Anykščiai pirmauti turi!
už kanapę kursim būrį.
Herbą keisim lapeliu
su ,,kasiako" dūmeliu.

kalendorinė bus šventė -
iš biudžeto reikia remti!
Amilia kai sugalvoja,
tai prieš nieką nesustoja.

Festivalio programa:
laisva meilė, nirvana!
sąmatą tuoj paskaičiuos, -
Deputatams ją priduos.

Sveikai mitybai norėtų skirti daugiau dėmesio
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė prisipažino ga-

minti mėgstanti, tačiau neturinti tam daug laisvo laiko. 
Moteris teigė, kad, sukdamasi virtuvėje, labai retai gamina tą patį patiekalą, bet vienu 

pusryčių valgiu, kurį gamina dažniausiai, pasidalijo su „Anykštos“ skaitytojais.

Paklausta, ar jai svarbiau 
sveikai pavalgyti, ar – kuo 
greičiau, o tuomet kibti į dar-
bus, savivaldybės administra-
cijos direktorė sakė: „Labai 
gaila, bet šiuo metu turbūt la-
biau tiktų antrasis variantas. 
Norėčiau sveikesnei mitybai 
skirti daugiau dėmesio, bet dėl 
laiko stokos ne visada pavyks-
ta.“

Dėl laiko stokos L. Kulie-
šaitei ir virtuvėje netenka ilgai 
suktis, nors gaminti mėgstanti. 
„Man labiau patinka eksperi-
mentai, labai retai gaminu  tą 
patį patiekalą.“

Ar jai svarbu, kaip kavinė-
se yra patiekiamas maistas, jo 

išvaizda? „Svarbu. Jei tai ne 
dienos pietūs, o eini vakare su 
kompanija pabūti, tai itin svar-
bu“, – teigė L. Kuliešaitė.

„Parduotuvėse į maisto pro-
duktų etiketes žiūriu, bet nesu 
iš tų „tyrinėtojų“ – tikrai ne-
ieškau pavojingųjų „E“. Na o 
vienas mėgstamiausių mano 
dienos valgių yra pusryčiai 
(bet būtent savaitgalį), todėl ir 
dalijuosi pusryčių receptu, kurį 
turbūt esu gaminusi dažniau-
siai“, – kalbėjo pašnekovė.

Bolivinių balandų košė 
su šviežiomis figomis:

0,5 arbatinio šaukštelio va-

nilės ekstrakto; 125 ml pieno 
(šilto); 60 g bolivinių balandų 
(idealu, jeigu jos yra dribsnių 
pavidalo); 100 g natūralaus jo-
gurto; 2 arbatiniai šaukšteliai 
klevų sirupo; 2 figos.

Mažame puode ant didelės 
kaitros reikėtų užvirinti 125 
ml vandens, pusę pieno ir va-
nilės ekstraktą. Sumažinus 
kaitrą, sudėti bolivines balan-
das (gaminti laikantis pakuo-
tės instrukcijos arba kol košė 
sutirštėja nuolat maišoma). 
Atskirame inde reikėtų sumai-
šyti jogurtą ir klevų sirupą. Iš-
virtą košę patiekti dubenėlyje, 
supilti likusį pieną, jogurto ir 
klevų sirupo mišinį bei sudėti 

supjaustytas figas.
Porcija 1 asmeniui, pasiruo-

šimo ir gaminimo laikas – apy-
tikriai 5 minutės.

Vienas mėgstamiausių 
Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rės Ligitos Kuliešaitės pa-
tiekalų – bolivinių balandų 
košė.


