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Bus daug žaliosios energijos Vidmantas ŠMIGELSKAS
Robertas ALEKSIEJŪNAS

Kovo 11 - tos rytą perlūžusi 
ir nugriuvusi vėjo elektrinės 
Staškūnio laukuose turbina 
tebeguli ant žemės  ir vietos 
ūkininkams elektrinės ap-
sauginiai trukdo privažiuoti 
prie savo laukų. 

O didelę dalį Troškūnų se-
niūnijos ūkininkų po metų 
kitų maitins vėjas ir saulė. 
Šios seniūnijos teritorijoje 
planuojami milžiniški vėjo 
ir saulės elektrinių parkai. 
Saulės elektrinės bus stato-
mos ir Kavarsko bei Viešin-
tų seniūnijose. 

Anykščių miesto centre bus įrengtas dar vienas 
lauko ekranas

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldy-
bė už beveik 8 tūkst. Eur per-
ka informacinį LED stendą. 
Šį stendą planuojama įrengti 
A.Baranausko aikštėje sto-
vinčios apvalios skelbimo 
lentos vietoje ir jame trans-
liuoti renginių reklamą.

Informacinio LED stendo vizualizacija.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiūnie-
nė „Anykštai“ sakė, kad infor-
macinis LED stendas mieste bus 
statomas taupymo sumetimais.

D. Gasiūnienė sakė, kad A. 
Baranausko aikštės kampe sto-
vinti apvalioji skelbimų lenta 
ją jau erzino, todėl pasidžiaugė, 
kad ją pakeis skaitmeninis ekra-
nas.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėja Daiva 
Gasiūnienė viliasi, kad mies-
te ateityje skelbimų lentas 
pakeis informaciniai LED 
stendai.

Projektų vystytojai varžosi tarpusavyje, nes aukštos įtampos elektros linijos, netoli kurių ketinama jas 
statyti, gali priimti ribotą kiekį elektros energijos. Tikėtina, kad arčiausiai projekto įgyvendinimo pra-
džios yra UAB„Vašuokėnų vėjas“, Troškūnų seniūnijoje ketinantis statyti apie 40 vėjo elektrinių.
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kun. Ričardas BANYS

pastabos paraštėse

IDĖJA. Artėjančios Tėvo 
dienos proga siūlome dovanoti 
laikraščio „Anykšta“ prenu-
meratą. Prenumerata priima-
ma „Anykštos“ redakcijoje 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai), vi-
suose paštų skyriuose bei por-
tale prenumerata.lt 

Pratybos. Vakar Anykščių 
rajone prasidėjo ir iki sekmadie-
nio vyks Lietuvos kariuomenės 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 505 pėstininkų kuopos 
pratybos. Pratybų metu bus nau-
dojami ginklai, imitaciniai šau-
dmenys, dūminiai ir garsiniai 
užtaisai.

Automobiliai. Anykščių rajo-
no savivaldybė planuoja įsigyti 
5 naujus tarnybinius lengvuosius 
automobilius administracijos 
veiklai bei mokyklinį autobusą. 
3 keleivinius furgonus numa-
tyta skirti seniūnijoms, vieną 
padidinto pravažumo automo-
bilį – savivaldybės Žemės ūkio 
skyriui, o elektromobilį – savi-
valdybės administracijai.Tarny-
biniams lengviesiems automobi-
liams įsigyti yra skirta 146 tūkst. 
eurų savivaldybės biudžeto lėšų. 
90 tūkst. eurų mokykliniam au-
tobusui įsigyti planuojama gauti 
iš valstybės biudžeto lėšų.

Sutartis. Anykščių rajono 
savivaldybė pasirašė 1 mln.249 
tūkst.219 Eur sutartį su statybų 
bendrove  „Conlista“ dėl gy-
venamosios aplinkos gerinimo 
rangos darbų Anykščių Ramy-
bės ir Pušyno mikrorajonuo-
se. Mikrorajonuose numatyta 
įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, 
daugiafunkces sporto aikšteles, 
vaikų žaidimų aikšteles, šunų 
vedžiojimo aikšteles, apžvalgos 
aikšteles, pakeltas lysves. Taip 
pat atsiras petankės aikštelės.
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spektras

temidės svarstyklės

Paskutinis „Paskutinis skambutis“ Kavarske Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį, gegužės 25-ąją, abiturientams nuskambėjo Paskutinis skambutis. Anykščių 
rajone gimnazijas šiemet baigė 130 mokinių. Šių metų Paskutinis skambutis tapo istorinis 
Kavarskui, nes  mokyklą čia baigė 12 paskutinių dvyliktokų.

Juridiškai Kavarsko vidurinė 
mokykla į pagrindinę mokyklą-
daugiafunkcį centrą buvo re-
organizuota prieš keletą metų. 

Tačiau praktiškai Kavarske iki 
šiol mokėsi ir vyresnieji vaikai. 
Tik oficialiai jie buvo laikomi 
Anykščių Jono Biliūno gimna-

zijos Kavarsko vidurinio ugdy-
mo skyriaus mokiniais. Praėju-
siais mokslo metais Kavarske 
nebebuvo formuojama vienuo-

likta  klasė, tad dvyliktokų Ka-
varske kitais metais nebebus. 

Priminsiu, jog Kavarskas 
oficialiai vis dar yra miestas, 
1950-1962 metais jis buvo ra-
jono centras. 

Anykščių Jono Biliūno gim-
naziją šiemet baigė 106 abitu-
rientai (įskaičiuojant 12 Ka-
varsko skyriaus dvyliktokų), 
Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto 
gimnaziją - 11, Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimnaziją - 13 abituri-
entų. 

Balandžio mėnesį abiturien-
tai laikė anglų kalbos valstybi-
nio egzamino kalbėjimo dalį, o 
birželio 1-ąją vyks privalomas 
lietuvių kalbos ir literatūros eg-
zaminas. Šį egzaminą laikys ir 
28 Aukštaitijos profesinio ren-
gimo centro Anykščių filialo 
mokiniai. 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Kavarsko vidurinio ugdymo skyrių šiemet baigė 12 paskutinių 
dvyliktokų.         Nuotrauka iš Kavarsko mokyklos „Facebook“-o

Vagystė. Gegužės 23 dieną  
apie 16.00 val. pastebėta, kad 
iš vyrui (g. 1942 m.), gyvenan-
čiam Anykščiuose, Janydžių g.,  
priklausančio miško, esančio 
Anykščių seniūnijos Šeimyniš-
kėlių kaime, nupjautas ir pa-

vogtas beržas. Padaryta žala – 
300 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Avarija. Gegužės 24 dieną, 
antradienį, Kavarsko seniūni-
jos Zaviesiškio kaime nuo kelio 
nuskriejo lengvasis automo-
bilis. Apie 14.11 val. atvykus 
ugniagesiams, vairuotojas iš 

automobilio buvo išlipęs. 1m² 
plote ant važiuojamosios kelio 
dalies buvo išsilieję tepalai.

Gaisras. Gegužės 23 dieną, 
pirmadienį, Skiemonių seniū-
nijos Kurklelių kaime, Miško 
gatvėje, gaisras kilo gyvena-
majame name. Apie 15.43 val. 
medinis pastatas degė atvira 

liepsna. Gaisro metu išdegė 
namo vidus, nudegė stogas, 
pradegė perdanga. Apdegė 
~1,5 m atstumu esančio pože-
minio rūsio 2 m² stogo dangos.
Vanduo gaisrui gesinti  vežio-
tas iš 1,5 km atstumu esančio 
Nevėžos ežero. Įvykis tiria-
mas.

Paskirta Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos vadovė
Pertvarkant saugomų teritorijų sistemą, paskirti trijų naujų saugomų teritorijų direkcijų va-

dovai. Anykščiuose veiksiančiai Aukštaitijos direkcijai vadovaus Adrija Gasiliauskienė. Aukštai-
tijos direkcija įsikurs pastate, kuriame šiuo metu veikia Anykščių regioninio parko direkcija.

49-erių A.Gasiliauskienė pasta-
ruosius dvejus metus ėjo Asvejos 
regioninio parko direktorės par-
eigas. Vilniaus universitete  ji yra 
įgijusi ekologijos ir aplinkotyros 
krypties magistro laipsnį, prieš 
tai baigusi Lietuvos edukologijos 
universiteto biologijos bakalauro 
studijas. 

Kaip jau anksčiau buvo skel-
biama laikraštyje „Anykšta“, 
Aukštaitijos direkcija įsikurs 
pastate, kuriame šiuo metu vei-
kia Anykščių regioninio parko 

direkcija.
61-erių Anykščių regioninio 

parko direkcijos direktorius Kęs-
tutis Šerepka  nuo liepos 1 die-
nos yra gavęs atleidimo iš darbo 
lapelį, o aštuoni parko darbuo-
tojai įspėti apie reorganizaciją. 
K.Šerepka Anykščių regioninio 
parko direkcijai vadovavo nuo 
1997 metų ir buvo pirmasis šios 
institucijos administracijos vado-
vas.

„Anykštos“ kalbinti Anykščių 
regioninio parko direkcijos dar-

Aukštaitijos saugomų teri-
torijų direkcijai nuo liepos 1 
dienos vadovaus Adrija Ga-
siliauskienė.

buotojai prisipažino, kad nežino, 
kokias užims pareigas.

Aplinkos ministerija skelbia, 
kad į trijų saugomų teritorijų, 
tarp jų ir Aukštaitijos, padalinius 
pradėtos darbuotojų atrankos. 
Ieškoma direktoriaus pavaduo-
tojo, finansininko, numatyti pa-
skyrimai į konkrečios saugomos 
teritorijos patarėjo pareigas.

Naujos regioninių parkų direk-
cijos darbą pradės nuo liepos 1 
dienos.

-ANYKŠTA

Demokratai pasirinko kandidatą į merus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Anykščių skyrius 
pirmadienį, gegužės 23-iąją, partijos kandidate į Anykščių 
rajono merus iškėlė Sonatą Veršelienę. 

Susirinkime buvo diskutuojama ir dėl skyriaus pirminin-
ko, trijų kadencijų Seimo nario Antano Bauros kandidatū-
ros, tačiau pastarasis nusprendė į merus nekandidatuoti.

„Anykštai“ A.Baura sakė, 
kad manąs, jog S.Veršelienė 
laimėti Anykščių rajono mero 
rinkimus turi daugiau galimy-
bių nei jis pats. 

44-erių S. Veršelienė yra VšĮ 
„Sveikatos oazė“ direktorė. 
Šiai įstaigai ji vadovauja nuo 
2009-ųjų. Iš Vyžuonų (Utenos 
raj.) kilusi S.Veršelienė gyvena 
Svėdasuose. Su vyru Daliumi 
ji užaugino dukrą ir sūnų. Pati 
augo daugiavaikėje šeimoje, turi 

keturis brolius. Vienas brolių - 
Aleksiejus Gaiževskis - Lietu-
vos kariuomenės pulkininkas.

S.Veršelienė Vilniaus pe-
dagoginiame universitete yra 
baigusi vadybos magistro stu-
dijas, iki tapimo VšĮ „Sveikatos 
oazė“ direktore ji dirbo sociali-
nį darbą.   

Apie savo kandidatus į Anykš-
čių rajono merus jau anksčiau 
paskelbė „valstiečiai“ ir soci-
aldemokratai. Nuo „valstiečių“ 

kandidatuos buvęs rajono me-
ras Kęstutis Tubis, nuo social-
demokratų – vicemeras Dainius 
Žiogelis. Mažai tėra abejonių, 
jog nuo Tėvynės sąjungos -Lie-
tuvos krikščionių demokratų į 
merus kandidatuos dabartinis 
rajono vadovas Sigutis Obe-
levičius. Liberalų sąjūdis kol 
kas kandidato į merus nėra pa-
sirinkęs, kol kas realiausiu šios 
partijos kandidatu yra laikomas 
rajono Tarybos narys, verslinin-
kas Mindaugas Sargūnas. Gali 
būti, kad tarp kandidatų į merus 
išvysime ir kitą Sargūną - Dar-
bo partijos Anykščių skyriaus 
lyderį Ričardą.

Anykščių rajono merų rinki-
muose iki šiol nėra dalyvavusi 
nė viena moteris.

Sonata Veršelienė taps pir-
mąja moterimi kandidate į 
Anykščių rajono merus.

Specialistai. Plečiantis šalies fi-
nansų technologijų (fintech) sek-
toriui ir išaugus pinigų plovimo 
prevencijos specialistų poreikiui 
Lietuvoje bus kuriama nauja jų 
studijų programa, pranešė Finan-
sų ministerija. Sertifikato progra-
mos studijos Mykolo Romerio 
universitete prasidės rudenį, ji 
bus bus skirta tiek jau studijuo-
jantiems, tiek naujiems studen-
tams, kurie specializuosis ar gilins 
žinias šioje srityje. Prieš metus 
Lietuvoje įkurtas Pinigų plovimo 
prevencijos kompetencijų centras 
padeda finansų rinkos dalyviams 
tinkamai nustatyti ir valdyti rizi-
kas, atlieka tyrimus, vertinimus ir 
analizes, rengia gaires, rekomen-
dacijas, metodikas ir teisėkūros 
iniciatyvas tobulinant pinigų plo-
vimo ir teroristų finansavimo pre-
vencijos sistemą.

Gynyba. Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga (LVŽS) skelbia, 
jog pasirašys susitarimą dėl gyny-
bos, jei valdantieji atsisakys inicia-
tyvų, kurios, anot partijos, „skaldo 
visuomenę“. „Valstiečiai“ po par-
tijos tarybos posėdžio penktadienį 
išplatino pranešimą, kad taryba 
įgaliojo Ramūną Karbauskį pa-
sirašyti susitarimą partijos vardu 
su sąlyga, jei valdantieji iš Seimo 
darbotvarkės „išims Lietuvos vi-
suomenę skaldančius projektus“. 
„Tokiems projektams kaip šeimos 
sampratos keitimas, narkotikų de-
kriminalizavimas, visuomenės er-
zinimas dėl Vytauto Landsbergio 
kaip valstybės vadovo įteisinimo 
ir kiti kontroversiški valdančių-
jų pasiūlymai turėtų būti išimti“, 
– sakė R. Karbauskis. „Valdžios 
elgesyje, mes, kaip ir daugelis 
Lietuvos žmonių, matome vei-
dmainiavimą ir nesąžiningą poli-
tiką. Popieriniais pareiškimais jie 
demonstruoja, jog neva rūpinasi 
valstybe, tačiau darbais – ją skal-
do“, – sakė R. Karbauskis. LVŽS 
Taryba savo sprendime teigia, jog 
bet koks partijų susitarimas dėl 
nacionalinio saugumo gali netek-
ti prasmės, nes „skaldoma tauta 
tampa silpna“. 

Kaina. Vengrijos valdžia ėmėsi 
priemonių vadinamajam „degalų 
turizmui“ pažaboti, skelbia Ser-
bijos visuomeninė transliuotoja 
RTS. „Vengrijos vyriausybė nu-
sprendė nuo penktadienio leisti 
degalinėse subsidijuotomis kai-
nomis pilti degalus tik šioje šalyje 
registruotiems automobiliams, o 
užsieniečiai už juos mokės bran-
giau – rinkos kainomis“, – tei-
giama RTS pranešime. Tokia ri-
bojanti priemonė motyvuota tuo, 
kad Vengrijoje pradėjo klestėti 
„degalų turizmas“, o tai esą kelia 
pavojų nepertraukiamam vietos 
rinkos poreikių patenkinimui. 
Litras subsidijuoto benzino ar dy-
zelino kainuoja maždaug 480 fo-
rintų (pagal dabartinį kursą – 1,22 
euro).

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

savaitės citatos

Rajono valdžia 
sulaukė kvietimo 
renginiuose 
atsisakyti 
fejerverkų. Kokį 
sprendimą jai 
priimti?

Justas JOKUBAUSKAS:
Man tai gražu. Arba sugalvo-

kit toookią alternatyvą, kad fe-
jerverkų nereiktų. P.s. šokiai su 
fakelais netinka.

Eglė BARONIENĖ:
Atsisakyt. Pinigai į orą, pa-

pildomas stresas tiek žmonėms, 
tiek visiems gyvūnams. Yra ir 
draugiškesnių aplinkai alterna-
tyvų.

Dalia KIAUPAITĖ:
Tik atsisakyti. Nors man iki 

pačių Anykščių tiesiąja arti  - 
20 km, kiekvieną kartą pati-
riu stresą, kol suprantu, kad 
šie sprogimai - tai fejerverkai 
Anykščiuose. Abejojate - at-
važiuokite į Utenos raj., kai 
Anykščiuose fejerverkai.

Sonata BAJORIŪNAITĖ:
Neeeee! Pasiliekam, fejer-

verkai - kaip vyšnaitė ant torto, 
smagu ir vaikams, ir suaugu-
siems.

2022 m. birželio 3 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 41-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.

Komitetų posėdžiai vyks:
2022 m. birželio 1 d. (trečiadienį).
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10 val. III a. 304  kab. 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11 val. I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13 val. III a. 304 kab.
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15 val. II a. 206 kab.

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

Užsak. Nr.483

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

užjaučia
Nėra mirties – yra tik kelio vingis
Nauja erdvė prie kelio pabaigos...

Su pagarba ir liūdesiu reiškiame nuoširdžią užuojautą 
šeimai ir artimiesiems, mirus buvusiai ilgametei Paruošų 
kontoros direktorei Zofijai Šermukšnienei.

Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo administracija

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direkto-
riaus pavaduotojas Kęstutis 
Jacunskas teigia, kad Svė-
dasuose greitosios medicinos 
pagalbos dispečerinės nebus.

Seniūnas tikrino, kaip 
reaguoja svėdasiškiai
Seimui gegužę  pertvarkius greitosios medicinos pagal-

bos sistemą, Svėdasų seniūnijos seniūnas Saulius Rasalas 
nusprendė išsiaiškinti, kaip gyventojai reaguotų, jei Svėda-
suose būtų atidaryta greitosios medicinos pagalbos dispe-
čerinė.

„Yra šansų, kad Svėdasuose 
atsirastų greitosios pagalbos 
dispečerinė. Reformos tikslas, 
kad greitosios pagalbos paslau-
gos būtų kaip galima arčiau ra-
jonų ribų. Šiuo metu, kai dispe-
čerinės veikia rajonų centruose 
ir nėra sujungtos į vieną siste-
mą, labiausiai kenčia rajonų 
paribiai. Reformos tikslas - tai 
pakeisti“, –„Facebook“ soci-
alinio tinklo komentare rašė 
S.Rasalas.

Šis seniūno komentaras te-
buvo valdininko fantazijos 
vaisius, nes jokiuose Sveika-
tos apsaugos ministerijos do-
kumentuose nėra skelbiama, 
kuriose konkrečiose vietovėse  
bus plečiamas greitosios me-
dicinos pagalbos dispečerinių 
tinklas.

„Anykštai“ Svėdasų seniū-
nijos seniūnas S.Rasalas sakė, 
kad komentaru socialiniuose 
tinkluose jis siekė sukelti dis-
kusiją apie greitosios medicinos 
pagalbos pertvarką ir galimus 
tolesnius Sveikatos apsaugos 

ministerijos sprendimus.
„Diskusija buvo labai nau-

dinga ir iš gyventojų dėl greito-
sios medicinos pagalbos dispe-
čerinės atidarymo Svėdasuose 
daugiausia sulaukiau neigiamų 
atsiliepimų. Svėdasams kokia 
būtų nauda iš to? Jokios. Jei 
visą naktį greitosios medicinos 
pagalbos automobiliai lakstys 
ir cypaus, neleis žmonėms mie-
goti“, - kalbėjo S.Rasalas.

Anot seniūno, Svėdasams gal 
ir būtų naudinga, jei greitosios 
medicinos pagalbos dispečerinė 
įsikurtų kokiame nors apleista-
me pastate, tuomet Vyriausybė 
skirtų milijonus jo remontui, 

Svėdasų seniūnas Saulius 
Rasalas sakė, kad diskusija 
buvo labai naudinga, gy-
ventojai nenorėtų greitosios 
medicinos pagalbos dispeče-
rinės Svėdasuose.

tačiau miestelyje esantis am-
bulatorijos, kurios pašonėje, 
tikėtina, ir įsikurtų dispečerinė, 
pastatas yra tvarkingas, be to, 
jame taip pat buriasi ir svėda-
siškių bendruomenė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 
pavaduotojas asmens sveikatos 
priežiūrai, Anykščių rajono ta-
rybos narys socialdemokratas 
Kęstutis Jacunskas „Anykštai“ 
sakė, kad žmonės gali būti ra-
mūs: Svėdasuose greitosios 
medicinos pagalbos dispečeri-
nė nebus atidaryta.

„Dispečerinė Svėdasuose ne-
atsidarys. Pagal dabar numato-
mą sveikatos apsaugos reformą 
Anykščiuose greitoji medicinos 
pagalba išliks, tik ji bus pavaldi 
nebe Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centui“, - sakė 
K.Jacunskas.

Seimo sprendimu nuo 2023 
metų liepos 1 dienos greitosios 
medicinos pagalbos paslaugas 
teiks viena tarnyba, o šiuo metu 
šią paslaugą teikia pusšimtis įs-
taigų.

Siekiama, kad greitosios 
pagalbos medikai mieste li-
gonį pasiektų per 15 minučių, 
užmiestyje – per 25 minutes. 
Greitosios medicinos pagalbos 
tarnyba paslaugas teiks per te-
ritorinius padalinius. Jų aptar-
naujamas teritorijas, budinčių 
greitosios medicinos pagalbos  
brigadų skaičių aptarnaujamose 
teritorijose nustatys Sveikatos 
apsaugos ministras.

 Laikantis numatyto plano, 
greitosios medicinos pagalbos  
brigadų skaičių ketinama didin-
ti nuo 231 iki 241, o budėjimo 
vietų skaičių – nuo 94 iki 123 
visoje Lietuvoje.

Dar reiktų muitinės, 
Vatikano konsulato ir 
dizaino studijos...

Saulius RASALAS, Svė-
dasų seniūnas, parašė 
„Facebook“-e: 

„Yra šansų, kad Svėdasuose 
atsirastų greitosios pagalbos 
dispečerinė. Reformos tikslas, 
kad greitosios pagalbos paslau-
gos būtų kaip galima arčiau ra-
jonų ribų.“

Gal apkalti OSB 
plokštėmis?

Daiva GASIŪNIENĖ, 
Anykščių rajono vyriausio-
ji architektė, apie Anykščių 
centre stovintį ekraną:  

„Nežinau, ką daryti, niekas 
nedrįsta, bet svarstome, ką su 
tuo lauko ekranu daryti – ar jį 
nuleisti, ar pasukti į kitą pusę, 
ar parke pastatyti. Jis kainavo 
pragariškus pinigus ir kas ryž-
tųsi jį nuimti?“

Ne kiekvienoje 
kompanijoje padoru 
kalbėti apie sodinimą

Dainius TURSA, Staškū-
niškio seniūnijos seniūnaitis, 
apie tai, jog pro vėjo elektri-
nes, vienos iš kurių turbina 
nulūžo ir nukrito ant žemės, 
negali privažiuoti iki savo že-
mės: 

„Aš buvau gegužės pradžio-
je  prie to vėjo jėgainių parko, 
nes man reikia įvažiuoti į savo 
žemę. Tai ten teritorija buvo 
aptverta – neįleido. Klausiu - 
tai kaip man nuosavoje žemėje 
bulves pasodinti?“

O jeigu oficialią 
informaciją laikysim 
gandu? Gal dalysis?

Donaldas VAIČIŪNAS, 
Anykščių užimtumo tarnybos 
darbuotojas, apie kultūrinės 
informacijos sklaidą: 

„Man regis, kad informacijos 
pateikėjai paprasčiausiai neturi 
stimulo ta informacija nuose-
kliai ir moderniai dalytis.“  

Net kiek nenori...

Jolanta GUOBAITĖ, Ute-
nos rajono gyvūnų mylėtojų 
draugijos pirmininkė, apie 
beglobius gyvūnus Anykščių 
rajone: 

„Troškūnai, Kavarskas ... Ten 
„ojetau“ - imk tų beglobių gy-
vūnų kiek nori.“ 
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rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Gegužės 19 dieną Anykščių 
rajoną sudrebino du galingi 
sprogimai, kuriuos sukėlė 
virš mūsų galvų švilpiantys 
NATO naikintuvai. Tai tebuvo 
Karinių oro pajėgų pratybų 
„Budrus sakalas 2022“ dalis, 
tačiau tą ketvirtadienį dar 
ilgai neamtelėjo nė vienas kai-
mo šuo, o moterys pasakojo, 
kad joms rankos drebėjo dar ir 
kitą dieną.

Laimei, sodiečių gryčių lan-
gai liko sveiki, dar kartą įsiti-
kinome, kad esame saugomi, 
o panašių ar kiek švelnesnių 
sprogimų danguje Anykščių 
galime ir nebeišgirsti. 

Mat Anykščių rajono savi-
valdybė šią savaitę iš Lietuvos 
žaliųjų partijos gavo kvietimą 
pasirašyti memorandumą, 
kuriuo siekiama uždrausti 
fejerverkus. Ar įsivaizduojate 
Anykščių miesto šventę be 
spalvingų fejerverkų? O kaipgi 
be jų Kalėdų rezidencijos 
Anykščiuose atidarymas?

Panašu, kad toks „žalių-
jų“ pasiūlymas uždrausti 
fejerverkus, sprendžiant iš 
komentarų, nepatiko ne tik 
skaitytojams, bet net rajono 
valdantiesiems. Šie, užuot 
šaukę skubius pasitarimus ir 
taręsi, ar nebešaudyti fejer-
verkų į Anykščių dangų, su 
trenksmu išdūmė į užsienio 
komandiruotes Lenkijos bei 
Italijos kryptimis. Manau, dzin 
jiems tie memorandumai, kai 
tvieskiant spindinčiai Italijos 
saulei galima ramiai pinti 
floristinius kilimus arba Len-
kijoje domėtis atsinaujinančių 
energijos šaltinių, investicijų 
į klimato apsaugą temomis ir  
drauge dar ir pigiau apsipirkti 
vietinėse krautuvėse.

Va, jei tie „žalieji“ būtų 

pasiūlę pasirašyti memorandu-
mą, siūlantį, kaip kuo taupiau 
„šaudyti“ rajono biudžeto 
pinigus, jau būtų buvęs kitas 
reikalas. Beveik 4 tūkst. Eur 
kainuojančios Viešintų seniū-
nijos durys! O kur dar daugiau 
nei 83 tūkst. Eur kainuosianti 
vėdinimo-kondicionavimo 
sistema Anykščių rajono 
savivaldybės pastate! Apleis-
tas Šeimyniškėlių piliakalnis, 
pasitinkantis supuvusiais 
mediniais laiptais, ir tušti, 
mokesčių mokėtojų pinigais iš-
laikomi Tilto gatvės komplekso 
pastatai! Štai kas yra tikrieji 
„fejerverkai“, kuriems reikėtų 
skirti daugiau dėmesio. Tačiau 
kuri gi partija norės kasti 
duobę sau, kai artėja savival-
dos rinkimai? Juk matome, 
kaip nutinka: ateina nauji ir 
vėl elgiasi po senovei – taško 
biudžeto pinigus ir menkai 
įsiklauso į visuomenės balsą.

Ir manote, kad fejerverkai 
čia - esminis dalykas? Tai 
tėra dar vienos partijos noras 
„iššauti“ ir į save atkreipti 
dėmesį. Bet akivaizdu, kad 
su fejerverkais nieko nebus, 

– žmonėms reikia, reikėjo ir 
reikės gražių reginių, jaudi-
namų akimirkų ir trykštančių 
emocijų. Žinoma, dabar mane 
būtų galima kaltinti, kad esu 
nusistatęs prieš neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonėms 
padarinių, kuriuos sukelia 
šaudomi fejerverkai, mažini-
mą,  bet gal pradėkime nuo 
svarbesnių dalykų.

Aure, jau ir Molėtų rajone 
nuo birželio 1 dienos gyvento-
jai vietos autobusais galės po 
visą rajoną važinėti visiškai 
nemokamai. Kol mes su pa-
vydu žvalgysimės į kaimynus, 
Anykščių rajone, prasidėjus 
moksleivių atostogoms, ir vėl 
visą vasarą net ir mokamas 
autobusas atokiame kaime 
pasirodys neką dažniau kaip 
jaunas mėnulis. Ar ne laikas 
Anykščiuose, kurie siekia ku-
rorto statuso, įdiegti normalų 
susisiekimą viešuoju trans-
portu? Tai ir ekologija, kai 
žmonės nuosavus automobilius 
pamažėle ima keisti viešuoju 
transportu, ir turizmo skatini-
mas, kai svečias autobusu gali 
nuvykti iki Rubikių ežero ar 

Arklio muziejaus Niūronyse.
O gal atsisakykime tų 

fejerverkų? Kodėl jų negalėtų 
pakeisti Šventosios upėje už 70 
tūkst. Eur planuojami įrengti 
fontanai, apšviečiami spalvas 
keičiančiomis lempomis, kurie 
ir džiugintų kaip tie ryškias-
palviai fejerverkai?

Bet ne. Fejerverkai būna 
tokie gražūs, galų gale -  kaip 
atrodys tie fontanai žolynais 
užžėlusioje Šventojoje? Prieš 
savivaldos rinkimus  pozuoti 
mėgstantys nagingi vyrai gal 
tų žolynų viršūnes ir apkapos. 
O kas bus toliau?

Tiesa, dar turime legendinę 
nušalintojo Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio koman-
dos nupirktą amfibiją, kuri 
vieną dieną, jei dar nespėjo 
bestovėdama surūdyti, išropos 
dar kartą išbandyti savo pajė-
gumų Šventosios upėje. 

Ir jeigu jai burzgiant neti-
kėtai pasigirs keletas pokš-
telėjimų, – neišsigąskite. Tai 
buvusių rajono valdančiųjų 
pirkinys, o esant valdžioje išsi-
versti be „fejerverkų“ – misija 
sunki.

Bus daug žaliosios energijos
(Atkelta 1 psl.)

Bus penkis kartus 
didesnis parkas nei 
Staškūniškyje

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos internetinėje 
svetainėje paskelbtas pranešimas 
apie poveikio aplinkai vertinimo 
pradžią. Nurodoma, kad Troškū-
nų seniūnijos Kanapynės, Pely-
šėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, 
Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, 
Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, 
Dubriškio, Pakapės kaimuose, 
Karčekų viensėdyje, Viešintų se-
niūnijos Antalinos, Putino, Medi-
nų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, 
Juodžgalio ir Griežionių kaimuo-
se ketinama statyti iki 250  MW 
galios vėjo elektrinių parką. Paly-
ginimui - Staškūniškio vėjo elek-
trinių parkas yra 50 MW galios. 

Troškūnų seniūnijoje planuo-
jama pastatyti iki 252 m aukščio 
apie 40 vnt. vėjo elektrinių (gali-
mas stiebo aukštis iki 179 m, bet 
ne žemesnis kaip 135 m, rotorius 
- iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 
158 m). Poveikio vertinimo doku-
mente nurodomi atstumai nuo ar-
timiausios elektrinės iki miestelių  
-  apie 12 km nuo Anykščių, apie 
6 km nuo Subačiaus, apie 7,5 km 
nuo Raguvėlės, apie 4 km nuo An-
drioniškio, apie 2,3 km nuo Troš-
kūnų, apie 2 km nuo Viešintų. 

Yra registruoti mažiausiai 
keturi „vėjai“, kurių pavadini-
muose yra Troškūnų seniūnijos 
vietovardis – UAB„Vašuokėnų 
vėjas“, UAB„Surdegio vė-
jas“, UAB„Raguvėlės vėjas“ ir 

UAB„Troškūnų vėjas“. „Vašuo-
kėnų vėjas“ registruotas Anykš-
čiuose, „Raguvėlės vėjas“-   Ragu-
vėlėje, o kiti du „vėjai“ - Vilniuje.

„Verslo žinios“ praneša, jog 
„Vašuokėnų vėjo“ vadovo Gie-
driaus Avsiukevičiaus nurodoma, 
kad  investicijos į vėjo elektrinių 
Troškūnų seniūnijoje projektą  
gali siekti apie 250 mln. eurų, o  
jas sutelktų neįvardyti investuo-
tojai. 

Į saulės energiją -  apie 
dešimt investuotojų

UAB„Archstudija“ inicijavo 
specialiojo plano rengimą, kurio 
tikslas - parinkti tinkamas teri-
torijas saulės šviesos energijos 
elektrinių ir kitos susijusios inf-
rastruktūros statybai Troškūnų 
seniūnijoje. O UAB „Stelita“ ren-
gia specialųjį planą saulės šviesos 
energijos energetikos infrastruktū-
ros vystymui Kavarsko seniūnijos 
Vaičiuliškių, Medžiočių, Žalio-
sios, Džiugių bei Janonių kaimų 
teritorijose. 

Jau pernai Anykščių rajono ta-
ryba pritarė saulės šviesos elektri-
nių Troškūnų seniūnijoje specia-
liajam planui, kurį parengė UAB 
„European Energy Lithuania“. Ši 
danų kapitalo įmonė prie Staškū-
niškio stato vėjo elektrinių parką. 
Danų įmonė saulės elektrinių par-
kui planuoja 117,85 ha teritoriją 
Vašuokėnų ir Naujasėdžio kai-
muose, kur numatoma statyti iki 
90 MW įrengtosios galios elektri-
nių parką.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir 

urbanistikos skyriaus vedėja Dai-
va Gasiūnienė „Anykštai“ sakė, 
jog šiuo metu Anykščių rajono 
Troškūnų, Viešintų ir  Kavarsko 
seniūnijose didesnius nei 500  kW 
saulės elektrinių parkus ketina 
statyti apie 10 fizinių ar juridinių 
asmenų. „Yra dar ir mažiukų, iki 
500 kW, kurie gali statyti be spe-
cialiųjų planų“, - „Anykštai“ sakė 
D.Gasiūnienė.   

Ir vėjo, ir saulės elektrinių sta-
tytojai paprastai elektrinių parkus 
stato išsinuomotoje žemėje. Ūki-
ninkai už nedidelį sklypelį, ku-
riame pastatoma viena vėjo elek-
trinė, kiekvienais metais gauna 
keletą tūkstančių nuompinigių.  

Šalia nugriuvusios vėjo 
turbinos kalbama rusiškai

Kurklių seniūnijos Staškūniškio 
elektrinių parko statytojai - UAB 
„European Energy Lithuania“ 
sulaukė aršaus vietinių gyventojų 
pasipriešinimo ir iš dalies paten-
kino jų reikalavimus - nestatė ar-
čiausiai gyvenamųjų namų supla-
nuotų elektrinių.  Iš planuotų 15 
elektrinių pastatytos tik  9. 

Staškūniškio elektrinių staty-
bos pradėtos pernai vasarą, o šių 
metų kovo 11-osios rytą vienos 
iš elektrinių turbina su didžiuliu 
trenksmu rėžėsi į žemę. Nors po 
incidento praėjo jau pustrečio mė-
nesio, turbina tebeguli ant žemės. 

Tai „Anykštai“ praėjusią savai-
tę patvirtino Staškūniškio seniū-
naitijos seniūnaitis Danius Tursa.

„Dalys vėjo turbinos, šiukšlės 
dar tikrai guli. Vyksta ekspertizė. 
Man sakė, kai aš ten buvau pasku-

tinį kartą,  kad ji vyks dar apie mė-
nesį. Aptverta visur. Turbūt vėjo 
turbinos niekur negali išvežti. 
Ten visada, kai važiuoju pro šalį, 
matau, kad būna žmonių“, - sakė 
D.Tursa.

Seniūnaitis sakė girdėjęs kal-
bų, kad šiame vėjo jėgainių parke 
standartų neatitinka visos vėjo 
jėgainės, kiti sako, kad kelios, dėl 
to esą gali būti verčiamos visos 
vėjo jėgainių parke esančios vėjo 
jėgainės.

„Kaime visokių kalbų yra, bet 
niekas nežino, kaip ten yra iš ti-
krųjų. Aš buvau gegužės pradžio-
je  prie to vėjo jėgainių parko, nes 
man reikia įvažiuoti į savo žemę. 
Tai ten teritorija buvo aptverta – 
neįleido. Klausiu - tai kaip man 
nuosavoje žemėje bulves paso-
dinti? Tai jie sakė, kad  įleis po 
mėnesio. Jie kalbėjo rusiškai. Kai 
pradėjo ieškoti viršininkų, nė vie-
no lietuviškai kalbančio neatsira-
do. Visi kalba užsienietiškai. Kitą 
sykį kai nuvažiavau, žiūriu, jau ir 
du lietuviai atsirado“, - kalbėjo 
D.Tursa.

Staškūniškio seniūnaitijos se-
niūnaitis D.Tursa sakė, kad šalia 
nugriuvusios vėjo jėgainės tur-
binos stovinčios kitos aštuonios 
šiuo metu neveikia. Teritoriją 
akylai  ištisą parą saugo apsaugos 
darbuotojai.

Verslininkai incidento 
nekomentuoja

„Anykštai“ kovo 11-ąją paskel-
bus apie avariją vėjo jėgainių par-
ke, įkurtame šalia Staškūniškio 
kaimo, redakcija iš Danijos kom-
panijos „European Energy A/S“ 
(motininė UAB „European Ener-
gy Lithuania“ įmonė) gavo elek-

troninį laišką, kuriame pranešta, 
kad dėl nugriuvusios turbinos jė-
gainių parke pradėtas tyrimas.

Po šio pranešimo dėl avarijos 
vėjo jėgainių parke „Anykšta“ 
jau keletą kartų elektroniniu paš-
tu kreipėsi į Danijos kompaniją  
„European Energy A/S“, prašyda-
ma suteikti daugiau informacijos  
apie avarijos tyrimo eigą, tačiau  
danų kompanijos atstovas spau-
dai Ming Ou Lü šia tema patarė 
kreiptis į vėjo jėgainių gamintoją 
„General Electric“, o nusiuntus 
klausimus pakartotinai daugiau 
informacijos gauti nepavyko.

Nekalbus po incidento buvo ir 
vienas iš UAB „European Energy 
Lithuania“, kuri statė Staškūniš-
kyje elektrines, vadovų Andrius 
Čypas. Jis tik sakė, kad jo, kaip 
vėjo jėgainių parko vystytojo, 
kaltės dėl incidento nesą, aiškino, 
kad neturįs teisės daugiau teikti 
informacijos.

A.Čypas yra UAB „Atvirai“ 
žiniasklaidos priemonių grupės 
bendrasavininkio anykštėno Da-
riaus Čypo brolis.

Vėjo jėgainė neatlaikė 
ir Telšių rajone

„Telšių žinios“ gegužės vidu-
ryje pranešė, kad šalia  Tryškių 
miestelio esančiame vėjo jėgainių 
parke perlūžo vienos iš jėgainių 
sparnas. „Anykšta“ išsiaiškino, 
kad šiame vėjo jėgainių parke pa-
statytos to paties gamintojo, kaip ir 
šalia Staškūniškio esančiame vėjo 
jėgainių parke, vėjo jėgainės. Šios 
vėjo jėgainės statytojai „Anykš-
tai“ ypač operatyviai atsakė į pa-
teiktą užklausą apie incidentą vėjo 
jėgainių parke Telšių rajone.
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šiupinys Sveikatingumui metų laikai įtakos nedaro
1993 metais pradėjęs veikti Anykščių baseinas per beveik 30 

gyvavimo metų tapo anykštėnų ir miesto svečių sveikatinimosi 
bei pramogų centru. Tarptautinių varžybų reikalavimus ati-
tinkančiame 25 metrų plaukimo baseine vyksta ir aukšto lygio 
varžybos bei treniruotės. Mūsų vandenį yra išbandęs visas ša-
lies plaukimo elitas - Rūta Meilutytė, Danas Rapšys, Vytautas 
Janušaitis, Andrius Šidlauskas ir kiti. Anykščių baseine „už-
augo“ keturių olimpinių žaidynių dalyvis, Pasaulio ir Europos 
čempionatų prizininkas Giedrius Titenis.  

Nuo 2001-ųjų Anykščių baseiną valdo VšĮ „Sveikatos oazė“, 
o šiai įtaigai jau 13 metų vadovauja Sonata VERŠELIENĖ. 
Jos direktoriavimo metais įstaiga augo, buvo kuriamos naujos 
paslaugos bei pramogos ir VšĮ „Sveikatos oazė“ tapo svarbiu 
Anykščių traukos centru.

- Kiek dabar VšĮ „Svei-
katos oazė“ turi etatų? Juk 
Jūsų įstaiga, matyt, yra ne 
tik Anykščiams svarbus pra-
mogų objektas, bet drauge 
nemažas darbdavys.

- Taip, laikome save labai at-
sakingu darbdaviu. Šiuo metu 
pas mus dirba 21 darbuotojas. 
Visi darbuotojai labai aktyvūs, 
ryžtingi, užsispyrę, turintys 
daug idėjų, norintys augti, mo-
kytis ir tobulėti. Įstaiga eks-
ploatuoja baseiną  „Bangenis“, 
vieną moderniausių baseinų 
šalyje, teikia paslaugas, api-
mančias įvairiausio amžiaus 
grupių poreikius - nuo kūdikių 
plukdymo iki Trečiojo amžiaus 
universiteto dalyvių, profesi-
onalių sportininkų, rūpinasi 
žmonių sveikatinimo ir laisva-
laikio užimtumo klausimais.

- Kokios VšĮ „Sveikatos 
oazė“ teikiamos paslaugos 
yra populiariausios tarp 
anykštėnų ir tarp miesto 
svečių? Ar skiriasi vietinių 
gyventojų ir atvažiuojančių 
pramogautojų poreikiai? 

- Mes nuolat  vystome ir 
plečiame savo mini SPA zoną, 
kurią labai mėgsta anykštėnai 
ir miesto svečiai. Sveikatini-
mo srityje turbūt nebederėtų 
komplekso vadinti „mini“, 
nes, užbaigus rekonstrukciją, 
SPA zoną sudaro 6 skirtingos 
pirtys (garinė druskų, turkiš-
ka, lietuviška, sausa, infra-
raudonųjų spindulių ir pirtis 
su Himalajų druskos siena), 2 
hidromasažiniai baseinai, sū-
kurinė vonia, baseinėlis vai-
kams, šalto vandens kubilėlis, 
o sportuojantiems galime pa-
siūlyti treniruoklių salę. Sie-
kiant sustiprinti pirčių poveikį, 
lankytojams pirtyse rengiamos 

pirties programos, o išskirtinis 
dėmesys tenka vantai. Pėrima-
sis vanta lietuviškoje pirtyje 
yra neribojamas nei laiku, nei 
savaitės diena, todėl tai BAN-
GENIO SPA kompleksui su-
teikia išskirtinumą. Lankytojų 
poreikiai labai skirtingi ir kartu 
nukreipti į vieną tikslą - sveiką 
ir aktyvų poilsį. Miesto svečiai 
rečiau naudojasi treniruoklių 
sale, skiriasi ir buvimo baseine 
laikas. Svečiai renkasi ilgesnį 
paslaugų laiką, nuo 3 iki 4 va-
landų. Anykščių krašto gyven-
tojai pas mus ilsisi vidutiniškai 
porą valandų. Pastebime, kad 
per paskutinius dvejus metus, 
ypač per moksleivių atostogas, 
padaugėja turistų, kurie lanko-
si su šeima ir naudojasi dienos 
paslaugomis.   

- Ar Utenos regione yra 
daugiau plaukimo baseinų, 
kurie atitiktų tarptautinius 
reikalavimus?

- Utenos regione yra keli 
sporto kompleksai, pvz.: Visa-
gino sporto kompleksas, Igna-
linos sporto ir pramogų centras, 
Utenos daugiafunkcio sporto 
centro baseinas, Poilsio ir se-
minarų centras „Dubingiai“, 
tačiau  kalbant apie plaukimo 
baseino tinkamumą tarptauti-
nėms, Lietuvos čempionato ar 
Plaukimo federacijos plauki-
mo varžyboms, mūsų baseinas 
toks yra vienintelis.

- Vertinant tik pinigų  ar 
finansinės naudos požiūriu, 
sporto objektų administra-
toriai dažnai tyliai ignoruoja 
sportininkus, nes didesnes 
pajamas generuoja ne spor-
tininkai, o pramogautojai. 
Jums, regis, pavyksta sude-
rinti abiejų pusių interesus... 
O gal aš neteisus?

- Didžiausią dalį pajamų 
tikrai generuoja lankytojai.  
Nemanau, kad sportininkus 
kažkas ignoruoja ar jų nenori, 
jų aktyvumas priklauso nuo 
mūsų požiūrio ir prioritetų. 
Mes visada stengiamės  negal-
voti, kad  kažkas neapsimoka, 
kai kalbame apie plaukimo pa-
mokų organizavimą, vaikų sto-
vyklas ar  galimybę treniruotis 
aukšto meistriškumo sportinin-
kams. Mūsų dalininkai taip pat 
supranta sportininkų svarbą ir 
skiria lėšų jų mokymui, takelių 
nuomai. Žinoma, to nepakanka 
ir mes papildomai turime pri-
sidėti iš savo komercinės vei-
klos, tačiau, mano nuomone, 
tai yra neįkainojama investici-
ja į ateitį. Investicijos  į vaikų 
sportą, jų gerovę, užimtumą ir 
sveikatinimą pinigais nepama-
tuosi. 

 Mūsų kolektyvas yra labai 
ambicingas, turintis siekių ju-
dėti pirmyn, todėl tikrai dar nu-
stebinsime savo lankytojus. Iš 

paprasto turizmo objekto mūsų 
baseinas virsta tikru sveikatin-
gumo ir sporto kompleksu.  

- Kaip keisis Anykščių ba-
seino darbas vasarą? 

- Birželio ir liepos mėnesiais 
baseinas veiks. Mūsų laukia 
intensyvi vasara - baseine tre-
niruosis sportininkai, vyks vai-
kų vasaros stovyklos. Tradiciš-
kai užsiėmimai baseine vasarą 
vyks neįgaliesiems, lankysis 
III amžiaus universiteto nariai. 
Sveikatingumui metų laikai 
įtakos neturi. Priminsiu, jog 
baseinas anykštėnams, turin-
tiems Anykštėno kortelę, taiko 
15 proc. nuolaidą.   Nedirbsime 
tik rugpjūčio 1-22 dienomis. 
Šias tris savaites bus atliekami 
profilaktiniai darbai, ruošimės 
naujam sezonui. O likusią va-
saros dalį lauksime anykštėnų 
ir miesto svečių. Tiesa, pri-
sitaikant prie poreikių, kiek 
pakoreguosime baseino darbo 
grafiką.

R

VšĮ „Sveikatos oazė“ direktorė Sonata Veršelienė sako, kad 
anykštėnai ir miesto svečiai Anykščių baseine laukiami ir va-
sarą.

„Vėjo jėgainių parke, ku-
ris priklauso E energija grupės 
valdomai įmonei UAB „L-VE-
JAS", yra sumontuota 13 „Ge-

neral Electric“ (GE) naujų vėjo 
jėgainių, kol kas parko darbai 
nėra baigti, nes sumontavus vėjo 
jėgaines yra vykdomi jėgainių 
bandymai. 

Tokių bandymų metu ir išaiš-

Bus daug žaliosios energijos kėjo gamintojo gaminio defek-
tas, lūžo sparnas. Jėgainė buvo 
sustabdyta, gamintojas keis visus 
tos jėgainės sparnus. Laukiam 
atvykstant krano bei montavimo 
komandos, kuri atliks keitimo 
darbus. 

Kitose jėgainėse defektų nenu-
statyta, jos toliau tęs bandymus. 

Kai bus pakeisti sparnai, testavi-
mas bus užbaigtas ir parkas bus 
priduotas

Jėgainė yra sustabdyta ir ap-
tverta pagal gamintojo nurody-
mus, saugumui rizikos nėra“, 
- informavo „E energija group“ 
administracijos direktorė Ramin-
ta Barauskienė.

(Atkelta iš 4 psl.)

Fejerverkai. Lietuvos savi-
valdybes gegužės 23 dieną pa-
siekė Lietuvos žaliųjų partijos 
kvietimas pasirašyti memoran-
dumą, kuriuo jos įsipareigotų 
iki spalio 24 d. atsisakyti piro-
technikos gaminių. „Anykšta“ 
teiravosi, ar tokį memorandu-
mą pasirašys Anykščių rajo-
no savivaldybė. Kol kas šiuo 
klausimu sprendimas dar nėra 
priimtas.

Remontas. Anykščių vaikų 
lopšelyje – darželyje „Eglutė“ 
numatyta atlikti dalies patal-
pų remontą. Pastato pirmame 
aukšte numatyta įrengti naujus 
sanitarinius mazgus, persiren-
gimo patalpą, virtuvę, naujas 
su vaikų ugdymu susijusias pa-
talpas. Remonto darbai taip pat 
numatyti žaidimų, poilsio, mie-
gojimo patalpose, koridoriuo-
se. Vaikų lopšelyje – darželyje 
„Eglutė“ bus įrengtas grindinis 
šildymas, naujas apšvietimas ir 
vyks kiti remonto darbai.

Nudistai. Portale anyksta.lt 
paskelbus žinią, kad Ignalinos 
rajone prie Vėlykščio ežero bus 
įrengta nudistų maudymosi vie-
ta, skaitytojai aktyviai diskuta-
vo apie tai, ar tokia vieta galėtų 
atsirasti Anykščių rajone. Dalis 
komentatorių rašė, kad nudistų 
maudymosi vieta galėtų būti 
įrengta prie kurio nors Svėdasų 
ežero, kiti abejojo tuo, kad to-
kia vieta reikalinga.

Mokesčiai. Anykščių rajo-
no taryba nustatė 2023 metų 
nekilnojamojo turto mokesčio 
tarifus ir nusprendė tarifą di-
ferencijuoti. Nutarta nekilno-
jamojo turto mokesčio tarifą 
palikti 1 proc., kaip ir buvo 
daugelį metų. Neprižiūrėtam ar 
apleistam nekilnojamajam tur-
tui nuspręsta  palikti 3 procentų 
mokesčio tarifą.

Spektaklis. Anykščių kul-
tūros centre statomas Yasmina 
Reza spektaklis „Skerdynių 
Dievas“. Tai bendras ukrainie-
čių režisierės Viktoriya Mano-
le ir Anykščių kultūros centro 
kūrybinis darbas. Spektaklyje 
vaidins Jovita Povilavičienė, 
Tomas Pajuodis, Robertas Rai-
šelis, Ieva Gražytė.

Paroda. Visą turistinį sezoną 
A. Vienuolio memorialiniame 
name eksponuojama Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus 
parengta kilnojamoji paroda 
– keliolikos žinomų rašytojų 
portretai. Daugiausia klasikine 
tapybos technika juos sukūrė 
XIX-XX a. Lietuvos dailinin-
kai.

KOPIJUOJAME. Vieno 
A formato lapo kopija UAB 
„Anykštos redakcija“- 0,30 Eur



  
PASTABOS PARAŠTĖSE 2022 m. gegužės 28 d.

Pratęsta išimtis – smulkūs ūkiai ką tik 
pamelžtą pieną galės pristatyti neatšaldytą 
Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, įvertinęs aplinkybes, ku-

rios lemia, kad dalis smulkiųjų ūkininkų nepasinaudoja valstybės 
parama pieno šaldymo įrangai įsigyti, nusprendė pieno tiekėjams 
dar bent ketveriems metams pratęsti pereinamąjį laikotarpį – per 
dvi valandas nuo melžimo pristatant pieną jo atšaldyti nereikės. 

Siekiant išsaugoti pieno koky-
bę, pamelžtas pienas turi būti ne-
delsiant atvėsintas iki ne aukštes-
nės kaip 8 laipsnių temperatūros, 
jei jis surenkamas kasdien, arba ne 
aukštesnės kaip 6 laipsnių tempe-

lis ilgalaikis įsipareigojimas, kai 
perspektyvos plėsti pieno ūkį 
nėra. Šios išlygos panaikinimas 
smulkiesiems pieno gamintojams 
taptų kliūtimi parduoti pieną.

Seimo Kaimo reikalų komiteto 
nariai, susitikę su mažaisiais Že-
maitijos regiono pieno gaminto-
jais, inicijavo pereinamojo laiko-
tarpio pratęsimą. 

Suprantame, kad maisto sauga 
yra labai aktualus klausimas, tačiau 
sutarėme, kad reikia ieškoti kitų 
būdų – pirmiausia, papildomomis 
priemonėmis skatinti kooperaciją 
ir pieno perdirbimą vietoje“, – sako 
žemės ūkio ministras K. Navickas. 

Savo ruožtu pieno gamintojai 
iki šiol gali pasinaudoti parama 
pieno šaldymo įrangai įsigyti, ku-
rią galima gauti pagal įvairias Lie-
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 

pexels.com nuotr

ratūros, jei surenkamas ne kasdien. 
Tai numatyta ES reglamentuose. 
Tačiau Lietuvoje taikoma išimtis, 
kai pienas pristatomas per 2 valan-
das po melžimo. 

Pereinamasis laikotarpis ES 
nuostatoms įgyvendinti turėjo baig-
ti galioti šių metų pabaigoje. 

„Pieno žaliavos kokybė yra la-
bai svarbi, atšaldymas yra vienas 
iš būdų tą kokybę užtikrinti. Vis 
dėlto dalis mažų ūkininkų neturi 
techninių galimybių – tinkamos 
galios elektros įvadų, patalpų ir 
kita – šaldytuvams įsirengti. Be 
to, smulkiesiems tai yra ir dide-

Smulkūs pieno ūkiai Lietu-
voje dominuoja – 73 proc. ūkių 
laiko iki 5 karvių ūkyje ir juose 
laikomos karvės sudaro 14 proc. 
visų Lietuvoje laikomų pieninių 
karvių.

Gegužės pradžioje Lietuvoje 
buvo laikoma beveik 228 tūkst. 
pieninių karvių, per metus jų 
banda sumažėjo 8 tūkst. karvių – 
mažėjimo tendencija stebima jau 
daugelį metų. Nepaisant to, šių 
metų sausį – balandį buvo supirkta 
410,5 tūkst. tonų pieno, 4,2 proc. 
daugiau, palyginti su tuo pačiu lai-
kotarpiu pernai. Superkamo pieno 
kiekis pradėjo augti išaugus pieno 
supirkimo kainoms, kurios pasie-
kė rekordines aukštumas. Tai gali 
paskatinti daugiau ūkininkų imtis 
pienininkystės veiklos. 

Žemės ūkio ministerijos informacija
Užsakymo Nr.478

metų programos prie-
mones.

Nuo 2020 m. iš-
skirtinai smulkieji 
ūkininkai, užsiiman-
tys pienine galvijininkyste, buvo 
kviečiami Nacionalinei mokėji-
mo agentūrai teikti paraiškas dėl 
paramos savo ūkiams stiprinti 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos prie-
monės „Ūkio ir verslo plėtra“ vei-
klos sritį „Parama smulkiesiems 
ūkiams“. 

Ši parama skirta pieno gaminto-
jams, kurie laiko nuo 3 iki 9 pieni-
nių veislių karvių, jiems skiriama 
100 proc. išmoka, sudaranti iki 15 
000 Eur. Investuojantiems būtent 
į pieno šaldymo įrangą buvo su-
teikiamas prioritetas, nes pieno 
kokybė ypač svarbi visai maisto 
tiekimo grandinei.

Per dvejus metus parama pasi-
naudojo apie 900 ūkininkų, dar per 
200 paraiškų pateikė šiemet – šis 
skaičius negalutinis. 

Ričardas BANYS,
Panevėžio raj. Vadoklių parapijos 

klebonas, svėdasiškis

Žodį „infliacija“ rašau 
kabutėse, nes šis terminas 
tik pridengia tikrąją realybę 
-  lietuviams būdingą pato-
loginį pinigų troškimą ir vis 
didėjantį godumą. 

Dabar dažnai klausinėja-
ma vienas kito, kada Lietu-

voje „infliacija“ sumažės. 
Atsakau (sąžiningiau ir 
aiškiau negu tai daro N. 
Mačiulis): „infliacija“ 
Lietuvoje sumažės tada, 
kai sumažės lietuvių godu-
mas. O kadangi tas tautinis 
godumas tik didės, tai apie 
kažkokį kainų mažėjimą 
net negalvokim. Nebent yra 
viena išimtis, pavyzdžiui, 
dabar kokia nors „šmutkė“ 
kainuoja 20 eurų, o prieš du 
mėnesius ji kainavo 10 eurų. 
Tada verslo banditėlis ima 
ir „sumažina“ kainą vienu 
euru. Štai ir mažesnė kaina. 

Geriau nebūna! 
Lietuvoje bet kokia valiuta, 

tapusi nacionaline ir vartoja-
ma, bet prieš tai buvusi kad 
ir stipriausia, tiek nuskur-
dinama lietuviško godumo, 
kad ir tas kažkada pradžioje 
buvęs gana solidžiai stiprus 
euras tuoj Lietuvoje bus nie-
ko vertas, tarsi kokios Afrikos 
valstybės valiuta, kai dar-
bininkas atlyginimo gauna 
pinigų prikimštą maišą, bet 
už juos gali nusipirkti tik tris 
kilogramus kukurūzų miltų. 

O kad šiandien kokiame 
nors „kabake“ sriubos lėkštė 

kainuoja 5 eurus, tai tikrai 
karas Ukrainoje niekuo 
dėtas. Lietuviško godumo 
nesunaikintų net jokios rusų 
raketos. Tai įstengtų nebent 
Paskutinis Dievo teismas, 
apie kurį kalba garsioji ka-
ralienė Mikalda. Tik nežinia, 
kada jis bus, tas Paskutinis 
teismas. Tad, mieloji liaudie, 
linkiu ir toliau dejuoti – 
rypuoti, kaip viskas brangu. 
Putinas Lietuvoje tikrai kai-
nų nesukėlė iki pakaušio. Tai 
padarė saviškiai  - tie, kurie 
puikiai žino, kad vartotojui 
nėra kur dingti. O jei nėra 

RENGINIO 
„BĖK BĖK, ŽIRGELI!“ 

METU 
BUS RIBOJAMAS EISMAS

Informuojame, kad š. m. birželio 4 d. bus ribojamas 
eismas Niūronyse, Muziejaus ir Klerkamiesčio gatvė-
se.

Draudimai ir apvažiavimai bus nurodyti kelio ženklais 
(schema skelbiama internetiniame puslapyje www.anyks-
ciai.lt ).

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
Užsak. Nr. 479

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

birželio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 9,5 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 10,55 ct/kWh

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 9,80 Eur/m3
 juridiniams asmenims – 10,88 Eur/m3

Išvada apie „Infliaciją“, arba ką nutylėjo karalienė Mikalda
kur dingti, vadinasi, vartoto-
jas, sukandęs dantis, vis tiek 
turės pirkti – nesvarbu, kokia 
kaina bus, - ar iki kulnų, 
ar iki pakaušio. „Gerovės 
valstybėje“ taip buvo ir bus. 
Kitaip ši valstybė nebus 
gerovės. Kad ją kur -  tokią 
gerovę! 

Dabar man vis labiau 
pradeda galvoje suktis min-
tis, kad karalienė Mikalda, 
rašydama apie pasaulio 
pabaigos priežastis, nutylėjo 
apie lietuvių godumą. Matyt, 
kad iš prakilnaus karališko 
mandagumo...

(Atkelta iš 1 psl.)
„Anykščių rajono taryba yra 

pritarusi vieno informacinio 
LED ekrano įrengimui Anykš-
čių mieste, bet mūsų planas vi-
sas skelbimų lentas mieste atei-
tyje pakeisti tokiais ekranais“, 
- kalbėjo D.Gasiūnienė.

Beje, pradžioje naująjį infor-
macinį LED stendą norėta staty-
ti šalia Anykščių kultūros centro 
stovinčios įstiklintos skelbimų 
lentos vietoje, tačiau tam esą 
prieštaravo „meno žmonės“ –  
jie pageidavo, kad stendas būtų 
statomas labiau tranzitinėje vie-
toje, kur daugiau praeivių.

Naujasis informacinis LED 
stendas bus kiek didesnis nei 
mieste stovinčios įstiklintos 
skelbimų lentos - maždaug 2 
metrų aukščio. Pasak vyr.archi-
tektės D.Gasiūnienės, jis bus 
skirtas daugiausia tiems, kurie 
vaikšto pro šią vietą iš prekybos 
centro „Maxima“.

„Informacinis LED lauko 
ekranas mieste atrodys gerai, 

nes jo „vizualas“ buvo nusiųs-
tas visiems Anykščių dizaine-
riams ir mažosios architektūros 
specialistams“, - patikino vyr. 
architektė D.Gasiūnienė.

Šiuo metu renginiams anon-
suoti, reklamai transliuoti 
Anykščiuose naudojamas be-
veik už 47 tūkst. Eur nušalintojo 
Anykščių rajono mero Kęstučio 

Tubio komandos nupirktas LED 
lauko ekranas. Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėjos 
D.Gasiūnienės teiravomės,  ar 
šio ekrano renginių reklamai 
jau nebepakanka?

„Renginiai šiame lauko ekra-
ne reklamuojami, tačiau jis yra 
labai negeras dalykas. Neži-
nau, ką daryti, niekas nedrįsta, 

bet svarstome, ką su tuo lauko 
ekranu daryti – ar jį nuleisti, ar 
pasukti į kitą pusę, ar parke pa-
statyti. Jis kainavo pragariškus 
pinigus ir kas ryžtųsi jį nuimti? 
Kenčiame nuo žmonių – visi 
dėl lauko ekrano sako pasta-
bas. Šis lauko ekranas daro 
žalą eismo saugumui. Žmonės 
važiuodami gatve kitą kartą 

nepamato kliūties, nes pasuka 
galvą į lauko ekraną“, - kalbėjo 
D.Gasiūnienė.

Informacinį LED lauko sten-
dą Anykščių mieste įrengs 
savivaldybės viešąjį pirkimą 
laimėjusi reklamos projektavi-
mo, gamybos bei montavimo 
bendrovė Iš Kauno „Admen 
Baltic“.

Anykščių miesto centre bus įrengtas dar vienas lauko ekranasiš arti
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Keliauti į Padniestrę pavojinga, tačiau 
ten gyventi - dar pavojingiau

Eldoradas BUTRIMAS
Specialiai iš Kišiniovo ir 

Tiraspolio

Koks lietuvis nenorėtų už važiavimą miesto autobusu ar 
troleibusu mokėti 10 eurocentų, o už dujas ir elektrą  - dvi-
dešimt kartų pigiau nei dabar moka?

Tuo dabar džiaugiasi Maskvos įkurtos, bet niekieno ne-
pripažintos Padniestrės Moldovos Respublikos (PMR) 
gyventojai. Tokios pigios paslaugų bei viešojo transporto 
kainos čia yra įmanomos todėl, kadangi Maskva specialiai 
PMR parduoda dujas keliolika kartų pigiau nei Moldovai 
ir kitoms šalims.

Pigios komunalinių paslaugų 
bei viešo transporto kainos yra 
savotiška reklaminė apgaulė, 
kuri neatspindi tikrosios gyve-
nimo realybės PMR. Su ja su-
sipažinę, panašios santvarkos 
Lietuvoje, manau, mažai kas 
pageidautų.

Kokia ta realybė, nuspren-
džiau įsitikinti pats, tad nuvy-
kau į PMR sostinę Tiraspolį. 
Moldovos sostinę Kišiniovą nuo 
Tiraspolio skiria vos 78 kilome-
trai, tačiau išvyką gerokai ilgina 
PMR pasienyje vykstanti patikra 
bei kelyje stovintys blokpostai.

Moldovos patikrinimo poste 
stovi vos keli kariai, nėra įreng-
ta jokio barikadinio įtvirtinimo. 
Tačiau įvažiavimą į PMR saugo 
didelė ginkluotų kariškių grupė: 
vyksta smulkmeniškas keleivių 
pasų tikrinimas.

Vėliau, jau įvažiavus ir ke-
liaujant po PMR, kas kelis ar 
keliolika kilometrų tenka kirsti 
iš cementinių blokų sustatytas 
barikadas bei važiuoti pro jas 
saugančius kariškius. Nejučio-
mis kyla įtarimas, kad PMR va-
dovybė specialiai kuria įvaizdį, 
jog potenciali agresorė yra bū-
tent Moldova, o ne PMR esantys 
Rusijos kariai.

Į mano nustebimą, kodėl čia 
tiek daug blokpostų, mikroauto-
buso kaimynė, dailės mokyklos 
mokytoja, pareiškė, jog bijoma 
moldavų. Moteris pasakė, kad 
Moldovoje gyvena 2,5 mln. gy-
ventojų, o PMR penkis kartus 
mažiau.

tos. Kol kas guli tik viena lenta 
su išraižytais keturių Rusijos 
carų portretais bei prierašu, kad 
ji skirta pagerbti Romanovų 
dinastijos keturių šimtų metų 
jubiliejų.

Vėliau tenka pamatyti ne vie-
ną paminklą, aukštinantį cari-
nės Rusijos laikus, tačiau nėra 
jokių užuominų, kad tas žemes 
kelis šimtmečius valdė Lietu-
vos Didžioji Kunigaikštystė, 
išsiplėtusi iki Juodosios jūros.

Pačiame Tiraspolio centre 
- naujai įrengtas parkas, pava-
dintas carienės Jekaterinos ll 
vardu bei papuoštas didžiule 
jos skulptūra. Šalia stovi kelių 
karvedžių skulptūros, o prie įė-
jimo į parką  yra įrengti speci-
alūs stovai su informacija apie 
labiausiai carinei Rusijai ir Pa-
dniestrei nusipelniusius didikus 
bei kariškius.

Kitoje gatvės pusėje stovi 
grandiozinė skulptūra, kurioje 
pavaizduotas ant žirgo sėdintis 
generolas Aleksandras Suvoro-
vas.

Už šimto metrų nuo Jekate-
rinos ll vardo parko prasideda 
didžiulis karų aukoms pagerbti 
skirtas memorialas, kurį puošia 
rusų tankas, padabintas užrašu 
„Už tėvynę“.

Priešais kraštotyros muziejų, 
kitoje gatvės pusėje, stovi vietos 
vyriausybės bei parlamento rū-
mai, o prieš juos puikuojasi mil-
žiniškas paminklas V.Leninui.

Tiraspolyje pasijunti tarsi 
grįžęs į niūrius sovietmečio lai-
kus. Tai, kad PMR gyventi yra 
pavojinga, papasakojo žmogaus 
teises ginančios organizacijos 
„Promo-Lex“ vadovas Ionas 
Manole.

Advokatas priminė, jog, prieš 
31 metus Padniestrėje inici-
javusi rusakalbių gyventojų 
sukilimą ir nepriklausomybės 
paskelbimą, Maskva žadėjo čia 
sukurti Rytų Šveicariją.

Maskva teigė, jog Padnies-
trėje yra daug gamyklų, kurios 
klestės, o kartu klestės ir visi 
gyventojai.  

Dabarties realybė tokia, kad 
Padniestrėje gyventojų  uždar-
bis yra apie dvidešimt procentų 
mažesnis nei Moldovoje ir vi-
dutiniškai siekia apie 300-350 
eurų. 

Vidutinė pensija siekia 70-
100 eurų, o žmones nuo skurdo 
ir bado gelbsti tik maži komu-
naliniai mokesčiai.

Maži jie yra todėl, kad Mas-
kva Tiraspoliui dujas parduo-
da penkiolika kartų pigiau nei 
Moldovai. Tokiomis pigiomis 
dujomis PMR šiluminėje elek-
trinėje gamina ir pigią elektrą, 
bet tik saviems gyventojams, o 

Moldovai ją parduoda keliolika 
kartų brangiau.

„Blogiausia, jog PMR pavirto 
kontrabandos bei mafijos struk-
tūrų kraštu, todėl čia įsitvirti-
nusi visiška teisinė savivalė“, 
- tvirtina I.Manole.

Iš Odesos jūrų uosto, esančio 
už šimto kilometrų Ukrainoje, į 
PMR iki karo buvo didžiuliais 
kiekiais gabenamos neapmo-
kestintos prekės. Šios po to 
buvo parduodamos Ukrainoje 
ir Moldovoje, o iš nelegalios 
prekybos pelnėsi Ukrainos, 
Moldovos ir galimai net Rusi-
jos oligarchai.

Milžiniškos pajamos padėjo 
Kišiniove steigti Maskvai pa-
lankius laikraščius ir televizi-
jas,  vykdyti ES ir NATO nepa-
lankią propagandą.

PMR nepaprastai suklestėjo 
dviejų buvusių saugumiečių 
įkurta „Sheriff“ kompanija, iš-
sikovojusi monopolinę padėtį 
daugelyje verslo sričių. „She-
riff“ kompanija net šešerius me-
tus turėjo išimtinę teisę valdyti 
Moldovos muitinės antspaudą.

Jį turėdama minėta kompani-
ja galėjo į Odesos uostą atvyku-
siuose laivuose turimas prekes 
performinti kaip moldaviškas, 
o po to šias prekes buvo galima 
parduoti į Vakarų valstybes, ap-
einant įvairius ribojimus. „She-
riff“ yra siejama tiek su legaliu, 
tiek su šešėliniu verslu, o jos 
savininkų pritarimas lemia, kas 
yra renkamas PMR vadovais.

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

Vadinasi, akivaizdu, kad ma-
žesnė šalis privalo saugotis di-
desnės kaimynės, su kuria prieš 
trisdešimt metų kariavo. Su pa-
keleive nesiryžau ginčytis, nes  
artėjome prie pasienio kontrolės 
punkto, ir pabijojau, kad, pašne-
kovei įskundus, galiu būti neį-
leistas į PMR.

Juolab kad Kišiniovo bičiu-
liai įspėjo dėl tokios galimybės 
ir prašė jokiu būdu neprasitarti, 
kad esu žurnalistas. Paso pati-
kra visgi buvo neilga: PMR ka-
riškis paklausė, ar vykstu kaip 
turistas ir ar neturiu filmavimo 
įrangos.

Išgirdęs teigiamą mano pa-
tikinimą, grąžino pasą su ants-
pauduotu popieriaus lapeliu ir 
nurodymu lapelį būtinai grąžin-
ti, kai grįšiu atgal.

Pravažiavę Banderų miestą 
su įspūdinga jame stūksančia 
restauruota Viduramžių pilimi, 
netrukus pasiekiame ir Tiras-
polį. Nežinodamas, kur išlipti, 
vykstu į galutinę maršruto sto-
telę - geležinkelio stotį.

Pasiklausęs sužinau, jog nuo 
stoties einanti V.Lenino vardu 
pavadinta gatvė yra tiesiausias 
kelias į Tiraspolio centrą. Pa-
ėjėjus keletą šimtų metrų, de-
šinėje pusėje išnyra parkas su 
naujai pastatyta bažnyčia bei 
viduryje parko nebaigtu įrengti 
fontanu.

Aplink fontaną  pastatyti 
specialūs granitiniai paaukšti-
nimai, ant kurių  ateityje turbūt 
bus paklotos memorialinės len-

Kariams skirtame memoriale yra iškaltos ir dviejų rusakalbių 
estų bei vieno latvio, žuvusio 1991-92 metų kovose su Moldova, 
pavardės.                Autoriaus nuotr.

(Nukelta į 14 psl.)

Ant žirgo įamžintas generolas Aleksandras Suvorovas, prieš 230 
metų tas žemes atkovojęs Rusijai iš Turkijos.

„PMR skelbia, jog rusų, 
ukrainiečių bei moldavų kal-
bos yra valstybinės, tačiau visi 
dokumentai pildomi tik rusiš-
kai, tik šia kalba čia leidžiami 
laikraščiai, vyksta parlamento 
posėdžiai“, - teigia I.Manole. 
Advokato teigimu, PMR  sie-
kiama likviduoti moldaviškas 
mokyklas, joms taikomas spau-
dimas,  veiklai daromi įvairūs 
trikdžiai.

Tėvai, leidžiantys vaikus į 
moldaviškas mokyklas, patiria 
spaudimą, grasinimus, o vaikai 
išgyvena rusakalbių agresiją, 
netgi smurtą. „Promo-Lex“ ren-
gia PMR teritorijoje seminarus 
apie pilietinę visuomenę bei 
žmogaus teises, registruoja pa-
žeidimus, gina nukentėjusius, 
todėl jų veiklą PMR stengiasi 
apriboti ar net uždrausti.

„Užuot tapusi Rytų Šveica-
rija, PMR pavirto teisinės bei 
ekonominės savivalės šalimi, 
kurioje kiekvienas pilietis susi-
duria su grėsme patekti į kalė-
jimą, jei jis kalbės ar darys ne 
tai, ko reikalaujama“, - tvirtina 
I.Manole.

Maskva PMR rėmimui jau iš-
leido per 40 mlrd. eurų, tačiau 
jie nusėdo į oligarchų bei pro-
rusiškų partijų vadovų kišenes. 
„Kremlius tokius pinigus skiria 
ne šiaip sau, o žinodamas, kad, 
išlaikydama savo rankose PMR, 
gali šantažuoti ir Moldovą, ir 
Ukrainą“, - tvirtina I.Manole.

Dėl to Maskva iš PMR neiš-
veda ir savo armijos, nors pa-
gal įsipareigojimą tai privalėjo 
padaryti dar prieš devyniolika 
metų.
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Anykštėno paveikslai eksponuoti „Titanike“
Vilniaus dailės akademijos parodų salėje „Titanikas“ buvo surengta anykštėno sava-

mokslio dailininko Vlado Juodagalvio paveikslų paroda „Šnipų mokykla“.  
Kruopščiai, įvairia technika, bet dažniausiai piešukais nupieštus savo paveikslus už nedi-

delę kainą pardavinėjantis dailininkas pažįstamas Anykščių mugių lankytojams. Menini-
kas mugėse elgiasi kukliai, kaip ir gyvenime - paveikslus būna išsidėliojęs taip, kad niekam 
neužstotų erdvės. 

Parodoje ,,Titanike” pristaty-
ta 20 V.Juodagalvio darbų, ku-
rie dabar priklauso dailininkui 
Audriui Gražiui. 

Su V.Juodagalviu A.Gražys 
susipažino Anykščių turguje, 
kur anykštėnas menininkas 
dažnai prekiauja savo paveiks-
lais. A.Gražys tapo nežinomo 
dalininko globėju ir jo darbų 
populiarintoju. 

Pastaraisiais metais pasakoji-
mus apie V.Juodagalvio kūrybą 
spausdino „Nemunas“, „Lite-
ratūra ir menas“ bei kiti šalies 
kultūriniai leidiniai.

2021 metų rudenį Anykš-
čių menų inkubatoriuje buvo 
surengta pirmoji personalinė 
V.Juodagalvio darbų paroda. 

V.Juodagalvis gimė 1960 
metais Kazachstane, 1967 me-
tais atvyko į Lietuvą. Rašoma, 
kad menininkas „tapo pagal sa-
pnus“.  

„Išoriškai V. Juodagalvio ta-
pyba artima naiviajam stiliui ar 
sąmoningu infantilumu pasižy-
minčiai iliustracijai. Kita ver-

Vlado Juodagalvio paveikslai pristatyti plačiai auditorijai.
Nuotr. iš VDA „Facebook“-o.

tus, plastika, ikonografija, kon-
ceptualus požiūris į vizualiąją 
išraišką - visa tai profesionalu 
ir aktualu. Menininko raiškai 
būdingas kruopštus detalių iš-
tapymas, daugiasluoksnė iro-
nija, paslaptinga psichodelinė 
atmosfera. Stilistiškai tai arti-
ma naujajai/jaunajai tapybos 
bangai. Žvelgiant retrospekty-
viau, ją galima traktuoti kaip 
chrestomatinį „art brut“ pavyz-
dį – savo tariamu naivumu, už 
kurio tartum už kaukės slepiasi 
bekompromisiškumas ir netgi 
žiaurumas, V. Juodagalvis būtų 
artimas Henry Dargerui. Tai 
baisiojo grožio menas. Ypač 
aktualus jis tapo dabar – tie-
sioginėje akistatoje su pande-
mijomis ir karais. Leitmotyvas, 
atliekantis kompozicinės jung-
ties funkciją, yra sovietinio-ru-
siškojo imperializmo esmės ir 
berniukiškos psichoseksualinės 
raidos (pregenetalinės stadijos) 
temų susikirtimas. Autorius 
tartum tyrinėja valstybinio sa-
dizmo ir totalaus blogio šaknis, 
kurios koduojamos lytinėse dar 
nesubrendusių žmonių patirty-
se“, - rašoma parodos „Šnipų 
mokykla“ pristatyme. 

Dailininko paveikslai Anykš-
čiuose iki parodų prestižinėse 
galerijoses nebuvo įvertinti, 
menininkas nebuvo kviečiamas 
į jungtines parodas mūsų mies-
te. 

Tačiau akivaizdu, kad tai vie-
nas talentingiausių, jeigu ne ta-
lentingiausias Anykščių krašto 
dailininkas, kuriam pasisekė 
sutikti išmanantį meną žmogų, 
meno vadybininką.

-ANYKŠTA

Vlado Juodagalvio paveikslas, eksponuotas „Titanike“. 
Nuotr. iš VDA „Facebook“-o.

Vlado Juodagalvio paveikslas iš privačios kolekcijos.

Vlado Juodagalvio paveiks-
las iš privačios kolekcijos.
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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 Amerika iš paukščio 
skrydžio.  
13:50 Mis Marpl. Nekaltumo 
įrodymas  N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Paramos Ukrainai kon-
certas Vienybės jėga.  
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 Seserų Fontanų siuvy-
kla  N-7.  
23:35 Edeno sodas  N-7 
(kart.).
01:10 7.39  N-14 (kart.).

06:20 Neramūs ir triukšmingi.
06:50 Bunikula.
07:20 Deksterio laboratorija.
07:50 Padūkėlių lenktynės.

08:20 Tomo ir Džerio šou.
08:50 Obuolys ir Svogūnas.
09:20 Princesė Gulbė. 
Karališki šnipų nuotykiai.
11:00 Maksas.
13:15 Naujokė  N-7.  
15:10 Labas rytas  N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kapų plėšikė Lara Kroft   
N-7.  
21:50 Parako kokteilis  N-14.  
00:10 Viskas ore!  N-14.  

06:00 Keista šeimynėlė (kart.).
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai N-7.
09:00 Svajonių ūkis.  
09:30 La Maistas.  
10:00 Pasaulis pagal moteris.  
11:00 Svajonių sodai.  
12:00 Laukinė Japonija  N-7.
13:10 Meilė keliauja laiku. 
Smaragdas  N-7.
15:30 Viliojimo menas . N-7.
17:20 Lietuvis pas lietuvį.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Lietuvos talentai  N-7.
22:30 Londono apgultis  N-14.
00:25 Galaktikos sergėtojai  
N-7 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Savickas classic 2021 
k).  

08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Baltijos galiūnų koman-
dinis čempionatas.  
10:00 Pričiupom!  
10:30 Liūtų valdžia.
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu   N-7.  
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:55 Pragaro virtuvė   N-7.  
14:55 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. 
Finalo rungtynės.  
19:30 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Supermenas ir Luiza  
N-7.  
22:30 Sūnus paklydėlis  N-14.  
23:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N-14.  
00:50 Spausk gaiduką! (k) 
N-14.  

06:25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė.  
07:00 Pasirinkę Lietuvą.  
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. Žmogžudystės Gerande  
N-14.  
23:00 Šnipas, kuris mane 
išdūrė   N-14.  
01:20 Paremta tikra istorija 
(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. 
09:55 Vienas eilėraštis (kart.).
10:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
10:30 Stop juosta. 
11:25 Vienas eilėraštis (kart.).
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:10 Bamsis ir Raganos 
dukra.
15:15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Rungtynės dėl 
3 vietos.  
17:45 Kultūringai su Nomeda.  
18:45 Stambiu planu.  
19:45 Išpažinimai.  
20:15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. Finalas.  
23:00 Lauryna Bendžiūnaitė: 
krištolinis balsas (kart.).
00:50 Seserų Fontanų siuvy-
kla N-7. (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:30 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:30 Aliaskos geležinkeliai  
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.

11:25 Laukiniai maištautojai  
N-7.
12:45 Gyvenimo kelionė   
N-7.
13:50 Bomba  N-7.
14:55 Pragaro kelias   N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
17:30 A lygos rungtynės 
Jonava – Vilniaus Riteriai.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms  
N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Supernova   N-14.
23:55 Belvilio policininkas  
N-14 (kart.).

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Miško balsas.  
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.  
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Bušido ringas  N-7.
11.30 Grilio skanėstai.  
12.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija  N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  
N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 24/7.
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 isto-
rija  N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
09:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Jūs rimtai?
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:25 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Arkties paslaptys.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Lenktynės. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Lenktynės. N-14
23:45 Orijaus kelionių archy-
vai.
00:15 Orijaus kelionių archy-
vai.
00:50 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 Dviračio žinios.  
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.  
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:05 Keičiu žmoną.  
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
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 Pagirios Tailande N-14.  
00:30 Paskutinis laivas  N-7.  
01:30 Parako kokteilis (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7.
06:30 Didvyrių draugužiai.
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
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.
14:00 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 Tautos tarnas N-7.
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota  
N-7.
21:00 (ne) Viskas įskaičiuota  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai. 
22:30 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas N-14.
00:40 Rezidentas  N-14.
01:40 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 Liūtų valdžia  (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. Finalo 
rungtynės. Kauno Žalgiris - 
Šiaulių Šiauliai.
21:00 Tamsos riteris  N-7.  
00:05 Juodasis sąrašas  (k) N-7.  
01:05 Sūnus paklydėlis  (k) 
N-14.  
02:05 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  (k) N-14.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Mirtis kalnuose (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 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Mirtis kalnuose  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo. Žygis į 
kalnus  N-14.  
22:55 Prancūziška žmogžu-
dystė. Žmogžudystės Gerande 
(k) N-14.  
00:55 Stebuklas  N-7.  

01:55 Uždrausto miesto intri-
gosN-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 44 katės (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. 
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Gamtininko užrašai (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7. 
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Muzikinė dokumentika. 
Kviečia Londonas. 
23:20 Euromaxx. 
23:45 Kelionių atvirukai (kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  

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

08:20 Autopilotas  (kart.).
08:50 Gazas dugnas  (kart.).
09:20 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų (kart.) 
N-7.
12:25 Mikė  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 Kitas pasaulis. Bolivija  
N-7.
21:20 Pažeistas  N-14.
23:25 Pjūklas 6  S.
01:05 X faila N-14.
01:55 Skorpionas N-7.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7
05.45 Bušido ringas  N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys.  
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 naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Gimę ne Lietuvoje.
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 Orijaus kelionių archyvai. 
18:30 Lietuviškos 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“.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Sportas. Orai.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Sportas. Orai.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Sportas. Orai.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas  N-7.  
09:40 Komisaras Reksas  N-7.  
10:30 Tarnauti ir ginti  N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Mano geriausias draugas  
(kart.).
12:30 Pasaulio puodai.  
13:30 Gyvenk kaip galima švariau.  
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas   N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bėgliai. Tuneliu į laisvę  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Jūrų Lietuva  N-7.
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 Bus visko (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

N-7.  
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:05 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
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 Naktinis patrulis  N-14.  
00:45 Paskutinis laivas  N-7.  
01:45 Karštakošė gražuolė (k) 
N-14.  

06:00 Transformeriai N-7.
06:30 Keista šeimynėlė.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
07:40 Tautos tarnas (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.
14:00 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 Tautos tarnas N-7.
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota  N-7.
21:00 (ne) Viskas įskaičiuota  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas.Orai..
22:30 Nuosavas šnipas N-7.
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. Finalo 
rungtynės. Vilniaus Rytas - 
Panevėžio Lietkabelis.  
21:00 International  N-14. 
23:20 Bėglys (k) N-14.  
01:00 Strėlė N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu  
(k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos (k).
08:00 Mano namai - mano likimas  
N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Mirtis kalnuose  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingumu   
N-7.  
13:15 Nina  N-7. 
14:30 Įstatymas ir tvarka  (k) N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis N-7.  
18:50 Mirtis kalnuose  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Komisarė Helena Dorn. 
Užgniaužus kvapą  N-14.  
22:55 Komisarė Helena Dorn. Po 
audros (k) N-14.  
00:50 Stebuklas  N-7.  

01:50 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas.
06:05 (Ne)emigrantai.  
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (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. 
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Trys draugai  N-7 (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
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 Legendiniai megastatiniai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 M. Rostropovičiaus labdaros 
ir paramos fondo koncertas „Kartu 
galime daugiau“.  
22:40 II tarptautinio Eduardo Balsio 
jaunųjų kompozitorių konkurso 
finalinis koncertas.  
00:50 DW naujienos rusų kalba.
01:05 Dabar pasaulyje.  
01:30 Auksinis protas (kart.).

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (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 Mikė 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 Kitas pasaulis. Bolivija N-7.
21:20 „21“ N-7.
23:50 Jeloustounas  N-7.
00:55 Skubi pagalba  N-14.
01:45 X failai   N-14.
02:35 Skorpionas  N-7.

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 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 AiškiaregėЗ   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 Orijaus kelionių archyvai. 
10:30 Orijaus kelionių archyvai. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 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 Orijaus kelionių archyvai.
19:00 Kasdienybės herojai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles. 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Iš esmės su G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.
23:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

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 Dviračio žinios.  
12:00 Gyventi kaime gera.  
12:30 1000 pasaulio stebuklų.  
13:30 Veranda (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 (Ne)emigrantai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 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.

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.
11:05 Keičiu žmoną.  
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
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 Karštakošė gražuolė  
N-14.  
00:20 Paskutinis laivas  N-7.  

06:00 Transformeriai  N-7.
06:30 Keista šeimynėlė.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
07:40 Tautos tarnas (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.
14:00 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 Tautos tarnas  N-7.
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota  
N-7.
21:00 (ne) Viskas įskaičiuota  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai. 
22:30 Bet kokia kaina N-14.
00:45 Rezidentas N-14.
01:45 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 Čikagos policija (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 Čikagos policija N-7.  
19:30 Akloji zona N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Bėglys  N-14.  
22:45 Tamsos riteris (k) N-7.  
01:45 Strėlė N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Mirtis kalnuose (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Nina  N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka  (k) 
N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis N-7.  
18:50 Mirtis kalnuose  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka   N-7.  
21:00 Komisarė Helena Dorn. 
Po audros  N-14.  
22:55 Aleksas Hugo. Žygis į 
kalnus (k) N-14.  
00:55 Stebuklas  N-7.  
01:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Sardinė kosmose (kart.).
07:35 44 katės (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.).
15:50 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
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. Savanoriai  
N-7.
22:20 Magijos mokslas. Odisėjas 
ir kiaulės.  
22:30 Stilius.  
23:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.  
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  
01:25 Justino Jaručio koncertas 
festivalyje „Midsummer Vilnius 
2020“ (kart.).

06:05 Kobra 11  (kart.) N-7.
06:55 Mikė (kart.) 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 Mikė 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 Kitas pasaulis. Bolivija  N-7.
21:20 Air America  N-7.
23:40 Jeloustounas  N-7.
00:25 Skubi pagalba  N-14.
01:25 X failai N-14.
02:10 Skorpionas N-7.

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Inovacijų DNR.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Gyvenimo linija N-7.
11.10 Neišsižadėk  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Lietuva tiesiogiai.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 #NeSpaudai.  
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 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 Orijaus kelionių archyvai.
18:30 Lietuviškos 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“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 05 31

trečiadienis 2022 06 01



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. gegužės 28 d.

ketvirtadienis 2022 06 02

penktadienis 2022 06 03

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 Dviračio žinios.  
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 Mano ir tavo žemė.  
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 Šeškinės 20  (k). N-7.
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris N-7.  
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:05 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį  N-7.  
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 Aviatorius  N-14.  
01:50 Naktinis patrulis (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7.
06:30 Keista šeimynėlė.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
07:40 Tautos tarnas (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.
14:00 Meilės gijos -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 Tautos tarnas  N-7.
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota  
N-7.
21:00 (ne) Viskas įskaičiuota 
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Operacija Hunter Killer 
N-14.
01:00 Rezidentas N-14.
02:00 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 Čikagos policija N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Ginkluotas atsakas  N-14.  
22:55 International (k) N-14.  
01:15 Strėlė N-7. 

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos. 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Mirtis kalnuose (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingu-
mu  N-7.  
13:15 Nina   N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka  (k) N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7. 
21:00 Nusikaltimas šiaurėje  
N-14.  
22:55 Komisarė Helena Dorn. 
Užgniaužus kvapą (k) N-14.  .
00:50 Stebuklas  N-7.  
01:50 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bėgliai. Tuneliu į laisvę  

N-7.
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Atrakinti praeitį.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Trembita (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos. 
14:45 Legendiniai megastatiniai  
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Didingas gamtos grožis.  
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Seselė Beti  N-7.  
19:00 Veranda (kart.).
19:30 Gyvenimas su ugnikal-
niais.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dypanas  N-14.
23:20 Kuršių nerija (kart.).
23:30 Čia – kinas. 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms N-14.  
01:25 Duokim garo! (kart.).

06:30 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (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 Mikė 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 Kitas pasaulis. Bolivija 
N-7.
21:20 Bėgantis labirintu 2  N-14.
23:40 Jeloustounas  N-7.
00:35 Skubi pagalba N-14.
01:30 X failai  N-14.
02:20 Skorpionas N-7.

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Kaip naciai pralaimėjo 
karą.
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 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 Kaip pas žmones.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Egzotiniai keliai. 
19:00 Investavimo akademija.
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 Dviračio žinios.  
12:00 Pusryčiai pas kaimyną.  
12:30 Gimę tą pačią dieną.  
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 Greiti ir įsiutę  N-14.
00:40 Melvinas ir Hovardas  N-14.  
02:15 Istorijos detektyvai  (kart.).

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
06:30 Bučiuoju. Rūta (k).  
07:30 KK2 (k). N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7.  
09:50 Ūkininkas ieško žmonos.
11:05 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė N-7.  
14:30 Pabelsk į mano širdį   N-7.  
15:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. N-7.  
21:00 Svetimšalis N-14.  
23:20 Šioje šalyje nėra vietos senu-
kams  N-14.  
01:45 Aviatorius (k) N-14.  

06:00 Transformeriai  N-7.
06:30 Keista šeimynėlė.
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
07:40 Tautos tarnas (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.
14:00 Meilės gijos N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:00 Lidl grilio talentai.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Bulius Ferdinandas N-7.
21:45 Bado žaidynės N-7.
00:45 Deganti žemė N-14.
02:25 Londono apgultis N-14.

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 Čikagos policija  (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. Finalo 
rungtynės. Šiaulių Šiauliai-7bet - 
Kauno Žalgiris.  
21:00 Amerikietiškos imtynės N-7.  
23:00 Snaiperis  N-14.  
01:30 Ginkluotas atsakas (k)  N-14.  
03:10 Strėlė N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisingumu 
(k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos (k).
08:00 Mano namai - mano likimas  
N-7. 
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisingumu  
N-7.  
13:15 Nina (5) (Nina III). N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka  (k)  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar   N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Bekas 7. Mirtis Samaroje   
N-14.  
22:55 Vienišas vilkas   N-14.  
01:15 Nusikaltimas šiaurėje  (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Klauskite daktaro.  
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
(kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Euromaxx (kart.).
08:15 Magijos mokslas (kart.).
08:25 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
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 Gyvenimas su ugnikalniais 
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Didingas gamtos grožis.  

17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 (kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 1  N-7.  
19:00 Kultūros diena.  
19:30 Fokusas.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bili Kukuk. Margot turi likti.
23:00 Tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Mama Jazz 2020“.  
00:20 DW naujienos rusų kalba.
00:35 Dabar pasaulyje.  
01:00 Dypanas  N-14 (kart.).
02:50 Magijos mokslas kart.).

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (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 Mikė  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. Lietuva, kriminalinis, 
dokumentika, 2011. 14 sez. 3 s. N-7
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Šeima  N-14.
00:10 Bėgantis labirintu  N-14.
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Kaip naciai pralaimėjo karą.
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  N-7.
17.30 Aiškiaregė N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Laisvės TV valanda  N-7.
00.30 Teisingumo agentai N-7.
01.30 Reali mistika N-7.

05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Kaip naciai pralaimėjo karą.
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  N-7.
17.30 Aiškiaregė N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Lietuva tiesiogiai.  
19.00 Reali mistika N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 

20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Lietuva tiesiogiai.  
23.30 Laisvės TV valanda  N-7.
00.30 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 Orijaus kelionių archyvai.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 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 Orijaus kelionių archyvai. 
18:30 Lietuviškos atostogos. 
19:00 Sporto baras.  
20:00 Orijaus kelionės.
20:30 Kapralas eina Tenerife.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių įvykių 
apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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šeštadienis 2022 06 04

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2022 birželio 30 d.)

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyventi kaime gera 
(kart.).
06:30 Klauskite daktaro (kart.).
07:30 Beatos virtuvė (kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:55 Didžioji Britanija iš paukš-
čio skrydžio.
12:50 Lotynų Amerikos platy-
bėse.
13:45 Jaunasis Montalbanas  
N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncertas.  
17:30 Praeitis ateičiai  N-7.  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Euromaxx.  
19:30 Stilius.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuoju Lietuvą. Finalas.  
23:20 Seržantas Bilkas  N-7. 
00:55 Greiti ir įsiutę  N-14 
(kart.).
02:40 Bili Kukuk. Margot turi 
likti.

06:20 Neramūs ir triukšmingi.
06:50 Bunikula.
07:20 Deksterio laboratorija.
07:50 Padūkėlių lenktynės.
08:20 Tomo ir Džerio šou.
08:50 Obuolys ir Svogūnas.
09:20 Dagas iš akmens am-
žiaus.
11:00 Neįtikėtinos Lemoni 
Sniketo istorijos  N-7.  
13:10 Mažylis Tomis N-7.  
15:05 Kur tu pradingai, 
Bernadeta?  N-7.  
17:20 Ponas Bynas  N-7.  

17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Monstrų viešbutis.
21:20 Faras be baimės  N-14.  
23:10 Meilės guru  N-14.  
00:55 Svetimšalis (k) N-14. 

06:00 Keista šeimynėlė (kart.).
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
09:00 Simpsonai N-7.
10:00 Skaniai ir paprastai.  
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:00 Sveiki atvykę.  
11:30 Svajonių sodai.  
12:30 Laukinė Japonija  N-7.
13:40 Madagaskaro lemūrai N-7.
14:40 Matilda  N-7.
16:40 Meilė, vedybos, šeimyni-
nis gyvenimas N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Protėvių šauksmas N-7.
21:25 Mumbajaus viešbutis 
N-14.
00:00 Išbadėjusių žaidynės N-14 
(kart.).
01:40 Operacija Hunter Killer 
N-14 (kart.).

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

09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:00 Pričiupom!  
10:30 Liūtų valdžia.
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu N-7.  
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:55 Pragaro virtuvė  N-7.  
14:55 Ekstrasensų mūšis N-7.  
17:00 Betsafe–LKL čempio-
natas.  
19:30 Kaukės. Įslaptintas muzi-
kos šou.  
22:00 Šilumos smūgis N-14.  
23:55 Nelaisvėje N-14.  
02:10 Snaiperis (k) N-14.  

06:10 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė. 
06:40 Pasirinkę Lietuvą. 
07:10 Sodininkų pasaulis.
08:30 Alpių gelbėtojai  (k)  N-7.  
10:30 Danė Lovinski  N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Dešimčia metų jaunesni  
N-7.  
13:30 Džeimio ir Džimio kulina-
rinės dvikovos.
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. Tylūs balsai   N-14.  
22:55 Mokytojas  N-14.  
01:40 Bekas 7. Mirtis Samaroje 
(k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:25 Vytautas Mačernis. 
Kelionės.  
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 Mes iš Ukrainos.
11:30 Mūsų rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Svetingumo formulė.
13:30 Euromaxx. Ved. Ugnė 
Siparė.
14:00 Vytautas Mačernis. 
Kelionės (kart.).
14:10 Mažylio Nikolia atosto-
gos.
15:45 Tarptautinis poezijos 
festivalis „Poezijos pavasaris 
2022“.  
17:00 Veranda.  
17:30 Dizainas.
18:00 Anykščių kraštas.  
18:30 Teatro biografijos.  
19:25 Vizionieriai.  
19:30 Nuostabios mintys.
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Paskutinis Robinas 
Hudas  N-14.
22:30 Festivalis „Vilnius Jazz 
2020“.  
23:10 LRT OPUS ore.  
24:00 Kelionių atvirukai.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama (kart.).
01:02 Sportas. Orai (kart.).
01:10 Melvinas ir Hovardas  
N-14. (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) N-7.
06:35 Pragaro kelias (kart.) N-7.
07:30 Aliaskos geležinkeliai 
N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Autopilotas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 E– gazas dugnas.  
11:30 Laukiniai maištautojai 
N-7.
12:40 Karpatų plėšrūnai N-7.
13:50 Bomba  N-7.
14:55 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Krovinių karai  N-7.
20:00 Bearas Gryllsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Iki galo! N-7.
23:55 Šeima  N-14 (kart.).

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje.   .
08.30 Kryptys LT.  
09.00 Aiškiaregė N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Grupės „Jonis” koncertas.
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 Grilio skanėstai.  
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 Mano karas. Afganistanas.  
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis.  
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 Login 2022.
11:55 Kenoloto.
12:00 Kapralas eina Tenerife.
12:30 Šiandien kimba. 
13:30 Savanoriai. 
15:00 Arkties paslaptys.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 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 Sukilėlis rugiuose. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Sukilėlis rugiuose. N-14
23:20 Orijaus kelionių archyvai.
00:25 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

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

vidmantas.s@anyksta.lt arba pranešti paskambinę telefonu 5-94-58. Vie-
nas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2)  paruoštą „Livsane“ dovaną. 

Balandžio 30-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Gandras“ teisingas 
atsakymas -  „PARAFINAS“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 41 skaitytojas: 
anykštėnai J.Mieželienė, O.Arienė, V.Stasiūnienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, E.Tamulėnienė, A.Kavolienė, A.R.Vilimas, 
R.Venclovienė, R.Budrienė, A.Skaržauskienė, J.Pranckevičienė ir D.Varnienė; 
E.Kiškienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė 
ir S.Žibutienė  iš Šovenių; B.Gudonienė ir S.Cemnickienė iš Viešintų;  
A.Sedelskienė iš Galvydžių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų; B.Raščiuvienė iš 
Surdegio; R.Vaiginytė iš Aknystų; L.Ruša ir A.Rušaitė iš Vilniaus; T.Patumsienė 
iš Vikonių, L.Dobrodiejienė iš Utenos; M.Baltrūnienė iš Kuniškių; R.Šiaučiūnienė 
iš Mitašiūnų; O.Petronienė iš Smėlynės; S.Steponavičienė iš Troškūnų;  
K.Rimkuvienė iš Antupių; R.O.Deveikienė iš Mažionių; M.Lisauskienė iš Mickū-
nų; B.Aukštakalnienė iš Kurklių; B.Žiogelienė iš Antrųjų Kurklių ir I.Guobienė 
iš Svėdasų.  

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Gandras“ prizas - I.Judickienės vaisti-
nės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) įsteigta „Livsane“ dovana  atiteks 
D.PATUMSIENEI iš Anykščių. Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsi-
imti čekio.

-ANYKŠTA
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siūlo darbą

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tin-
klų) 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 atvykimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo dienomis I-V: 
mob. tel. (8-691) 86121, el.p.: info@gensera.lt

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.

įvairūs

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

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

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

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

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

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

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

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

Daro lankstinius. Parduoda 
gamintojo kainomis. Lietaus 

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

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Valymo įrenginių 
aptarnavimas, 

lauko tualetų bei nuotekų 
išvežimas iki 11 m3 mašina. 

Tel. (8-659) 75977

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

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

August ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Ieško pagalbinio darbuotojo, 
būtina B kategorija, dirbti ūkio 
darbus slenkančiu grafiku. 

Tel. (8-687) 76191.

Reikalinga moteris tvarkyti 
namus, kūrenti pečių, gyventi 
kartu su močiute ir ją prižiūrėti.

Tel. (8-609) 92144.

Paslaugos

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

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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

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

Šiltina namus EKOVATA, bi-
ria Knauf vata. 

www.eko-siluma.eu. 
Tel.(8-699) 18885.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

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

Tel. (8-684) 29023.

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

Tel. (8-617) 00616. 

Pjauna žolę trimeriu visame 
Anykščių rajone.

Tel. (8-609) 25237.

Pigai, kokybiškai pjauna žolę.
Tel. (8-646) 88783.

Savivarčio su kranu iki 4t ir 
mini ekskavatoriaus nuoma.

Tel. (8-672) 58123.

Minkštų baldų drėgnas che-
minis valymas. 

Tel. (8-675) 10930.

Keliauti į Padniestrę pavojinga, tačiau 
ten gyventi - dar pavojingiau

Virina, špakliuoja, 
dažo atomobilių detales, 
remontuoja važiuoklę, 

keičia tepalus.
Tel. (8-659) 79002.

Savivarčiais veža birias 
medžiagas iki 20 t.
Tel. (8-660) 34422.

Moldaviškas mokyklas prieš 
aštuoniolika metų per vasaros 
atostogas buvo norima uždaryti. 
PMR milicininkai įsilaužė į sep-
tynias moldavų mokyklas ir išve-
žė į šiukšlyną visus vadovėlius 
bei mokymo priemones.

Mokyklų uždaryti nepavyko 

todėl, jog vienos mokyklos mo-
kiniai su mokytojais tada užsi-
barikadavo pastate ir neįleido 
milicininkų. Vaikų tėvai maistą 
bei vandens butelius mėtė į mo-
kyklos kiemą per tvorą, o nufil-
muoti šie vaizdai papiktino Va-
karų valstybes.

Paveikta skandalo Maskva įsa-
kė Tiraspoliui palikti moldavų 

mokyklas ramybėje. Moldaviš-
kų mokyklų diskriminavimas 
visgi tęsiasi.

Dubosarų mieste jau ke-
liolika metų naujai pastatytai 
mokyklai neduodamas leidi-
mas veikti, o vaikai priversti 
glaustis sename darželyje. Gri-
goriopolio miestelyje trisde-
šimt metų neduodama leidimo 

KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA 
2022 METAIS KVIEČIA MOKYTIS:

 Į I (9) gimnazijos 
klasę 

Įgijusius pagrindinį 
išsilavinimą

Išsilavinimas 
nereglamentuo-

jamas

Įgijusius pagrin-
dinį išsilavinimą ir 
profesinę kvalifi-

kaciją

Įgijusius vidurinį 
išsilavinimą

Įgyjamas 
pagrindinis 
išsilavinimas

Gali mokytis 1–2 
siūlomus profesi-
nio mokymo pro-
gramų modulius

PRAŠYMAI 
MOKYTIS 
TEIKIAMI 
MOKYKLOJE

APDAILININKAS

VIRĖJAS

TRANSPORTO 
PRIEMONIŲ 

REMONTININKAS

PADAVĖJAS IR 
BARMENAS

Įgyjamas vidu-
rinis išsilavinimas 
ir profesinė kvali-
fikacija.

VIRĖJAS APDAILININKAS

APSKAITININKAS

S O C I A L I N I O 
DARBUOTOJO 
PADĖJĖJAS

SUVIRINTOJAS

Įgyjama profesinė kvalifikacija.

Priėmimas vykdomas  per LAMA BPO sistemą nuo birželio 1 d. 
 http://profesinis.lamabpo.lt 

Mokykloje konsultuojame, padedame registruoti prašymą.

Visi mokiniai turi galimybę: išvykti į stažuo-
tę ES pagal Erasmus+ projektus; gauti stipendi-
ją; įgyti B kategorijos automobilių vairuotojo bei 
TR1, TR2, SZ, SM kategorijų traktorininko pažy-
mėjimus su nuolaida, gyventi bendrabutyje,  ne-
mokamai važinėti į mokyklą.

Jaunimo g.8, Kupiškis, LT-40128
Tel. (8 662) 18067,  (8 618) 34868, (8 652) 

68015
El.p. mokdalis@ktvm.kupiskis.lm.lt

www.ktvm.kupiskis.lm.lt
www.facebook.com/KupiskioTVM

ATVAŽIUOK. PAMATYK. SUŽINOK. PASIRINK.

statyti moldavišką mokyklą, o 
vaikai autobusais kasdien yra 
vežami į  Moldaviją, kad  galėtų 
mokytis gimtąja kalba.

„PMR skelbia, kad joje, kaip 
ir buvusioje TSRS, visos tautos 
yra lygios, tačiau tai akivaizdus 
melas, nes visi gyventojai yra 
rusinami“, - teigia I.Manole. 
Advokatas teigia, jog pasienie-
čiai neretai reikalauja iš įvažiuo-
jančių moldavų kyšio, gąsdina, 
jog negavę suras priežastį žmo-

gų suimti.
Gąsdina, jog surengs mašinos 

patikrinimą, o patys į ją padėję 
narkotikų ar draudžiamų įvežti 
daiktų parašys, kad tuos daiktus 
įvežti bandė moldavas. Dėl išrei-
kalautų kyšių skundžiasi nemažai 
žmonių, tačiau PMR vdovybė į 
jokius skundus nereaguoja.

Jei žmonės, gavę patarimą 
iš Moldavų advokatų, ima rei-
kalauti savo teisių, jiems, anot 
I.Manole, yra sakoma – „Tu turi 
žmoną, vaikų, brolį ir sesę, se-
nyvus tėvus, negi nori, kad kam 
nors iš jų kiltų problemų?“
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parduoda

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
GEGUŽĖS 29 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.

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

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

UAB ,,RUMŠIŠKIŲ PAUKŠTYNAS‘‘ 
VISČIUKAI! ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, 

KALAKUTAI, VIŠTAITĖS!
Gegužės 31 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!
Kavarskas -10:40; Anykščiai (m.turg.)-
11:00; Svėdasai -11:25; Viešintos- 
15:35; Troškūnai -15:55; Traupis -16:10; 
Levaniškiai -16:20.

Tel. (8-699) 53820.

Paukštynas Kavarske 
PARDUODA

vienadienius ir paaugintus 
viščiukus broilerius, 

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

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.

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 paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

Brangiai perku arba nuomoju 
0,5-2 ha žemės ūkio 
paskirties sklypus 

Vilpišių, Kaspariškių, Laviškio, 
Bugeniškio, Žibučių, Kabošių, 
Šlaitų, Garbėnų, Pakėnų bei 

kitose kaimyninėse apylinkėse. 
Gali būti apleisti.

 Tel. (8-614) 23749.

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

Tel.(8-611) 01110.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Nekilnojamasis turtas

Gražioje vietoje, Anykščių 
mieste, - kavinę.

Tel. (8-609) 89027.

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

Tel. (8-604) 63022.

Sklypas 6 a, Liudiškių sodų 
bendrijoje. Yra elektros įvadas, 
vandens telkinys. Kaina deri-
nama.

Tel. (8-652) 09190.

Panevėžio miesto ribose 12 a 
žemės sklypą. 

Tel. (8-685) 44428.

Kuras

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Gyvuliai

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

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

„Lukagro“ - veršelius ir mėsi-
nių galvijų prieauglį iki 12 mėn. 
Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-612) 26974.

Kita

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

Tel. (8-656) 77315.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

Baltarusiškus durpių brike-
tus, medžio pjuvenų briketus. 
Prekiauja ir anglimi. Pristato į 
namus.
Tel.:(8-655) 48555,(8-45) 
51-03-46.

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

Tel. (8-630) 57490.

Automobiliai

AUDI 80, B4, benzinas, 66 
kw. TA galioja iki 2024 m., 
draudimas metams.

Tel. (8-645) 50446.

Kita

Skerdykla nuolat - lietuviškos, 
atvėsintos, patikrintos kiaulie-
nos rinkinius (galva, kepenys, 
kojos, kt.). Kaina su pristatymu 
į namus 10 Eur. Pažandės 1,5 
Eur/ kg, kiaulienos puselės. 

Tel. (8-603) 27974. 

Naudotus surenkamus meta-
linius garažus 3x5, 3x6, 3x9, 
4x6. Kaina- nuo 600 Eur. Gali 
atvežti, surinkti.

Tel. (8-687) 73343.

Jachtinės faneros valtį, 3 m 
ilgio. Dugnas - 1,1 m, viršus - 
1,3 m, bortai - 54 cm, svoris 40 
kg. Kaina 350 Eur. 

Tel. (8-696)87701.



2022 m. gegužės 28 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
gegužės 28 - 29 d.d. - delčia,
gegužės 30 d. - jaunatis.

Teodozija, Algedas, Erdvilė, 
Magdalena, Magdė.

Justas, Jogirdas, Rima, 
Augustinas.

šiandien

gegužės 29 d.

vardadieniai

oras

+8

+14

gegužės 30 d.
Ferdinandas, Joana, Žaneta, 
Vyliaudas, Jomilė, Žana.

Amiliutė ieško, kam išdalyti į jos kiemą 
priklydusios katės katinukus

Murkauja, praeit neduoda.
Tikrina kiekvieną puodą, 
O šeima ši nemenka -
Trys raini ten, po spinta.

Širdį duria Amiliutei -
Šlamančių nedaug skrynutėj...
Nors tėvelis jų Rainiukas,
Rast namus teks katinukams. 

Tomekas - štai vyras geras:
Už lyčių lygybę varo.
Duodasi net po miškus -
Gelbsti Afrikos vaikus. 

Du kačiukai jo namuos.
Lauktų sau ramiai žiemos.
Kuliešaitė – Veršulytė -
Šių geriau neįskaityti.

Meras irgi daug uždirba...
Bet galvoj mintis sukirba:
Žaliavalgiškas meniu
Lauktų ten jos katinų.

Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

kas skanaus? 

Anno Domini MMXXII

Piešė  Albinas GVOZDAS

Skaniausia – žmonos gaminti kibinai Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis prisi-
pažįsta - nors virtuvė jam nėra svetima, tačiau mieliau mė-
gaujasi šeimos moterų paruoštais patiekalais. 

T.Tuskenio nuomone, maistas – tai ne tik būdas išgyventi, 
tačiau ir bendravimas, ir net istorijos pažinimas.

„Per maisto kultūrą viena-
reikšmiškai susipažįstame su 
šalies ar vietovės kultūra. Ypač 

įdomu, jeigu keliaujant tenka 
ragauti vietinių žmonių namuo-
se gaminto maisto.

Anykščių menų centro direktorius Tomas Tuskenis sakė, kad ga-
minti jis moka – jei reikia, gali išvirti net uogienę.

Mažoji Onutė per pietus klau-
sinėja mamos:

- Mama, kodėl tėvelis neturi 
plaukų?

- Todėl, kad tėvelis labai daug 
galvoja!

- Mama, o kodėl tu turi tiek 
daug plaukų?

- Valgyk ir nešnekėk!

***
- Kodėl išsiskyrei su savo žmo-

na?
- Na, ar tau patiktų, jeigu kas 

nors kiekvieną savaitę būtų tau 
neištikimas?

- Žinoma, kad ne.
- Na, jai irgi nepatiko.

***
Atvažiavo rusai emigrantai 

į Norvegiją ir įsidarbino arklių 
fermoje. Norvegas davė jiems du 
kibirus baltų dažų ir sako:

- Nudažykit šitą tvorą, kol ma-
nęs nebus.

Davęs darbo, sėdo į mašiną ir 
išvažiavo į miestą savo reikalais.

Vienas rusas nuėjo prie pirmo 
pasitaikiusio arklio ir nudažė lū-
pas baltai. Išpylė dažus krūmuo-
se ir guli sau prie tvoros, ilsisi.

Grįžta norvegas, ir mato, kad 
tiedu guli, nedirba...

- Tai ko nedirbat? - klausia nor-
vegas.

- Tai kad arklys dažus išgėrė, - 
sako rusai.

Norvegas susinervinęs greitai 
nubėgo į namus ir atsinešė didelį 
šautuvą. Pribėgo, nusitaikė - tik 
pykšt į arklį, tas vietoj nugriuvo...

- Tai tu arklį už dažų kibirą nu-
šovei?

- Už dažų kibirą... Tai kad su 
tuo arkliu tik vieni nuostoliai: 
pernai lietuviai dirbo, tai per tą 
laiką 10 maišų cemento suėdė!

Maistas ne tik gyvybės šalti-
nis, o valgymas gali tapti ben-
dravimo forma, ryšio mezgimu, 
istorijos pažinimu. Tad svetur 
lankantis visada stengiuosi 
paskanauti vietinio, tradicinio 
maisto“, – sakė T. Tuskenis.

Paprašytas įvardyti mėgsta-
miausią patiekalą, Anykščių 
menų centro direktorius sakė, 
kad tai gana sudėtinga užduo-
tis: „Esu valgus ir labai patin-
ka ką nors nauja paskanauti, 
tad patiekalus nelabai skirstau 
į mėgstamus ar nemėgstamus. 
Žmona, mama, uošvienė, se-
suo – visos artimos moterys 
nuostabiai gamina. Jeigu joms 
pasakai, kad nori valgyti, – vi-
sada būsi skaniai pamaitintas. 
Kadangi uždavėte klausimą 
apie mėgstamą valgį, tai šią 
akimirką labai mielai suvalgy-
čiau žmonos keptų kibinų. Jie 
nuostabūs!“

Maisto kokybei T. Tuskenis 
teigė skiriantis nemaža dėme-
sio, nededantis į burną bet ko: 
„Jeigu yra galimybė, stengia-

mės iš ūkininkų įsigyti produk-
tų. Tėveliai padeda daržovėmis, 
uogomis, vaisiais palepina.

Valgau viską, tačiau bet ko 
neprisikemšu. Nesu pamišęs 
dėl kokių nors dalykų.“

Pašnekovas sakė, kad virtu-
vė namuose nėra tik žmonos 
valdos: „Gaminti man patinka, 
tik tam laiko ne visada lieka 
ir šioje srityje gelbsti žmona. 
Dažniausi mano darbai virtu-
vėje -  indų tvarkymas ir pus-
ryčių ruoša. Šiokią dieną ar 
savaitgalį, jei vakarienę reikia 
pagaminti, tai ir pagaminu. 
Man tai nėra svetima. Taip pat 
marinuoju pomidorus, raugiu 
agurkus, uogienes verdu. Juk 
atsipalaiduoti  galima ne tik 
užsiimant kūrybine, aktyvia 
veikla ar meistraujant namuo-
se, bet ir gaminant.“

Na, o paprašytas pasidalyti 
savo receptu, T. Tuskenis sakė: 
„Neturiu kažkokio ypatingo 
patiekalo recepto savo arsena-
le, bet jei reikalai su kepsniais, 
tai stengiuosi pats gaminti.“ 


