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

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

Kviečiame kreiptis tel. (8-610) 00638.

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

metines.
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Tėtis vaikui turi būti pavyzdys, 
o ne baudėjas

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Rytoj – Tėvo diena, svarbi kiekvienam vyrui, turinčiam 
vaikų. Kažkuriam tėčiui ji bus s pirmoji, kažkuris svečiuose 
sulauks būrio vaikų, o kažkuriam galbūt ir vieniša. Šią dieną 
turbūt kiekvienas tėtis pagalvoja apie tai, kokius vaikus jis 
nori užauginti, kokius augina ar jau išleido į pasaulį.

Tėvo dienos proga apie tėvystę, atžalų auklėjimą ir vyriš-
kumą kalbamės su tris vaikus užauginusiu rašytoju,  anykš-
tėnu Rimantu Vanagu.

Rimantas Vanagas Anykščiuose su pirmagimiu 
sūnumi Rūteniu (vežimėlyje).

Dėmesio. Lietuvos Kur-
čiųjų draugijos Anykščių sky-
rius informuoja, kad draugijos 
patalpose, esančiose Anykščių 
PSPC patalpose (įėjimas iš V. 
Kudirkos g.), pasikeitė darbo 
laikas iš ketvirtadienio į antra-
dienį. Lankytojai laukiami 10-
12 val.. 

Paroda. Gegužės mėnesį Ko-
plyčioje – pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre paroda „Pirk 
meną – paremk Ukrainą“ subū-
rė 47 menininkus. Lankytojai 
už 4 tūkst.710 eurų įsigijo  47 
meno kūrinius. Lėšos perves-
tos į Ukrainos paramos fondus 
„Blue/Yellow“ bei Ukrainos 
ambasados Lietuvoje projektui 
„Aš esu Ukraina“.

Šviesa. Vaidlonių kaime, 
(Troškūnų sen.) bus šviesiau. 
Anykščių rajono savivaldybė 
paskelbė apšvietimo tinklų  da-
lyje Ežerėlio gatvės įrengimo 
viešąjį pirkimą.

Apdovanojimas. Birželio 1 
dieną Zyplių dvare moksleivių 
liaudies dailės konkurso „Sida-
bro vainikėlis“ pirmosios vietos 
diplomu ir „Sidabro  vainikėliu“ 
už lovatieses buvo apdovanota 
anykštėnė Eglė Pipiraitė (moky-
toja Dalia Bernotaitė-Janušienė).

Teismas. Panevėžio apygar-
dos teismas dar kartą atidėjo 
prokurorų skundo nagrinėjimą 
buvusio Anykščių rajono mero 
Kęstučio Tubio byloje. Teismo 
posėdis vyks tik pačioje vasa-
ros pabaigoje. Apeliacijos na-
grinėjimas nukeltas dėl vieno iš  
K.Tubio gynėjų užimtumo. Pri-
minsime, jog Utenos apylinkės 
teismo Molėtų rūmai K.Tubį 
visiškai išteisino, tačiau Pane-
vėžio apygardos prokuratūra 
pateikė apeliacinį skundą.   

Gyventojai bijo vėjo elektrinių
Troškūnų seniūnijos Pakapės kaimo gyventojai sunerimo,  

ar renkantis vietas vėjo elektrinių statybai buvo atsižvelgta 
į jėgainių sukeliamo triukšmo ir infragarso poveikį autizmo 
diagnozę turintiems vaikams bei hiperjautriems asmenims.

Taip pat nuogąstaujama, ar informacija apie suplanuo-
tas elektrinių statybas nepasinaudojo specialųjį  planą 2017 
metais tvirtinę ar Anykščių savivaldybėje dirbę asmenys, 
nes ten, kur turėtų iškilti elektrinės, pradėta supirkinėti 
žemė būsimų jėgainių statybai.

Anykščių savivaldybei paskelbus pranešimą apie vėjo 
elektrinių parko Troškūnų seniūnijoje poveikio aplinkai 
pradžią, gyventojai dėl to kreipėsi į Anykščių rajono merą 
sigutį obelevičių, Tarybą, savivaldybės administracijos di-
rektorę Ligitą Kuliešaitę bei Utenos visuomenės sveikatos 
centro Anykščių skyriaus vedėją Danguolę sudeikienę. 

Troškūnų seniūnijoje ketinama statyti penkis kartus galingesnį 
vėjo elektrinių parką nei pastatytas šalia Staškūniškio. Asocia-
tyvinė nuotrauka.

Pandemija 
savivaldybės 
komandos iš 
balno neišmušė

Įspūdžiai, 
pasirinkus 
nepriklausomą 
elektros tiekėją, 
ir vaistai nuo 
galvos skausmo 

Pacientai 
kviečiami 
profilaktiškai 
tikrintis sveikatą
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spektras

temidės svarstyklės

Gynyba. Lietuva rimtai 
svarsto galimybę įsigyti kovi-
nių dronų „Bayraktar“ sistemą, 
artimiausiais mėnesiais siųs 
ekspertus į Turkiją, sako kraš-
to apsaugos ministras Arvydas 
Anušauskas. Jis pabrėžė, kad 
norint įsigyti „Bayraktar“ sis-
temą, tai būtų įmanoma per 
metus–dvejus, nes „ant lentynų 
buvo vienas bayraktaras“. A. 
Anušauskas per spaudos kon-
ferenciją pranešė apie Turkijos 
sprendimą padovanoti kovinį 
„Bayraktar“ droną Lietuvai, 
kad šalis jį perduotų Ukrainai, 
kai šalies gyventojai surinko 
per 5 mln. eurų aukų nupirkti 
šiam bepiločiui lėktuvui.

Poligonas. Šalčininkų rajo-
ne ketvirtadienį simboliškai 
atidengus į poligoną vedančią 
lentelę su jo pavadinimu ofici-
aliai atidarytas Rūdninkų poli-
gonas.Kaip pranešime pažymi 
Lietuvos kariuomenė, poligo-
nas kuriamas siekiant sudaryti 
tinkamas sąlygas Lietuvos ka-
riuomenės ir NATO sąjunginin-
kų karių rengimui bei aukštai 
kovinei parengčiai palaikyti. 
Krašto apsaugos ministras Ar-
vydas Anušauskas pabrėžia, 
kad poligono atidarymas yra 
simbolinis, nes poligoną dar 
reikia paruošti naudoti – jį 
pažymėti, palaipsniui įrengti 
infrastruktūrą.Visgi, pasak mi-
nistro, poligone jau dabar yra 
šaudykla, jame yra galimybių 
manevruoti, todėl juo bus gali-
ma pradėti naudotis nepabaigus 
visų įrengimo darbų. Lietuvos 
kariuomenė nurodo, kad visiš-
kai įrengti poligonui ir kelių 
infrastruktūrai reikės 260 mln. 
eurų.

Akcizas. Finansų ministrė 
Gintarė Skaistė sako, kad Vy-
riausybė neketina sekti kitų Eu-
ropos šalių pavyzdžiu ir mažinti 
degalų akcizų, taip reaguojant 
į sparčiai kylančias jų kainas.
„Anksčiau turėjome tikslą di-
dinti akcizus iškastiniam kurui, 
o dabar žengiam atgal, nes ener-
gijos kainos aukštos.“, – sakė G. 
Skaistė. Benzino kainos Lietu-
vos degalinėse šią savaitę per-
kopė 2 eurų už litrą ribą. Pasak 
G. Skaistės, mažinti iškastinio 
kuro naudojimą ir skatinti atsi-
naujinančius energetikos šalti-
nius Lietuvoje būtų galima ir per 
mokesčius, tačiau dabar dėl itin 
aukštos infliacijos tam netinka-
mas laikas. Anot jos, naujos mo-
kesčių politikos priemonės to-
kioje situacijoje būtų sudėtingas 
sprendimas. Anot jos, „žalioji“ 
ekonomika Lietuvoje yra prio-
ritetas, tačiau anksčiau valstybei 
svarbiau buvo energetinė nepri-
klausomybė nuo Rusijos, kuri 
išteklius naudojo kaip spaudimo 
priemonę.

-BNS

Apiplėšimas. Gegužės 30 
dieną  apie 22.00 val. Anykš-
čiuose, J. Biliūno g., iš moters 
(g. 1972 m.) vyras (g. 1986 m.) 
grasindamas pagrobė mobilio-
jo ryšio telefoną ,,Fonos M1”, 
DVD grotuvą, 2 plaukų džio-
vintuvus, papuošalą. Padaryta 
384,25 eurų turtinė žala. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. Birželio 1 dieną, 
trečiadienį,  apie 19.00 val. 

vyras (g. 1993 m.), atvykęs į 
jam priklausančią sodybą Kur-
klių seniūnijos Rundžių kai-
me, rado ją apvogtą. Iš namo 
dingo namų apyvokos reikme-
nys, buitinė, sodo technika, 
įrankiai.Turtinė žala nustati-
nėjama. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Nelaimė. Birželio 1 dieną, 
trečiadienį, ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Kavarske vai-
kas važiuodamas dviračiu 
griuvo ir jo koja įstrigo tarp 

dviračio stipinų. Nelaimė įvy-
ko apie 13.30 val. Šaltinio ga-
tvėje. Dviračiu važiavo 7-metis 
vaikas.Ugniagesiams atvykus 
į įvykio vietą, vaiko koja buvo 
ištraukta pro šalį ėjusių pilie-
čių. Atvykę medikai berniuką 
išsivežė tolesnei apžiūrai.

smurtas. Gegužės 31 die-
ną, antradienį,  gautas moters 
(g. 1955 m.) pareiškimas, kad 
gegužės 28 dieną  apie 17 val. 
Anykščiuose, Kęstučio g., ją 
sumušė pažįstamas (g. 1955 

m.). Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

mirtis. Gegužės 31 dieną, 
antradienį,  apie 16 val. 37 
min. Svėdasuose, namuose, 
rastas mirusio vyro (g. 1956 
m.) kūnas su šautine žaizda. 
Įvykio vietoje rastas ir paimtas 
teisėtai laikomas 12-to kalibro 
lygiavamzdis šautuvas „CBC 
586 P“. Įtariama, kad vyras 
mirtinai susižalojo pats. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Pandemija savivaldybės komandos iš balno neišmušė
Birželio 3 dieną, penktadienį, į 41-ąjį posėdį susirinkusi 

Anykščių rajono taryba patvirtino 2021 metų Anykščių ra-
jono mero ir Anykščių rajono savivaldybės  bei Anykščių 
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savival-
dybės administracijos veiklos ataskaitas.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius savo veiklos ataskai-
tos posėdyje nepristatė, nes tai jis 
atliko Tarybos komitetų posė-
džiuose. Trumpai apžvelgdamas 
2021 metus, S.Obelevičius sakė, 
kad jie buvę labai sunkūs, o tai 
lėmė „kovidas“, karantinas ir 
visokios kitokios negandos“. Už 
rajone suvaldytą pandemiją jis 
dėkojo savivaldybės komandai.

„Šitos bėdos, užgriuvusios 
ne tik valstybę, bet visą pasaulį, 
neišmušė mūsų iš balno ir vis-
kas vyko daugmaž pagal planą.
Netgi pernai buvo sutaupyta 
nemaža pinigų suma, kuri buvo 
perkelta į šių metų biudžetą ir 
tai leidžia bent jau kol kas pa-
kankamai laisvai gyventi ir bent 
jau pirmąjį pusmetį neriboti kaž-
kokių veiklų“, - kalbėjo meras 
S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos 
narys Kęstutis Tubis merui 
S.Obelevičiui turėjo priekaištų 
dėl jo veiklos ataskaitoje ap-
žvelgtos medicinos temos.

„Jūs neparašėte, kad Anykš-
čių ligoninė turi finansinį nuos-
tolį ( nuostolis siekia 194 tūkst. 
Eur, - red.pastaba), o ligoninės 
vadovui buvo skirta finansinė 
priemoka, esant tokiam nuos-
toliui. Ir dabar sužinome, kad 
turbūt Chirurgijos skyrius bus 

uždarytas todėl, kad Sveikatos 
apsaugos ministerijos komisija 
tikrino dėl rentgenologo ir jo 
nebuvo atliekant chirurgines 
operacijas.Esant tokiai situaci-
jai, mere, jūs tikrai medicinos 
sričiai mažai dėmesio skiriate. 
Antra – kuomet „kovido“ pre-
vencijai buvo iš Sveikatos ap-
saugos ministerijos papildomai 
skirta lėšų, tai netgi gaudama 
papildomas lėšas ligoninė su-
gebėjo turėti finansinį nuosto-
lį“, - stebėjosi K.Tubis.

Meras S.Obelevičius aiškino, 
kad Anykščių ligoninė finansi-
nių nuostolių pernai patyrė „dėl 
objektyvių priežasčių“.

„Per „kovidą“ kai kurie li-
goninės skyriai buvo visiškai 
paralyžiuoti. Mes vienu metu 
2021 metais lankėmės ligoni-
nėje ir tuomet Vaikų ligų sky-
rius buvo visiškai uždarytas. 
Tai aišku, kai nėra pacientų, 
nėra ir pajamų“, - atsakė meras 
S.Obelevičius.

Meras taip pat atmetė K.Tubio 
nuogąstavimus dėl Anykščių li-
goninės  Chirurgijos skyriaus už-
darymo, nes esą trūkumai ligoni-
nės veikloje yra „labai nežymūs 
ir labai lengvai ištaisomi.“

Nuo visuomeninio rinkimų 
komiteto „Kęstučio Tubio są-
rašas „Anykščių krašto labui“ į 

Anykščių rajono tarybą išrink-
tas Audronius Gališanka skun-
dėsi dėl informacijos stygiaus.

„Pirmą kartą šalyje buvo eks-
tremalioji situacija, karantinas 
ir per ataskaitinį laikotarpį mes 
(Anykščių rajono tarybos na-
riai, red.pastaba) nesulaukėme 
nė vienos informacijos iš sa-
vivaldybės vadovų pusės apie 
COVID-19 suvaldymą. Aišku, 
informacijos buvo pakankamai 
tiek savivaldybės tinklapyje, 
tiek šalies mastu, bet leiskite pa-
klausti, – kuo skiriasi Anykščių 
rajono tarybos narys nuo papras-
to piliečio, jeigu jis informaciją 
susirenka iš jam prieinamų šalti-
nių?“ - teiravosi A.Gališanka.

Meras S.Obelevičius nesuti-
ko su Anykščių rajono tarybos 
nario A.Gališankos priekaištais 
dėl informacijos stygiaus apie 
pandemijos valdymą.

„Kai buvo pats pandemijos 
pikas,mes su vicemeru netgi fil-
muodavomės. Žmonės žinojo, 
ką daryti, kaip daryti ir pagaliau 
ta situacija buvo suvaldyta“, - 
kalbėjo S.Obelevičius.

Merui taip pat jau nebe pir-
mąjį kartą  teko atsakinėti į opo-
zicijos atstovų klausimus, kas 
kaltas dėl  neteisėtai ant Kalitos 
kalno įrengtos „tubingo“ trasos. 
Priminsime, kad nepriklauso-
mas auditorius nustatė, kad dėl 
šios trasos įrengimo Anykščių 
rajono savivaldybei buvo pada-
ryta neįvardijama žala.

„Jeigu mes kokius penkerius 
metus tampytumėmės po teis-

mus, mes nieko neišsireikalau-
tume, todėl kad įrodyti tokius 
dalykus teismuose neįmano-
ma“, - kategoriškas šia tema 
buvo S.Obelevičius.

Nors komitetų posėdžiuose 
Anykščių rajono mero ir savival-
dybės 2021 metų veiklos atas-
kaitai buvo pritarta, Anykščių 
rajono tarybos posėdyje  balsai 
pasiskirstė taip :16 Tarybos narių 
balsavo „už“,  du Tarybos nariai 
susilaikė, vienas balsavo „prieš“.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
Ligita Kuliešaitė penktadienio 
posėdyje taip pat plačiau vei-
klos ataskaitos nepristatinėjo. 

Kaip vieną didžiausių praė-
jusių metų darbų įvardijo  Tilto 
gatvės komplekso užbaigimą 
bei Svėdasų senelių globos 
namų modernizavimą.

Tarybos narys A.Gališanka 
kalbėjo, kad sklandžiam Anykš-
čių rajono savivaldybės darbui 
negalėjo neatsiliepti tai, kad 
keturi administracijos skyriai 
pernai neturėjo vedėjų, trūko 
daugiau nei 10-ties specialis-
tų: „Nepakankamai skiriama 
dėmesio ir savivaldybei pa-
valdžių  bendrovių priežiūrai. 
Iš pokalbių sužinojau, kad su 
vienu bendrovės direktoriumi 
susitikimų nebuvo, o su kitais 
reguliarūs nevyksta“.

„Už“ administracijos direkto-
riaus ir administracijos veiklos 
ataskaitą balsavo 16 Tarybos na-
rių, „prieš“ – 1, „susilaikė“ – 3.

-ANYKŠTA

išėjo egidijus matiukas (1956-2022)
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Nebėra žinomo anykštėno, buvusio UAB„Anykščių šilu-
ma“ juristo egidijaus matiuko. svėdasuose gyvenęs vyras 
mirė gegužės 31-osios pavakarę.

1956-aisiais gimęs 
E.Matiukas baigė aukštąją 
Minsko milicijos mokyklą, dir-
bo Anykščių rajono milicijoje 
tardytoju. Vėliau jis ilgus me-
tus buvo UAB„Anykščių šilu-
ma“ juristu.

E. Matiukas laisvalaikiu 
sprendė kryžiažodžius ir pats 
juos sudarydavo, buvo didžiau-
sio Lietuvoje kryžiažodžio au-

torius. Žaidė Egidijus ir protmū-
šiuose. Pernai gruodžio mėnesį 
kartu su juo žaidžiau kaip Svė-
dasų komandos „Varpas“ narys. 
Mes tada laimėjome. 

Kiek turėjau su velioniu dar-
bo reikalų, E.Matiukas paliko 
dalykiško, turinčio puikų hu-
moro jausmą žmogaus įspūdį. 
Beje, abi minėtos savybės bū-
dingos daugumai teisininkų.

Egidijus sirgo. Po gruodžio 
mėnesio protmūšio atkreipiau 
dėmesį, kad jam pačiam jau 
sunku apsirengti striukę, jam 

padėjo žmona.
E.Matiukas buvo pilietiškas, 

dalyvavo Anykščių politiniame 
gyvenime. Ir rinkosi  ne tas par-
tijas, kurios „ant bangos“, o tas, 
kurios atitiko jo pažiūras bei 
interesus.

Dažnai pajuokaudavome ir pa-
siginčydavome „Facebook“-e. 
Paskutinį įrašą į „Facebook“-ą 
jis įkėlė likus  vos kelioms va-
landoms iki mirties. Ir tas įra-
šas - ne poezija, o kainų augimo 
Europos Sąjungos valstybėse 
grafikas...   
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???

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

savaitės citatos

Kaip vertinate 
Anykščių rajo-
no savivaldybės 
delegacijos ita-
lijoje vykusiame 
tarptautiniame 
floristinių kilimų 
konkurse sukur-
tą kilimą?

Joalita oRDieNė:

Kilimas panašus į itališką 
picą su visais pagardais.

Giedrė sTAŠieNė:

Man gražu,nuteikia smagiai.

Laima ZeLeVieNė:

Supranta tik  kilimo  gamin-
tojai, o kitiems nebūtina.

Vita m.

Bado Europoje nebus, blynus 
galima kepti iš bet ko.

Gyventojai bijo vėjo elektrinių

Bijosi dėl sveikatos

Anykščių rajono gyventojai 
jau ne kartą piktinosi vėjo elek-
trinių statybomis, baiminosi jų 
galimo poveikio sveikatai, ta-
čiau bene pirmą kartą išplatino 
viešą kreipimąsi, kuriame nuo 
elektrinių bando gintis poziciją 
grįsdami moksliniuose straips-
niuose išdėstytais tyrimais.

„Esame Eglė ir Aurimas Gri-
galiūnai. Su šeima 2021 m. ba-
landį įsigijome sodybą Pakapės 
kaime (adresas: Pakapės k. 1). 
Tuo pačiu adresu esame įregis-
travę savo veiklą (Všį Naujoji 
Arka, reg.nr. 305695847). Mi-
nėtoje sodyboje gyvename mes 
ir mūsų keturi vaikai. Šiuo metu 
Troškūnų miestelyje, Vilniaus g. 
3 esančiose patalpose, vykdome 
savanorišką edukacinę veiklą su 
miestelio vaikais. Taip pat dirba-
me su priklausomybių turinčiais 
asmenimis.

Esame numatę ir minėtoje so-
dyboje vystyti veiklą su vaikais 
(įskaitant vaikus, turinčius autiz-
mo diagnozę, raidos sutrikimų). 
Planuojame galimybę rengti sto-
vyklas vaikams“, -  rašto pream-
bulėje nurodo jo autoriai.

E.ir A.Grigaliūnai rašte pateikė 
tokius prašymus:

,,1. Prašome, kad būtų atsi-
žvelgta į aukščiau išdėstytą situ-
aciją (įvertinant numatytų vėjo 
jėgainių atstumą nuo minėtos 
sodybos Pakapės k.1) ir įvertinta, 
ar minėtas atstumas nepažeidžia 
jokių teisės aktų ar saugumo rei-
kalavimų darbui su minėtų gru-
pių vaikais.

2. Taip pat prašome pateikti 
šias išvadas ir jas įtraukti į povei-
kio aplinkai vertinimą:

a) vėjo jėgainės sukeliamo 
triukšmo poveikis vaikams ir 
autizmo diagnozę turintiems 
vaikams. Prašome atkreipti dė-
mesį, kad mažiausiai 60 proc. 
autizmo diagnozę turinčių vaikų 
turi ir taip vadinamą hiperjautru-
mą aplinkos dirgikliams – ypač 
triukšmui.<...> Lietuvoje sparčiai 
kyla autizmo sutrikimų skaičius.

Numanoma, kad šiuo metu 
1,2-2% vaikų iki 17 m. (apie 
10,000) turi autizmo sutrikimą, 
žada skaičių augimą.

b) vėjo jėgainės sukeliamo 
infragarso poveikis vaikams ir 
hiperjautrumą turintiems asme-
nims (ar autizmo diagnozę turin-
tiems asmenims).

c) vėjo jėgainių sukeliamas su-
minis (akumuliacinis) triukšmas 
ir jų poveikis vaikams, hiper-
jautrumą turintiems asmenims 
(ar autizmo diagnozę turintiems 
asmenims).

3. Prašome svarstyti galimy-
bę numatytos vėjo jėgainės Pa-
kapės k. nestatyti.

4. Taip pat norime atkreipti 
Visuomenės sveikatos centro 
dėmesį į sparčiai augančius au-
tizmo atvejus Lietuvoje bei bū-
tinybę atsižvelgti į silpniausiųjų 
mūsų šalies piliečių apsaugą.”

E.ir A.Grigaliūnai rašte nuro-
dė ir lietuviškos bei angliškos 
literatūros, kurioje analizuoja-
ma vaikų, turinčių autizmo dia-
gnozę, jautrumą garsui, sąrašą.

Ūkininkas gyvena kitur

Troškūnų seniūnijos gyvento-
jai Eglė ir Aurimas Grigaliūnai 
savo kreipimesi akcentavo tokias 
problemas ir atkreipė dėmesį į 
neteisingumą.

 „Norėtumėm pabrėžti, kad 
suvokiame žaliosios energijos 
neišvengiamumą, tačiau susida-
ro vaizdas, kad už žalią energiją 
pelną gauna vieni, o kainą moka 
visai kiti asmenys. Gyvename 
tokiu laiku ir tokioje šalyje, kur 
pirmiausia pasirūpinama dide-
lių kišenių gerove, o paskui vi-
sais kitais. Jei kiekvienas savoje 
gyvenimo kelionėje taikytume 
pamatinį žmogiškumo principą – 
elkis su kitu taip, kaip norėtumei, 
kad su tavimi elgtųsi, ir mylėk 
savo artimą kaip save patį, – gy-
ventume visai kitokioje šalyje.

Taip pat norime atkreipti dė-
mesį, kad Pakapės kaime nu-
matoma statyti vėjo jėgainė bus 
statoma ūkininko, kuris gyvena 
kitoje vietovėje, žemėje. Be to, 
viena iš Pakapės kaime gyvenan-
čių šeimų augina vaikus su nega-
lia“, - rašoma kreipimęsi.

Prašo atlikti apklausą, ar gy-
ventojai buvo informuoti

Kreipimosi autoriai įžvelgė 
ir dar vieną problemą, keldami 
klausimą, ar žiniomis apie būsi-
mą vėjo elektrinių statybą nepa-
sinaudojo politikai ar savivaldy-
bės darbuotojai. 

„Vėjo jėgainių parko teritorija 
buvo numatyta 2017 metais pa-
gal patvirtintą specialųjį planą.

Norėtųsi tikėti, kad turima in-
formacija nepasinaudojo planą 
tvirtinę ir savivaldybėje dirbę 
asmenys, kurie, tokį planą pa-
tvirtinus, iš Troškūnų seniūnijos 
gyventojų ėmė pirkti žemes bū-
simųjų jėgainių statybai. Įdomu 
būtų pamatyti, kokios iniciaty-
vos ėmėsi Anykščių raj. Savival-
dybė, informuodama Troškūnų 
seniūnijos gyventojus apie inves-
ticines galimybes paskelbus tą 
ypatingąjį 2017 metų planą, apie 
kurį nežino dauguma rajono 
gyventojų.

Padarius paprastą apklausą 
ir duomenų tyrimą, būtų visai 
nesunku nustatyti, ar prielaida 
apie pasinaudojimą turimomis 
tarnybinėmis žiniomis galėtų 
pasiteisinti. Šiai dienai laiko-

mės nuostatos apie kitus mąs-
tyti tik geriausiai“, - rašė E. Ir 
A.Grigaliūnai.

Priminsime, kad ūkininkai, 
nuomodami žemę elektrinių sta-
tytojams, gauna dideles pajamas. 
Žemės, ant kurios stovi elektrinė, 
nuomos mokestis gali siekti kelis 
tūkstančius eurų per metus.

Planuoja 40 elektrinių parką

Priminime, jog UAB „Vašuo-
kėnų vėjas“ vėjo elektrines ke-
tina statyti Troškūnų seniūnijos 
Kanapynės, Pelyšėlių I, Surde-
gio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pe-
lyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, 
Latavėnų, Motiejūnų, Dubriš-
kio, Pakapės kaimuose, Karčekų 
viensėdyje, Viešintų seniūnijos 
Antalinos, Putino, Medinų, Lai-
čių, Maldeikių, Čiunkių, Juodž-
galio ir Griežionių kaimuose, kur 
ketinama įkurti iki 250  MW ga-
lios vėjo elektrinių parką. Palygi-
nimui - Staškūniškio vėjo elektri-
nių 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 do-
kumente nurodomi atstumai nuo 
artimiausios elektrinės iki mies-
telių:  apie 12 km nuo Anykščių, 
apie 6 km nuo Subačiaus, apie 
7,5 km nuo Raguvėlės, apie 4 
km nuo Andrioniškio, apie 2,3 
km nuo Troškūnų, apie 2 km nuo 
Viešintų. 

Yra registruoti mažiausiai 
keturi „vėjai“, kurių pavadini-
muose yra Troškūnų seniūnijos 
vietovardis: UAB „Vašuokėnų 
vėjas“, UAB „Surdegio vėjas“, 
UAB „Raguvėlės vėjas“ ir UAB 
„Troškūnų vėjas“. „Vašuokėnų 
vėjas“ registruotas Anykščiuose, 
„Raguvėlės vėjas“-   Raguvėlėje, 
o kiti du „vėjai“ - Vilniuje.

Investicijos į vėjo elektrinių 
Troškūnų seniūnijoje projektą  
gali siekti apie 250 mln. eurų, 
o  jas sutelktų neįvardyti inves-
tuotojai. („Bus daug žalios ener-
gijos“; „Anykšta“ 2022 05 28; 
Vidmantas ŠMIGELSKAS, Ro-
bertas ALEKSIEJŪNAS).

9 vėjo elektrinių parko šalia 
Staškūniškio statytojai UAB „Eu-
ropean Energy Lithuania“ sulaukė 
didelio vietos gyventojų pasiprie-
šino ir dėl to koregavo elektrinių 
statybos planus. Pagal pirminius 
planus, šalia Staškūniškio ketinta 
statyti 15 elektrinių parką. 

Kovo 11-ąją su didžiuliu 
trenksmu į žemę rėžėsi vienos iš 
Staškūniškio elektrinių turbina, 
kuri prieš dvi savaites dar tebe-
gulėjo ten, kur buvo nukritusi, 
o likusios aštuonios elektrinės 
buvo sustabdytos. 

-ANYKŠTA

Net ir per „kovidą“ 
norisi būti lygesniam?

Audronius GALiŠANKA, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, apie informaciją dėl Co-
vid-19:  

„Aišku, informacijos buvo 
pakankamai tiek savivaldybės 
tinklapyje, tiek šalies mastu, 
bet leiskite paklausti, – kuo 
skiriasi Anykščių rajono tary-
bos narys nuo paprasto piliečio, 
jeigu jis informaciją susirenka 
iš jam prieinamų šaltinių.“

o gal geriau 
administracijos vadovėms 
reikėjo filmuotis!?

sigutis oBeLeViČiUs, 
Anykščių rajono meras, at-
sakydamas į A.Gališankos 
klausimą: 

„Kai buvo pats pandemijos 
pikas, mes su vicemeru netgi 
filmuodavomės.“

Na, jeigu valtyje 
„džoistiko“ nėra, tai 
natūralu

Rimantas VANAGAs, ra-
šytojas, apie tai, kad šiuolai-
kiniai vyrai nevyriški:

„Vien dėl to, kad šiuolaiki-
niai vyrai nemoka elementarių 
buitinių darbų. Nemoka juo-
kingų dalykų – sakykime, val-
ties irkluoti.“

Be reikalo. mero žodis 
šventas!

saulius RAsALAs, svė-
dasų seniūnas, apie tai, kad 
anykštėnai į italiją, kurioje 
kūrė floristinį kilimą, vežėsi 
savo žaliavas: 

„Kai meras sakė, kad vežasi 
šieno, aš nelabai tikėjau.“

Tikėkimės, ir kiti 
medinės pilies nepamatys

 Antanas VeRBiCKAs, 
Anykščių Antano Baranaus-
ko ir Antano Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muzie-
jaus direktorius, apie pilies 
statybas: 

„Kadangi aš nebepamatysiu  
medinės pilies ant Šeimyniš-
kėlių piliakalnio, tai nors papi-
liu rūpinamės.“

Galima keršyti verdant 
kopūstų sriubą

Kristina KiAUŠAiTė, 
sveikos gyvensenos klubo 
„Anykščių vaivorykštė“ pir-
mininkė, apie rūkymą: 

„Aš ir pati, gyvendama dau-
giabutyje, susiduriu su tuo, 
kaip rūkalai „keliauja“ per 
aukštus, per ventiliacijos an-
gas.“  
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Reikia žiūrėti ne į 
kompiuterį, o į vaiką

Rašytojo R. Vanago teiravo-
mės, ar sutiktų jis su teiginiu, kad 
dabartiniai vyrai – nebe tokie vy-
riški kaip anksčiau?

„Ko gero, sutikčiau. Vien dėl 
to, kad šiuolaikiniai vyrai nemo-
ka elementarių buitinių darbų. 
Nemoka juokingų dalykų – sa-
kykime, valties irkluoti. Atsiveža 
paną prie ežero, pasisodina į valtį 
ant kranto ir jau bando irkluoti. 
Žiūri ir netiki savo akim. Ar, tar-
kim, nemoka nuobliuoti, elektros 
gedimą pataisyti. Mes viską da-
rėm patys, – stebėjosi rašytojas. 
– Šiuo požiūriu šiuolaikiniai vy-
rai mane stebina. Pasidarė „myg-
tukiniai“. Jeigu reikia važiuoti, 
tai žiūrės į telefoną, nes ten yra 
programėlė. Vienam pažįstamam 
ir sakau: „Klausyk, aš senas vai-
ruotojas, ženklus pažįstu, orien-
tuojuosi vietovėje. Man įdomu 
po ją pasidairyti ir pačiam priimti 
sprendimus, kur pedalą spaus-
ti, kada stabdyti, o ne kad man 
programėlė vadovautų, kur už 
50 metrų pasukti. Tuomet turiu 
žiūrėti į mobilųjį, o ne į kelią“, 
– apie gyvenimiškus dalykus, 
stebinančius šiandieniniame pa-
saulyje, svarstė pašnekovas.

Kalbant apie vyriškumą – dar 
ir dabar tenka išgirsti, kaip tėvai, 
dažniausiai tėtis, auklėja sūnų: 
„Neverk, būk vyras!“ Tačiau vai-

Tėtis vaikui turi būti pavyzdys, o ne baudėjas
R. Vanagas.

svarbiausia – bendrauti 

Paklaustas, ar apskritai jaučia-
mas skirtumas tarp šiuolaikinių ir 
jo laiku augintų vaikų, rašytojas, 
kiek pagalvojęs, atsakė, jog tai 
tiesa - anksčiau būdavę įprasti 
kiek kitokie auklėjimo būdai.

„Yra skirtumų. Dabar yra tokia 
tendencija, kad vaikams, neduok 
Dieve, negalima nieko drausti. 
Reikia, kad jie išreikštų save. 
Man draugas pasakoja: buvau 
svečiuose, o ten berniokas, gal 
penkerių ar šešerių metų, paėmęs 
lazdą daužo ja mašinos „kapotą“. 
Jam ir sako – tėvai, tvarkyk vai-
ką, kaip taip gali būti, kad vaikas 
tavo paties mašiną daužo? O tė-
vas ir sako: „Ką aš galiu pada-
ryt?“ Bet laikymasis tokio požiū-
rio, manau, neturi nieko bendra 
su auklėjimu. 

Aš už tai, kad vaikas nuo ma-
žens būtų prie daug ko pratina-
mas, bet su saiku, kad žinotų, 
jog yra draudžiamų dalykų, kad 
daug kas būtų paaiškinama. Ta-
čiau tam reikia būti kartu. Nes jei 
tėvai mano, kad vaikui užtenka 
pasakyti ir jis taip ir elgsis – tai 
jiems reikia priminti, kad vaikas 
– ne kareivėlis. Viską reikia dary-
ti rodant pavyzdį. Vaikai stebi, jie 
tokius dalykus ar poelgius, kurių 
net ir nenorėtum, kad pastebėtų, 
pastebi, įsidėmi ir juos primena: 
„O ką pats tada darei ar sakei?“  
Pavyzdys, pavyzdys, ir dar kartą  

pavyzdys. 
Dabartiniams tėvams yra „len-

gviausia“ – pasiskaito ir pamoko. 
Tai ne tik neįtaigu, bet neveiks-
minga. Tada vaikas šiaušiasi: va, 
tėvas nebendravo nebendravo ir 
staiga sako - maukis kelnes, duo-
siu diržo! Tai jau tikrai „šakės“! 
Visai kitaip, jei su vaiku nuolat 
bendrauji, daug kalbiesi ir matai, 
kad vis tiek daro klaidą – tuomet 
klausi, kas nutiko, kodėl taip pa-
sielgė, tada ir bausmę kažkokią 
galima skirti. Bet jei tik retkar-
čiais numeti įsakymus – tai ne 
tėvystė“, – savo įžvalgomis su 
skaitytojais dalijosi R. Vanagas.

Ar rašytojas baudė savo vai-
kus?

„Kad rėkčiau, šaukčiau ant 
savo vaikų, taip nebuvo. Na, gal-
būt retai, kažkokiu metu. Bet šiaip 
– tikrai ne. Kalbant apie „beržinę 
košę“, tai aš pats niekada nesu jos 
ragavęs. Savo vaikams gal porą 
kartų ir esu pliaukštelėjęs ran-
ka per užpakalį, jau kraštutiniu 
atveju, kai išvedė iš kantrybės. 
Bet kad muščiau diržu – nieka-
da. Tačiau tai nereiškia, kad buvo 
kažkokia palaida bala. 

Pamenu, kvietė mane į mo-
kyklą dėl vieno sūnaus. Nuėjau, 
klausiu, kas atsitiko. Mokytoja 
man pasakoja, kad jis per pamo-
kas garsiai šneka, laido visokius 
juokelius. O aš žiūriu į sūnų, maž-
daug keturiolikos metų bernioką, 
o jis aplink vaikšto, iš veido ma-
tosi, kad susikrimtęs, sunerimęs. 
Baigėme pokalbį su mokytoja, aš 

jam ir sakau: „Tu pats viską su-
pranti, daryk išvadas.“ Kaip aš jį 
bausiu ar juolab mušiu? Net min-
ties tokios nebuvo. Noriu, kad 
žmogus pats suprastų“, – kalbėjo 
pašnekovas. 

„Aš dirbau ,,Moksleivio” re-
dakcijoje ir man teko visą laiką 
bendrauti su geriausiais moki-
niais: geriausiais literatais, mate-
matikais, sportininkais, gamtinin-
kais. Ir kai turi reikalų su tokiais 
vaikais, grįžęs namo kartais 
nusivili: mano vaikai nėra tokie 
vunderkindai ir talentai. Bet su-
pranti, kad viskam savas laikas, 
savos galimybės. Gal ne dabar, 
gal – paskui. Nors aš, ko gero, 
per mažai savo vaikus spaudžiau, 
gal per mažai kontroliavau. Bet 
kaip aš galiu iš kito reikalauti 
disciplinos, jei pats niekada ne-
buvau disciplinuotas?“ – svarstė 
R. Vanagas.

„Ar buvau tolerantiškas? Žiū-
rint iš kur tas tolerantiškumas iš-
plaukia: o dažniausiai – iš savos 
vaikystės. Mums niekas nieko ne-
draudė. Nepaisant to, kad buvo gi-
lūs tarybiniai laikai, okupacija, bet 
mes tiek šeimoje, tiek gatvės vai-
kai, augome visiškai laisvi! Mes 
ėjom, kur norėjom, medžius visus 
išlaipiojom, išmokom plaukti be 
jokių baseinų ar pasidaryti sava-
darbį šautuvėlį. Tasai šautuvėlis 
tiesiog garbės reikalas buvo! 

Tolerantiškas esi, kai žinai ir 
pažįsti, kas gera, kas bloga, ką 
galima leisti, o ko – ne. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Sigita PIVORIENĖ

Vos gimsta kūdikis, tą pačią 
minutę moteris tampa mama. Ji, 
gyvenusi su užsimezgusia gyvybe 
9 mėnesius, jautusi jos spyrius, 
apsivertimus, žagsulį, gali tą 
gyvybę pagaliau paliesti. Kūdikis 
padedamas ant mamos, vienin-
telio jo maisto šaltinio, krūtinės. 
Taip, tą akimirką moteris tampa 
mama, nors visiškai galima 
teigti, kad jau ir prieš tai buvo. 
Ji turėjo galimybę prie kūdikio 
prisirišti, suvokti, kad jis bus.

O kada tampama tėčiu? Te-
oriškai – taip pat tada, kuomet 
tas vaikelis padedamas ant 
motinos krūtinės. O praktiškai 
vyrams visas šis „procesas“ 
kur kas sudėtingesnis. Teigia-
ma, kad motinystės instinktas 
pradeda veikti vos kūdikiui gi-

mus, o štai tėčiais tampama pa-
laipsniui. Nors šiuolaikiniame 
pasaulyje yra daugybė kursų 
apie gimdymą, kūdikio priežiū-
rą ir visus kitus „moteriškus“ 
reikalus vyrams. Specialiais 
aparatais net siūloma išbandyti 
sąrėmių „malonumus“, jau 
nekalbant apie tai, kad būsimi 
tėčiai skatinami dalyvauti ir 
gimdyme. Apie tokius daly-
kus dar mano laikų tėčiai net 
pagalvoti negalėjo – juk vaiko 
atėjimas į šį pasaulį yra išskir-
tinai moteriškas reikalas.

Šiandieninis tėtis yra kitoks: 
jis nebeskatinamas „sumedžioti 
mamutą“, nes tai gali atlikti ir 
moteris. Negana to, jam net su-
teikiama galimybė auginti savo 
atžalą, kol mama „medžioja“! 
Dar vis nedažnai, bet tokia 
galimybe vyrai ima ir pasinau-
doja. Ar tai vyriška? Spren-
džiant iš tos garsiosios Žemai-
tės „Marčios“ frazės „Mauči, 
boba, tuoj gauni į snukį!“, 
– nelabai. Tačiau vaikui toks tė-
vas – tikra dovana. Jo emocinis 
ryšys su tėčiu bus nepalygina-
mai stipresnis nei tų, kurie tėtį 
mato tik vakare, o ir tai dažnai 
suirzusį ar pavargusį.

Šiandien savo vietą šeimoje, 
ko gero, sunku suprasti tiek 
vyrams, tiek moterims: juk 
anksčiau toje tipiškoje šeimoje 

viskas buvo kaip ir aišku: vyras 
dirba ir uždirba, kartkartėmis 
paauklėja atžalas, dažniausiai 
būna joms griežtas ir kontro-
liuojantis, o moteris – nuolanki 
vaikų augintoja, namų prižiū-
rėtoja, maisto ruošėja. Dabar, 
siekiant lygybės, viskas tarytum 
susipainiojo: moterys nori 
dirbti ir uždirbti, todėl reika-
lauja iš vyrų lygiavertės vaikų 
priežiūros, namų ruošos ir kitų 
„moteriškų“ pareigų atlikimo. 
Tokie tėčiai lieka namuose su 
sergančiais vaikais, veža juos 
į polikliniką skaudaus skiepo, 
dūksta žaidimų aikštelėse, 
lydi juos į būrelius ar pabūna 
namuose, kai mama su draugė-
mis lepinasi SPA… Žodžiu, daro 
viską, ką ir „normali“ mama. 
Tie vyrai, tėčiai, kurie moka 
būti šiek tiek „moteriški“, mano 
manymu, yra kone idealūs. 

Tačiau dažnai mamos tos 
lygybės siekia ne visai teisin-
gai: sau prisiima visas parei-
gas, kurios kažkada būdavo 
priskirtos vyrams, o štai savo 
vaikų tėčiams palieka tik „ma-
muto medžiotojo“ funkciją. Iš 
čia turbūt atsirado tos „super-
mamos“ – nepriklausomos, 
galinčios viską. Ir – dažnai 
piktos, pervargusios bei galų 
gale atsisakančios „įnamio“ 
savo išpuoselėtuose namuose. 

Manau, kad tokios moterys kai 
kuriems vyrams iš tiesų patinka 
– juk namuose lieka tiek ne-
daug pareigų: kartkartėmis už-
mesti akį į vaikų namų darbus 
ar juos paauklėti, na, gal dar 
šeimą į kokią kelionę nusivežti. 
Tačiau kai kurie tėčiai tokių 
moterų šešėlyje gali jaustis ir 
nuskriausti – juk jis nebėra tas, 
už kurio pečių šeima jaučiasi 
tarsi už sienos, nebėra toji 
šeimos galva, kuriai pražuvus 
žūtų ir visa jo šeimyna. Jo žodis 
šeimoje nebėra paskutinis, o į 
vaikų auklėjimą prašoma nesi-
kišti, nes ką jis gali išmanyti: 
aš, mama, viską žinau geriau. 
Todėl, manau, dar nėra aišku, 
kas šiuolaikiniame pasaulyje 
yra labiau „pasimetęs“ ir 
nebeturintis aiškios vietos, – 
mama ar tėtis.

Mano tėtė nebuvo tas, kuris 
laikė mus ant kelių. Nebuvo 
ir anas, kurio būtume bijoję 
ar gavę „beržinės košės“. 
Atvirai pasakius, turbūt nė 
barti normaliai nesam gavę. Jis 
buvo tas, kuris išmokė plaukti 
(iki dabar skamba ausyse: 
„Bet nepaleisi?“, „Nepaleisiu 
nepaleisiu, plauk!“... bul bul 
bul, burbuliukai po vandeniu!), 
kuris žinojo atsakymus į VISUS 
klausimus: ir kieno čia vėliava, 
ir kokia kalba šneka per TV, ir 

kokia čia gėlė, vabalas ar šiaip 
gyvūnas. Tas, kuris važiuojant 
automobiliu šaukdavo: „Žiū-
rėkit! Suopis!“. Buvo tas, su 
kuriuo važiuodama ant dviračio 
bagažinės į stipinus sukišau 
vieną koją, o kitą susižeidžiau 
kuolu, kol nuobodžiaudama 
laukiau, kada tėtė perkels 
karvę… Buvo tas,  iš  kurio, 
pasigyrusi už kontrolinį gautu 
9-etu, sulaukdavau pagyrimo: 
„O kodėl ne 10?“ Ir dar jis tas, 
kuris man parašė pirmą dvejetą 
mano gyvenime! Ir labiausiai 
iš vaikystės įstrigęs vaizdas – 
kaukšinti spausdinimo maši-
nėlė. Net tada, kai jau einam 
miegoti… 

Tačiau mano gyvenime buvo 
ir kitas tėtis – diedukas, kuris 
mėgdavo pasisodinti mus ant 
kelių, o atostogaudama visada 
norėdavau miegoti su juo. Ir 
diedukas, nesvarbu, kad kelda-
vosi neišpasakytoj ankstybėj, 
kaip tuomet atrodė, su manim 
mielai dalydavosi savo vienvie-
te lova…

Man labai patiko rašytojo 
Rimanto Vanago, kurį kaip tik 
ir kalbinau apie tėvystę, mintis, 
kad kiekvieną vaiką reikia 
jausti. Todėl Tėvo dienos proga 
tėveliams linkiu savo vaikus 
jausti. Būti jiems pavyzdžiu, 
būti SU jais. .

kų psichologai, pediatrai teigia 
visiškai priešingai: negalima taip 
sakyti vaikui – nei mergaitei, nei 
berniukui, nes tai gali smarkiai 
pakenkti jo emociniam pasau-
liui. Ar iš tiesų berniukams reikia 
leisti išsiverkti? O gal vis dėlto 
paraginti pakentėti: juk ašaros – 
taip nevyriška… 

„Auginau tris vaikelius. Galiu 
pasakyti, kad kiekvienas vaikas 
yra kitoks. Berniukai, žinoma, 
taip pat. Sakykim, aš turėsiu pen-
kis berniukus, vienas gali būti 
labai jautrus, kitas – „pasinešęs“ 
į chuliganizmą, priklausomybes.
Taigi, kai matai vaiką kiekvieną 
dieną, jį jauti, tai ir žinai, kaip 
su juo bendrauti. Ar jam trūksta 
to tariamo vyriškumo ir jį reikia 
toje srityje „paspausti“, ar kaip 
tik paleisti, kad jis galėtų save iš-
reikšti, kad jo niekas nevaržytų. 
Čia negali būti recepto kiekvie-
nam berniukui ir kiekvienam 
tėvui. Tas santykis kaip vairuo-
tojo ir mašinos: kuomet vairuo-
ji – kiekvienas žmogus turi pats 
susiorientuoti. O jeigu jis žiūri į 
kompiuterį, kas jame tuo klausi-
mu parašyta, tuomet man graudu. 
Užaugęs, subrendęs žmogus yra 
asmenybė ir jis turi savarankiškai 
vaiką ir prie aplinkos, ir prie sa-
vęs priderinti, nepakenkti jo kū-
rybiškumui, jo neužgniaužti. 

Todėl negaliu pasakyti, kad 
berniuką reikia bausti arba kad 
nebus vyriška, jei jis verks. Gal 
kitą kartą neblogai ir paverkti. 
Žiūrint koks vaikas“, – kalbėjo 
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Mano tėvai buvo labai tole-
rantiški, nebuvo tradicijos vaiką 
sekti, kad šis neįsibrėžtų kojos, 
neiškristų iš medžio. Mes pava-
sarį plaukiodavom Šventąja ant 
ledo lyčių! Dabar, jei kas pama-
tytų, tėvams būtų blogai. Aišku, 
ir tuomet turbūt velnių būtume 
gavę! – juokėsi. – Dabar, net jei 
ir kalbame apie mano anūkus, – 
jie nemoka net įlipti į medį: juk 
susibraižys, sugadins drabužėlį

Man daug kas atrodė lyg sa-
vaime aišku. Aš esu sugadinęs 
savo vaikus. Jie visada matė, 
kad tėvas dirba kada nori ir ką 
nori. Net ir tarybiniais laikais, 
nors mano darbas buvo valdiš-
kas, aš į redakciją eidavau apie 
11 valandą, grįždavau apie 15-
tą. Buvo laisvas grafikas, o ra-
šyti galėjau ir namie, ir sekma-
dieniais. Tad galiu pasakyti, kad 
visi trys mano vaikai valdiškų 
darbų nedirba”, - kalbėjo R. Va-
nagas.

 
Kiekvienas tėtis 
svajoja apie dukterį

Rašytojas drauge su pirmąja 
žmona Rita Truskauskaite-Vana-
giene užaugino du sūnus ir dukrą. 
Ar yra skirtumas vyrui, tėčiui, 
auginti berniuką ir mergaitę?

„Yra didžiulis skirtumas. Man 
atrodo, kad ir visi medikai, ir psi-
chologai yra nustatę, kad tėvas, 
kaip vyras, visada labiau linksta 
prie dukters negu prie sūnaus. Ga-
lėčiau net pavardėm vardyti daug 
šeimų, kur tėvų numylėtinės yra 
dukterys, o jei su dukterimi nela-
bai nusisekė, – anūkės. Vienoje 
šeimoje, žinau, seneliams anūkė 
brangesnė už tikrą vaiką. 

Mergaitės švelnesnės, jos prie-
raišesnės – tai vyrui imponuoja. 
Manau, kad kiekvieno vyro sva-
jonė yra toks paveikslas: eini, o 
prieš tave bėga mergytė su kaspi-
nėliais ir suknyte. Tai labai gražu, 

žavu. 
Pas mus gimė pirmi du sūnūs, 

o trečia – mergaitė. Ir prie jos aš 
buvau labiausiai prisirišęs. Bū-
davo, pareinu, pasiimu ją po pa-
žasčia ar užsikeliu ant pečių. Mes 
abu taip ir užaugom. Kai su žmo-
na skyrėmės, duktė pasirinko gy-
venti su manim. Aš į Anykščius 
atvažiavau su dukra. Daug kas 
stebėjosi, kad mergaitė pasirinko 
ne motiną, o tėvą. Bet ji su ma-
nim daugiausia bendravo. Dar ir 
dabar, kai visi susirenkam, juo-
kiamės: sūnūs man vis prikiša: 
„Atsimeni, tėvai, kaip su Vilte 
slėpėt nuo mūsų saldainius? Ze-
fyrus pasidėję, abu valgot, mums 
neduodat!“  Man atrodo, kad taip 
nebuvo, bet jie tai užfiksavę“, – 
juokiasi daugiavaikis tėtis.

Pagirtina, kai tėvas 
nori būti su savo vaikais

Paklausus, apie požiūrį į vy-
rus, kurie išeina tėvystės atos-
togų, ar tuos, kurie drauge su 

moterimi važiuoja gimdyti, R. 
Vanagas sakė:

„Dėl gimdymo – abejoju. Tai 
yra dalykai, kurie vyksta gamtoje 
ir tau nebūtina viską matyti, ste-
bėti. Bet kai tėvas išeina tėvystės 
atostogų – tai puiku. Vieną va-
sarą stebėjau, kaip vienas tėvas 
atostogavo su pora vaikelių. Tie 
vaikeliai – dar visai pipirai. Ir 
kaip jis ant to smėlio kiekvieną 
dieną su jais dūkdavo! Atsidavęs 
100 procentų. Tai man yra labai 
žavu: vadinasi, tėvas nori pabūti 
su vaiku. 

Dabar dažnas galvoja, kad vai-
kas trukdo: neleidžia dirbti ar te-
levizoriaus žiūrėti, alų gerti. Kai 
vaikai tėvams trukdo, – tuomet 
jau SOS.

Dabar daug kur taip vyksta, 
kad po darbo tėvai puola prie 
telefono: sėdi visi vienam kam-
bary ir visi spaudo. Čia nėra 
bendravimas. Tokiu atveju vai-
kas negali nei pasišnekėti, nei 
prisiglausti, nei sakinį pasaky-
ti. Nuo mažens asmenybė yra 

„kreiva“. Atsiranda nesiklausy-
mas, nepasitikėjimas. 

Karta, kuri auga, aš jau paste-
biu, – jie nesišneka. Siuntinėja 
vaizdelius vienas kitam… O kad 
pasišnekėtume apie tai, kaip kas 
gyvena, ką rašo, – ne. Šitai mane 
labai žeidžia. Jei žmogus prie 
žmogaus sėdi ir nenori bendrauti, 
kam tada iš viso būti prie to sta-
lo?“ 

Gali būti laimingas 
ir be tėčio

Rašytojo teiravomės, ar gali 
užaugti visavertis žmogus, šei-
moje nematęs tėvo pavyzdžio?

„Gali užaugti ir be tėvo, gali 
ir be motinos. Kartais net stebė-
tina, kaip daugybė alkoholikų 
ar narkomanų užauga gerose 
šeimose. Jiems nusibosta ta ru-
tina, viskas išbandyta, jie jauni, 
bet jau seni, nebežino, ko norėti. 
Tuomet atsiranda narkotikai, jei 
narkotikų mažai – degtine užge-
ria. 

Tokie vaikai užauga gerose, 
pilnose šeimose. O tie vieniši, 
kitą kartą ir nuskriausti, girtuo-
klių šeimų vaikai užauga stebėti-
nai geri žmonės. Ir Anykščiuose 
pažįstu žmogų iš tokios šeimos, 
užimantį aukštas pareigas. Vadi-
nasi, tokie vaikai padaro išvadas, 
kad nereikia gyventi taip, kaip 
gyveno tėvai. Toks vaikas yra 
valingesnis, tvirtesnis, užsibrėžęs 
pasiekti trokštamus tikslus. 

Taip pat žinau dar vieną vari-
antą – tėvai nuostabūs, išsilavinę 
žmonės, apdovanoti mokytojai. 
O vaikai, nors abu - su baigtais 
aukštaisiais, prasigėrė. Tėvai 
bando suprasti, kodėl taip atsi-
tiko: tėvas sakė galvojęs, kad 
vaikams užtenka suteikti išsilavi-
nimą ir viskas savaime išsispren-
džia. O pasirodo – nebūtinai. Tik 
senatvėje tėvai suprato, kad jie 
galbūt svetimiems vaikams sky-
rė daugiau laiko nei saviems“,  
– apie vaikų auginimą ir tėvystę 
kalbėjo nusipelnęs rašytojas Ri-
mantas Vanagas.

Tėtis vaikui turi būti pavyzdys, o ne baudėjas

pastabos paraštėse

Ričardas BANYS,
Panevėžio raj. Vadoklių parapijos 

klebonas, svėdasiškis

Įspūdžiai, pasirinkus nepriklausomą elektros tiekėją, 
ir vaistai nuo galvos skausmo 

Nors šiandien man ir laisva-
dienis, tačiau užėjo labai stipri 
patriotinė ir pilietinė pagunda 
pasirinkti „nepriklausomą 
elektros tiekėją“ - taip dabar 
valstybiškai ir oficialiai vadi-
nami valstybės proteguojami 
elektros tiekimo spekuliantai. 
Juk valdžia vis ragina, nuro-

dydama paskutinį pasirinkimo 
terminą. Paklusau...Nors dabar 
galvoju, ar neapsirikau...

Neaprašysiu visų smulkmenų, 
kurios tikrai padėtų suprasti, kaip 
turėjau jaustis, kai mane – kunigą 
- ESO siuntinėjo kaip tą ruskių 
laivą (tik be na...ui), pas „Ignitį“, 
„Ignitis“ - pas ESO, ESO - pas 
Registrų centrą. O čia verta 
stabtelėti: Registrų centre, norint 
pakeisti „gyvenamąjį namą“ 
terminu „komercinės paskirties“, 
privalu kviestis kažkokius mati-
ninkus, padaryti projektą ir dar 
kažkokią biurokratinę nesąmonę 
padaryti. Išdidi Registrų centre 
sėdinti biurokratinė poniutė 
man tiek visko primalė, kad aš 

tiesiog pradėjau isteriškai juoktis, 
poniutės atsiprašinėdamas, kad 
man užėjo priepuolis. O mano 
klausimas buvo susijęs tik su 
tuo, kaip galiu sudaryti elektros 
tiekimo sutartį klebonijai, kuriai 
elektra buvo ir tebėra iki šiolei 
teikiama jau daugybę metų pagal 
čia dirbusio klebono (jau mirusio) 
sudarytą asmeninę sutartį. Po 
beveik 3 valandų „nepriklauso-
mo“ pokalbio visokiais telefonais 
su „nepriklausomu tiekėju“ ir 
kitomis kontoromis lyg ir viskas 
pavyko. Nors dar abejoju...Tik yra 
vienas „bet“...Pasirodo, jei dabar 
moku už elektrą apie 0, 16 euro 
centų už kilovatinę valandą, tai 
labai greitai, priversti pasirinkti 

elektros tiekėją, būsime tai pat 
priversti mokėti daugiau nei 0,30 
euro centų už tą pačią kilovato 
valandą. Štai tokie mūsų valdžios 
ir elektros spekuliantų „bajeriu-
kai“, kuriais jie „apdovanoti“ 
bando per prievartą į kampą 
suvarytus elektros vartotojus. 

Tikriausiai todėl ir ne veltui 
taip išdidžiai valdžia pareiškė, 
kad ji jau atsijungė nuo Rusijos 
elektros ir galės savomis jėgomis 
apsirūpinti elektra, kurios kaina 
verčia žagsėti. 

O kuo čia dėti vaistai nuo 
galvos skausmo? Ogi tuo, kad 
po beveik trijų valandų mano 
apgailėtinų pastangų susitvar-
kyti su elektros tiekimu, man 

fiziologiškai pradėjo skaudėti 
galvą. Natūralu. Juk dar ir dabar 
stebiuosi, iš kur manyje atsirado 
tiek takto ir kantrybės šioje „ne-
priklausomo“ elektros tiekimo 
absurdo operacijoje. Negaliu 
savimi atsistebėti. Deja, tai tikrai 
nepadės nors truputį pamilti 
šią valstybę ir jos vaivorykštinę 
valdžią, atsiduodančią kana-
pių aromatu. Juk sakoma, kad 
širdžiai neįsakysi... 

O dabar belieka laukti, kaip 
mane, mano tris parapijas ir 
tuos, kurie pasirinko „nepriklau-
somą“ elektros tiekėją, pradės 
tie spekuliantai apiplėšinėti (juk 
kokios norės, tai tokios kainos ir 
reikalaus iš vartotojų, pagal neva 
savanoriškai sudarytą sutartį), 
remiami šios „gerovės“ valstybės. 
Norisi tikrai ūkiškai nusispjauti...
Bet būtų netaktiška... 

siaurukas kviečia vykti į Šv. Antano atlaidus Troškūnuose
VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ kviečia šalies bei 

užsienio turistus į piligriminę kelionę siauruku iš Anykščių 
į Šv. Antano atlaidus Troškūnuose. Šiemet Šv. Antano atlai-
dai Troškūnuose vyks birželio 12 dieną 12 val.   

Pasak įstaigos direktoriaus 
Dariaus Liutiko, ši kelionė 
skirta tiek anykštėnams, tiek 
miesto svečiams. Jos metu bus 
galimybė susipažinti su Troš-
kūnų Siaurojo geležinkelio 
stotimi, nuo kurios 2,5 km pės-
čiomis bus einama iki unika-
lios Švč. Trejybės bažnyčios ir 
buvusio bernardinų ansamblio 
vienuolyno komplekso. 

„Džiaugiuosi, kad siaurukas 
veža ne tik į pramogines, bet 
ir į piligrimines keliones. Šios 
kelionės metu keliautojai sieks 
dvasinio atsinaujinimo, o kai 
kuriems tai bus galimybė apsi-

lankyti ir susipažinti su vienu 
mažiausių miestų Lietuvoje“, 
- sako VšĮ „Aukštaitijos siau-
rasis geležinkelis“ direktorius 
dr. Darius Liutikas.    

Po Šv. Mišių keleiviai galės 
susipažinti su Troškūnų Švč. 
Trejybės bažnyčios ir vienuo-
lyno ansambliu bei jame esan-
čiomis sakralinio meno ver-
tybėmis. Troškūnų bažnyčia 
garsėja stebuklingu Švč. Mer-
gelės Marijos Rožinio Karalie-
nės paveikslu, nutapytu XVI 
amžiaus II pusėje.

Iš šio paveikslo Švč. Merge-
lės Marijos akys tartum žvelgia 

į kiekvieną, nesvarbu, iš kokios 
pusės prie jo prieitum. Kažka-
da šis paveikslas puošė pirmo-
sios Troškūnų bažnyčios didįjį 
altorių. Išgelbėtas iš degančios 
bažnyčios, o carinės Rusijos 
okupacijos metais paslėptas 
po kitu atvaizdu, jis vėl buvo 
atrastas tik 1989 m. Paveikslo 
apačioje išlikęs lotyniškas už-
rašas „MONSTRA TE ESSE 
MATREM“ („Parodyk, kad esi 
Motina“). Nepaprastas Marijos 
žvilgsnis kviečia visus prieiti ir 
pabūti šalia. 

Bendra piligriminės kelionės 
trukmė iki 5 valandų. Išvyks-
tama iš Anykščių Siaurojo ge-
ležinkelio stoties 10 val. ryto, 
o grįžtama į Anykščius 15.15 
valandą   

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 

geležinkelis“ kelionių grafikas 
skelbiamas bei elektroninius 
bilietus galima įsigyti interneto 
svetainėje www.siaurukas.eu.

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ informacija

Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčioje vyks Šv. Antano 
atlaidai.
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Pacientai kviečiami profilaktiškai 
tikrintis sveikatą

sveikatos specialistai pastebi, kad anykštėnai nepakankamai sveikatą tikrinasi dėl tų ligų, 
kurių prevencinius patikrinimus apmoka ligonių kasos. Profilaktinių patikrinimų skaičius 
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre ženkliai sumenko koronaviruso pandemijos 
metu, kuomet dalis paslaugų pacientams buvo teikiamos nuotoliniu būdu. 

„Traukinys nelaukia! spėk į savąjį“, - su tokiu šūkiu pavasarį Lietuvoje prasidėjo infor-
macinė kampanija, kurios metu pacientai raginami sugrįžti pas šeimos gydytojus ir profi-
laktiškai pasitikrinti savo sveikatą.

Gegužės 31 dieną Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Di-
džiulių viešojoje bibliotekoje 
vyko diskusija, kurioje kalbėta 
apie tai, kaip labiau paskatin-
ti anykštėnus tikrintis pagal  
prevencines programas, apmo-
kamas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo lėšomis.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė So-
nata Steniulienė pastebėjo, kad 
sveikų žmonių nebūna, daž-
niausiai yra tik nediagnozuotos 
ligos.

„Gydytojas įtakos žmogaus 
sveikatai turi tik 10 procentų 
Visa kita priklauso nuo paties 

paciento – jo gyvensenos, mi-
tybos, kitokio rūpinimosi svei-
kata“, - priminė S.Steniulienė.

Ji taip pat akcentavo, kad 
profilaktiškai pasitikrini savo 
sveikatą dabar yra pats palan-
kiausias laikas.

„Kiekvienam svarbu domėtis 
savo sveikata, bendradarbiau-

ti su gydytoju, slaugytoja, kad 
ligą būtų paprasčiau aptikti. 
Ypač dabar, kai pandemija 
tam nebetrukdo“, - pabrėžė 
S.Steniulienė.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 
pavaduotojas asmens sveikatos 
priežiūrai Kęstutis Jacunskas 
pastebėjo, kad kuo jaunesniame 
amžiuje  aptinkama onkologinė 
liga,  tuo paprastai ji greičiau 
progresuoja.

„Vyresnio amžiaus žmonės 
onkologines ligas išgyvena 
lengviau. Ligoms įtakos turi ir 
genetika. Iš patirties žinau  ne-
mažai užleisto prostatos vėžio 
atvejų, bet žinau ir kitų atvejų, 

kai gydymas davė gerų rezulta-
tų“, - kalbėjo K.Jacunskas.

Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos Gyventojų aptarnavimo 
skyriaus patarėja Laura Nakro-
šienė priminė, kad yra 5 pre-
vencinės programos: krūties, 
gimdos kaklelio, prostatos ar 
storosios žarnos vėžio bei šir-
dies ir kraujagyslių ligų.

„Dalis tų, kurie prevenciškai 
pasitikrina dėl šių ligų, tampa 
būtent tie laimingieji, nes anks-
ti aptikta liga dažnai būna išgy-
doma arba dėl taikomo gydymo 
gerokai pailgėja gyvenimas“, - 
sakė L.Nekrošienė.

-ANYKŠTA

Panevėžio teritorinės ligonių kasos duomenimis, pernai Anykščių rajone gyventojai aktyviausiai dalyvavo krūties vėžio pre-
vencinėje programoje. iš viso patikrinta 75 proc. pacienčių.

Ši profilaktinė programa yra skirta moterims nuo 50 iki 69 metų. Dalyvaujančioms šioje programoje moterims kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyrimas. 
Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, galima iš anksto užsiregistruoti (atvykus arba telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos prie-
žiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios įstaigos.

storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje 2021 metais Anykščių rajone dalyvavo 59 proc. gyventojų.
Ši programa yra skirta 50 – 74 metų amžiaus pacientams. Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei testo atsakymas neigiamas – pacientas 

sveikas, jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją specialistą. Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai, objektyviai patvirtinan-
tys storosios žarnos vėžio diagnozę.

41 proc. Anykščių rajono gyventojų pernai dalyvavo širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėje programoje.
Ši programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų. Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro 

individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą. 
Jei gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia pacientą į specializuotus centrus išsamiau ištirti, o prireikus skiriamas gydymas. 

Svarbu žinoti, kad vieną kartą per metus nemokamai gali būti nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir 
kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės rizikos grupei.

40 proc. Anykščių rajono gyventojų pernai dalyvavo gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje.
Ši programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų. Kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. Gavus jo rezultatus, gali būti atliekama biopsija, lei-

džianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos diagnozę.

mažiausiai Anykščiių rajono gyventojų – 35 proc. – pernai dalyvavo prostatos vėžio prevencinėje programoje.
Ši programa skirta vyrams nuo 50 iki 69 metų ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu. Šios programos dalyviams periodiškai 

atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos gydytojas išduoda siuntimą 
konsultuotis pas urologą, o šis prireikus atlieka tam tikrą tyrimą – priešinės liaukos biopsiją.

Apie būtinybę profilaktiškai tikrintis savo sveikatą pacientams nuolat primena Anykščių pirminės sveikatos priežiūros cen-
tre dirbantys šeimos gydytojai, norą dalyvauti  nemokamose prevencinėse sveikatos patikrinimo programose savo norą gali 
išreikšti ir patys pacientai.

Prevencinės ir profilaktinės ligų programos gyventojams

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata Steniulienė  teigė, kad gydytojas 
įtakos žmogaus sveikatai turi tik 10 proc., visa kita priklauso nuo paties paciento.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pa-
vaduotojas asmens sveikatos priežiūrai Kęstutis Jacunskas pa-
stebėjo, kad kuo jaunesniame amžiuje  aptinkama onkologinė 
liga,  tuo paprastai ji greičiau progresuoja.
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Vaikų dienos šventė Ukrainoje ne 
visiems bus linksma Eldoradas BUTRIMAS 

Specialiai iš Odesos ir Kišiniovo

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

Šį šeštadienį, birželio ketvirtąją, Lietuvoje bus švenčiama Tarptautinė vaikų diena, ir tė-
veliai kartu seneliais ves linksmus mažylius į žaidimo aikšteles, parkus, pirks saldumynus. 
Tai bus džiugi šeimos šventė.

Rusijos agresiją patiriančio-
je Ukrainoje šią dieną daugybei 
vaikų teks praleisti be tėčių. Mat 
šie kariauja fronte, budi apkasuo-
se ar blokpostuose, gydosi sužei-
dimus ligoninėse.

Daliai vaikų ši diena bus gal 
net labiau liūdesio ir ašarų, o ne 
linksmybių diena, nes jie kartu su 
mamomis prisimins kare žuvusius 
tėčius. Ukrainos vyriausybė nuty-
li tikslų kovose žuvusių gynėjų 
kiekį, tačiau, pagal neoficialią in-
formaciją, šiuo metu Donbaso re-
gione vykstančiuose įnirtinguose 
mūšiuose kasdien žūva apie šimtą 
karių, o du šimtai patiria neįgalu-
mą lemiančius sužeidimus.

Apie trečdalis ukrainiečių šei-
mų šiuo metu yra palikusios savo 
namus - pabėgusios nuo artėjančio 
fronto į saugesnius šalies regionus 
arba į užsienį. Užsienin išvyko 
apie penkis milijonus ukrainie-
čių, kurių dauguma yra vienišos 
mamos su vaikais, mat vyrai nuo 
18 iki 60 metų neišleidžiami, jie 
privalės ginti tėvynę.

Pamenu vaizdus, regėtus pir-
mąją karo savaitę Lenkijos mieste 
Peremyšlyje, kurį tada užplūdo 
neregėtas skaičius pabėgėlių. To-
kiam pabėgėlių kiekiui buvo ne-
pasiruošusios nei Ukrainos, nei 
Lenkijos tarnybos, o mamos su 
mažais vaikais pasienyje privalė-

jo stovėti net po kelias paras, esant 
minusinei oro temperatūrai.

Mamos tose eilėse stovėjo pa-
vargusios, jų akys išdavė skaus-
mą, susirūpinimą bei nerimą. 
Susikrimtę, surimtėję atrodė ir 
paaugliai,  tik mažyliai linksmai 
čiauškėjo ir žaidė su savanorių 
padovanotomis lėlėmis bei maši-
nėlėmis.

Mažyliai nesuprato, o mamos 
turbūt ir nenorėjo jų gąsdinti 
kalbomis apie tėčiams bei visai 
šaliai iškilusį pavojų, apie nera-
mią nežinią emigracijoje.

Panašius susikrimtusių mamų 
bei vaikų ir juos išlydinčių tėčių 
vaizdus vėliau teko matyti Lvo-
vo, Kijevo, Charkovo, Odesos 
geležinkelio stotyse. Charkove 
ypač sukrėtė apsilankymas ra-
ketos apgriauto namo kieme.

Raketa atskriejo į mokyklos 
stadiono pakraštį ir, sprogusi 
ore, apgriovė gretimą keturių 
aukštų namą, sudegino penkis 
šalia stovėjusius automobilius ir 
išdaužė visus mokyklos langus. 

Kadangi raketa atskrido šeštą 
valandą ryto, kieme nebuvo žmo-
nių, todėl niekas nežuvo. Tačiau 
sprogimas taip išgąsdino du vie-
name šio namo bute buvusius vai-
kus, jog penkerių metų berniukas 
visą mėnesį nenustoja mikčioti, o 
metais vyresnė sesutė nevalingai 

pradėjo šlapintis į kelnaites.
Per karą Ukrainoje jau žuvo 

beveik trys šimtai vaikų,  kelerio-
pai daugiau jų yra  sužeistų. Dar 
daugiau vaikų išgyvena psichi-
nes traumas, kurių neatsikratys 
visą likusį gyvenimą.

Pamenu apsilankymą pože-
minėje metro stotyje, esančioje 
Charkovo mikrorajone Saltovko-
je, kurioje žiemos metu gyveno 
400 tūkst.  žmonių. Šį arčiausiai 
fronto linijos esantį, vos trisde-
šimt kilometrų nuo Rusijos sienos 
nutolusį mikrorajoną įsiveržėliai 
karo pradžioje ėmė bombarduoti 
dieną ir naktį.

Persigandę žmonės išlėkė 
traukiniais ir mašinomis kitur, 
tačiau dalis neturėjo kur bėgti ar 
tiesiog nepajėgė trauktis ten, kur 
saugiau, todėl prisiglaudė metro 
stotyse. Siekdama, kad vaikai ne-
galvotų apie karo baisumus, vie-
na pensininkė pedagogė sugalvo-
jo jiems įrengti žaidimų kampelį, 
kad primirštų patirtus baisumus 
ir mažiau galvotų apie karą.

Maistą ir vaistus čia atvežantys 
savanoriai atgabeno ir knygučių, 
žaislų, plastilino, dažų, flomaste-
rių, popieriaus. Pedagogė visų, čia 
užklystančių, tarp jų ir žurnalistų, 
prašo neklausinėti vaikų apie karą 
ir tai, ką jie matė, girdėjo, nes rei-
kia, kad mažyliai mažiau galvotų 
apie sprogimus, kad nekrūpčiotų 
naktimis nuo prisiminimų.

Per piešimo valandėles pedago-
gė prašė vaikų piešti  kažką, kas 
gražu, giedra, spalvinga. Tačiau 
ne visiems tai pavyksta: dviejų 
berniukų ir vienos mergaitės pie-
šinukuose vyravo tamsios spal-
vos, išduodančios vaikų širdelėse 
slypintį nerimą, baimę, šaltį.

Didžiausią nerimą ir sielos 
skausmą įžvelgiau berniuko, 
vardu Kolia, piešiniuose. Peda-
gogė  prasitarė, kad berniuko tė-
tis kovoja fronte, o šeima su juo 

Vaikų vežimėliai Lvovo senamiestyje simbolizavo mirusius kare vaikus.

Vaikų, netekusių fronte tėvų, nuotraukos.

Savanoriai Odesoje linksmina pabėgėlių vaikus, tačiau ne visi 
vaikai galėjo pamiršti patirtas traumas.

neturi ryšio jau dešimt dienų, dėl 
to šis vaikas labai nerimauja.

Berniukas nerimavo ir dėl 
mylimos kalaitės Mirtos, kuri 
išgąsdinta sprogimų, nusitrau-
kė nuo pavadėlio ir visą mėnesį 
nepavyksta jos prisišaukti me-
tro apylinkėse. 

Pedagogė spėjo, kad dalis 
vaikų į normalų gyvenimą po 
karo sugrįš greitai, tačiau daliai 
reikės labai daug laiko pamirš-
ti išgyventus sukrėtimus, o kai 
kuriems patirtų traumų niekada 
nepavyks išsigydyti.

Vaikai yra vaikai: tai, kas su-
augusiems neatrodo didelė pro-
blema, vaikams gali tapti nepa-
keliamu skausmu. Taip buvo 
ir kitai metro gyvenančiai vie-
nuolikametei mergaitei, vardu 
Sonia, kuri išgyveno depresiją 
dėl susirgusio katino Bubliko.

Tragedija įvyko tada, kai Sonia 
su mama Bubliką išvedė iš me-
tro trumpam į lauką pasivaikš-
čioti, o tada netoliese sprogo 
bomba. Kačiukas sprogimo taip 
išsigando, kad jį ištiko infarktas,  
veterinarai net dvi dienas siekė 
išgelbėti jo gyvastį. 

Ši istorija baigėsi sėkmingai, 
nes Bublikas pasveiko,  Sonia 
pralinksmėjo, liovėsi verkti ir 
ėmė žaisti su kitais vaikais.

Tačiau kita istorija, nutiku-
si Kišiniove, nepasibaigė taip 
laimingai. Vieno verslininko 
šeima, prasidėjus karui Ukrai-
noje, metė visus darbus ir puolė 
padėti pabėgėliams: priglaudė 
juos ir savo namuose, ir turimo-
se dviejose sporto salėse, ku-
rias pavertė nakvynės namais. 
Verslininką nepaprastai sukrėtė 
vaikų, išgirdusių gatve važiuo-
jančios greitosios pagalbos ma-
šinos sireną, elgesys.

Dauguma ukrainiečių vaikų, 
išgirdusių tokį signalą, puldavo 
slėptis po lova, nes Ukrainoje 
jau buvo pripratę, jog pasigirdus 
sirenai būtina slėptis. Atvykę į 
Moldovą vaikai niekaip neįsten-
gė nereaguoti į sirenos garsą, 
nors jiems buvo nuolat sako-
ma, kad Moldovoje karo nėra ir 

jiems negresia joks pavojus.
Dar labiau verslininkų šeimą 

sukrėtė žinia iš Chersono. Pa-
aiškėjo, jog žuvo jų namuose 
gyvenusių keturių vaikų tėtis.

Minėtas vyriškis buvo pasi-
turintis verslininkas, Rusijos 
pilietis, vedęs ukrainietę ir lai-
mingai su ja bei 4 vaikais gy-
venęs Chersone. Kilus karui 
verslininkas, pasinaudodamas 
tuo, jog turi Rusijos pasą ir len-
gvai gali pravažiuoti okupantų 
blokpostus, nusprendė padėti 
pabėgėliams ir ėmė juos vežti 
iki Moldovos pasienio. 

Padėjo tol, kol kartą, važiuo-
jant pabėgėlių kolonos prie-
kyje, snaiperio kulka pataikė 
verslininkui į galvą. Apie tai, 
kad tėtis didvyriškai žuvo, 
mama nesiryžta pasakyti ke-
turiems savo vaikams, kuriuos 
jos sesuo išsivežė į  savo namus 
Gruzijoje.

Mama nori vaikus apsaugoti 
nuo netekties skausmo, tačiau 
tiesą apie tėčio žūtį vis vien 
teks pasakyti. 

Tuo, jog dalis mamų slepia 
nuo vaikų skaudžią tiesą, o dalis 
vaikų po patirtų karo baisumų 
nebeįstengia linksmintis,  teko 
įsitikinti šį trečiadienį. Prie pa-
bėgėlių centro Odesoje vaikams 
buvo surengta muzikos šventė, 
tad daugelis mažylių kartu su 
kaukėtais šventės vedėjais links-
mai šoko ir krykštavo.

Tačiau šalia stovėjo berniukas, 
kurio mama niekaip negalėjo 
įkalbėti vaiką bėgti pažaisti su 
kitais. Kai berniukas nuėjo prie 
gretimos palapinės atsinešti van-
dens, tos moters paklausiau, ko-
dėl sūnus neina žaisti.

Mama su ašaromis akyse atsa-
kė, jog vaikas neatsigauna nuo 
pranešimo apie fronte žuvusį 
dėdę ir baiminasi, kad žūti gali ir 
Ukrainoje likęs tėtis. Be to, šeima 
du mėnesius Mikolajevo mies-
to apylinkėse slėpdamasi nuo 
bombardavimų gyveno rūsyje, 
tad berniukas vis dar nepajėgia 
atsipalaiduoti ir šėlioti drauge su 
kitais vaikais.
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Į „oho“ kryžiažodžių turnyrą – iš visos Lietuvos
Šiemet „oho“ kryžiažodžiams – 25 metai. Šio jubiliejaus 

proga šeštadienį surengtas kryžiažodžių sprendimo turny-
ras, į kurį susirinko dalyviai iš visos Lietuvos. 

Galvosūkiai kasdien
Kaune esančio viešbučio 

„Viktoria hotel“ konferencijų 
salė buvo beveik pilna, tačiau 
vyravo visiška tyla. 72 turnyro 
dalyviai susikaupę sprendė vie-
ną užduotį po kitos. Dauguma 
entuziastų – jau patyrę tokių 
renginių dalyviai, tačiau buvo 
ir naujokų. Visus čia atviliojo 
azartas bei noras išbandyti pro-
to jėgas ir gerai praleisti laiką. 

Su bendraminčiais visada 
smagu pabendrauti, pasikonsul-
tuoti, aptarti sunkesnius iššūkius 
ir aktualijas. Tam laiko buvo 
sočiai, nes daugybei sprendėjų 
neprireikė skirtos pusantros va-
landos, per kurias reikėjo įveikti 
penkiolika įvairaus sudėtingu-
mo ir tipo kryžiažodžių. Užduo-
tys pagal sudėtingumą įvertintos 
skirtingais balais. Dalyviai sku-
bėjo spręsti, nes laikas – svarbus 
faktorius. Turnyro taisyklėse 
parašyta, kad greitis suteikia 
pranašumo prieš tiek pat balų 
surinkusius varžovus. 

Per pertrauką, kol turnyro ko-
misijos nariai vertino dalyvių at-
sakymus, visų dėmesį prikaustė 
iliuzionisto Manto Wizard pasiro-
dymas. Po jo iliuzionistas pasako-
jo, kad pats galvosūkius sprendžia 
kasdien, tik kiek kitokius nei teko 
turnyro dalyviams. „Labai mėgstu 
protines užduotis, su tuo susiduriu 
kiekvieną kartą kurdamas naują 
triuką. Mano magija yra problemų 
sprendimas. Turiu rasti ne tik tai, 
kaip paimti monetą, kad ją pavyk-
tų pradanginti rankoje, bet ir kaip 
ją reikėtų apšviesti, turiu nuspręsti, 
ar žiūrovas turėtų stovėti, ar sėdė-
ti, kad triukas pavyktų geriausiai, 
ką apsirengti, koks geriausias ats-
tumas iki žiūrovų, sugalvoti triu-
ko turinį – įdomią, įtraukiančią is-
toriją. Į bendrą paveikslą susideda 
daugybė elementų, kuriuos reikia 
apgalvoti, sujungti ir įgyvendin-
ti“, – teigė Mantas Wizard. Pasak 
jo, dar vienas magiją su kryžiažo-
džiais siejantis dalykas – atradimo 
džiaugsmas, netikėtumo efektas. 

Nugalėjo azartiška 
slaugytoja 
Turnyre nugalėjo slaugytoja 

iš Šiaulių Aušra Sluoksnaitienė, 
antroji vieta atiteko Deividui 
Abramavičiui iš Vabalninko, 
trečioji – tiek pat taškų kaip ir 

Deividas surinkusiai Kamilei 
Vilimaitei. „Aš daugiau klaidų 
padariau“, – teigė mergina, vie-
name ankstesnių turnyrų buvusi 
nepralenkiama. Ji neslėpė, kad, 
dalyvaudama turnyruose, visa-
da būna nusitaikiusi į prizines 
vietas. A. Sluoksnaitienė, dar 
laukdama rezultatų, žinojo, kad 
nesurinks didžiausio įmano-
mo taškų skaičiaus, nes vienos 
užduoties atliko tik labai mažą 
dalį. „Galima sakyti, jos visai 
neįveikiau. Reikėjo išbraukyti 
žodžius, kurių buvo pateikti tik 
apibūdinimai. Radau tik vieną 
– kelioninė dėžė daiktams susi-
dėti. Tą radau, o visų kitų, ku-
rių buvo gal 20, na, nemačiau. 
Žinojau, ko ieškoti, bet tame 
raidžių tankumyne nemačiau 
reikiamų žodžių. Kitiems, su 
kuriais kalbėjau per pertrauką, 
ši užduotis buvo labai lengva“, 
– pasakojo nugalėtoja.

Moteris kryžiažodžių turny-
ruose dalyvauja jau septynerius 
metus, o į kryžiažodžius įniko 
dar anksčiau. Vykdama gimdyti 
dukros įsimetė ne tik knygų, bet 
ir kryžiažodžių knygelę. Nuo tada 

su pasimėgavimu ir kremta įvai-
rius galvosūkius. Šiuo pomėgiu 
dalijasi su dukra, kiti namiškiai 
į tai žiūri atsainiau. Sėkmingas 
buvo jau pirmasis Aušros debiuti-
nis turnyras Klaipėdoje – grįžo su 
nugalėtojos laurais. Šis jubiliejinis 
konkursas jai buvo ypatingas tuo, 
kad gyvai susitiko su seniai maty-
tais bendraminčiais. „Atrodo, lyg 
su senais draugais susitikom. Ap-
sikabinom. Tokie renginiai man 

– prasiblaškymas, proto mankšta, 
atsipalaidavimas. Kryžiažodžių 
sprendimas – tai naujos žinios, 
proto aštrumo palaikymas“, – var-
dijo A. Sluoksnaitienė. 

Konkurso dalyvė Lina Krivulia, 
anksčiau ne kartą tokiuose turny-
ruose kopusi ant nugalėtojų paky-
los, sakė, jog viską lėmė klaida 
paskutinėje užduotyje. Suklupo 
finišo tiesiojoje. „Padariau klai-
dą. O užduotis buvo vertinama 

„oho“ kryžiažodžių turnyro nugalėja Aušra Sluoksnaitienė (centre).

daugiausia balų“, – apgailestavo 
Lina. 

mėgėjų gretos auga
„oho“ kryžiažodžių sprendimo 

turnyrai jau keletą metų vyksta 
visoje Lietuvoje. Juos dažnai 
inicijuoja ir patys kryžiažodžių 
entuziastai. „oho“ redakcijos at-
stovas Audrius Murauskas skai-
čiavo, kad kryžiažodžių mėgėjų 
gretos vis auga. Vieni į turnyrus 
atvažiuoja komandomis, kiti – 
pavieniui. 

Visi varžybų dalyviai buvo 
apdovanoti „oho“ kryžiažodžių 
žurnalų prenumeratomis, puo-
deliais ir kitomis dovanomis, 
o I–III vietų prizininkai – ir 
jubiliejinio „oho“ kryžiažodžių 
konkurso nugalėtojų taurėmis. 

„oho“ redakcija iš viso leidžia 
beveik pusšimtį skirtingų pava-
dinimų įvairaus tipo ir sudėtin-
gumo kryžiažodžių žurnalų.

Jurgita Šakienė 
 „Kauno diena“

Užsak.Nr.506 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 Mano ir tavo žemė 
(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 Svajoja vaikai. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
11:30 Mano geriausias drau-
gas. 
12:00 Planeta Žemė 2.
13:00 Sekminės iš Vilniaus 
Kalvarijų.  
15:00 Pasivaikščiojimai.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:35 Su tavo diena, Tėti!
17:00 Pažinti tėtę.  
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Nacionaliniai kino apdo-
vanojimai „Sidabrinė gervė“.  
23:00 Vairavimo pamokos  
N-14.
00:30 Paskutinis Robinas 
Hudas N-14 (kart.).
02:00 Seržantas Bilkas  N-7 
(kart.).

06:25 Neramūs ir triukšmingi.

06:55 Bunikula.
07:25 Deksterio laboratorija.
07:55 Padūkėlių lenktynės.
08:25 Tomo ir Džerio šou.
08:35 Tomas ir Džeris lobių 
saloje.
10:00 Du ančiukai ir žąsinas.
11:45 Nelydimi nepilnamečiai.
13:35 Naujokė 2  N-7.  
15:30 Tavo, mano ir mūsų  
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas  N-7.  
22:15 Neregistruotas keleivis  
N-14.  
00:35 Faras be baimės (k)  
N-14.  

06:00 Keista šeimynėlė (kart.).
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.  
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis 
3.  
10:30 Šuns tikslas N-7.
12:25 Nuostabūs metų laikai 
N-7.
13:40 Laukinė Naujoji 
Zelandija  N-7.
14:40 Stebuklinga žaislų krau-
tuvėlė.
16:30 Prielipa  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Metam monetą  N-7.
21:00 Angelo apgultis N-14.
23:25 Pavojai gelmėse 2  

N-14.
01:15 Bado žaidynės N-7 
(kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Galiūnai (k).
08:00 Pričiupom!  (k).
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Galiūnai.
10:05 Pričiupom!  
10:35 Liūtų valdžia.
11:50 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu N-7.  
13:00 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
14:15 Pragaro virtuvė N-7.  
15:15 Ekstrasensų mūšis N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas N-7.  
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.  

06:25 Laisvės karžygiai.  
06:55 Pasirinkę Lietuvą.  
07:25 Mylėk savo sodą  (k).
08:30 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
10:30 Danė Lovinski  N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas  
N-7.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys   
N-7.  
18:45 Laukinis miestas   N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus   
N-7.  

21:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Baltasis pavojus N-14. 
23:00 Gyvenimo užrašai   N-7.  
01:25 Mokytojas (k) N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Pusryčiai pas kaimyną. 
10:30 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 M. Rostropovičiaus 
labdaros ir paramos fondo 
koncertas „Kartu galime dau-
giau“ (kart.).
13:45 Mano cirkas.
15:30 Drakonų princas.
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Stambiu planu.  
19:30 Išpažinimai.  
20:00 Nacionaliniai kino 
apdovanojimai „Sidabrinė 
gervė“.  
23:00 Kultūros diena (kart.).
23:30 Tarptautinis poezijos 
festivalis „Poezijos pavasaris 
2022“ (kart.).
00:45 Vairavimo pamokos  
N-14 (kart.).
TV3 TV programa 05.30 - 
06.05

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 Vienam gale kablys.  
10:00 Vandenyno kariai N-7.
11:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai N-7.
11:30 Pavojingiausia Žemės 
vieta N-7.
12:35 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 Mirtinas vėjas  N-14.
23:50 NBA Action.  

06.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Daktarė Kovalčiuk  N-7.
8.00 Grilio skanėstai.  
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 istorija 
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 istorija 
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Investavimo akademija.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Gimę ne Lietuvoje.
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 archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Trys kartos. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Trys kartos. N-14
23:00 Orijaus kelionių archyvai.
23:30 Orijaus kelionių archyvai.
00:05 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „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 Mes iš Ukrainos (kart.).
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.).
12:30 (Ne)emigrantai. 
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 Paskutinė stotis  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Viena byla dviem  N-14.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris  N-14.  
23:55 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Nudėk mane triskart   
N-14.  
00:20 Paskutinis laivas N-7.  

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 Muštinė trauma  N-14.
00:25 Rezidentas  N-14.
01:30 Elementaru N-7.

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas  (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  

(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis  (k) N-7.  
10:35 Liūtų valdžia  (k).
11:35 Mentalistas  (k) N-7.  
12:35 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausi.
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.  
21:00 Tamsos riterio sugrįži-
mas N-7. 
00:15 Juodasis sąrašas (k) 
N-7. 
01:15 Sūnus paklydėlis (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 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Nina N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Aleksas Hugo. 
Aptemimas  N-14.  
23:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Baltasis pavojus (k) N-14.  
01:00 Stebuklas  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Atrakinti praeitį.
08:20 Dizainas (kart.).
08:50 Mokslo sriuba (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne?
12:20 Kultūros diena (kart.).
12:50 Fokusas (kart.).
13:40 Duokim garo! 
15:00 Istorijos detektyvai. 
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Drakonų princas (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti  N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 1  
N-7.  
18:55 Vytautas Mačernis. 
Kelionės (kart.).
19:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
19:30 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Muzikinė dokumentika. 
22:25 Kviečia Londonas. 
Nepapasakota britiškos pop-
kultūros istorija..
23:20 Euromaxx.  
23:45 Kelionių atvirukai.
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Dainuoju Lietuvą. 
Finalas (kart.).

05:40 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) N-7.
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 Nusikaltėlis N-14.
23:35 Smok ir bėk  S.
01:15 X failai N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7
05.45 Bušido   N-7.
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grupės „Jonis“ koncertas
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  Neatrasta Rusija.  
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 Neatrasta Rusija.  
23.30 24/7
00.30 Teisingumo agentai N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „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. 
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 ži-
nios  „UKRAINA 24“.

pirmadienis 2022 06 06

sekmadienis 2022 06 05
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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 Smalsumo genas. 
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. Pabėgimas iš 
Taljanų. S  N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Viena byla dviem  N-14. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris  N-14.  
23:55 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
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 (k) 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....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Švari biografija  N-14.  
00:40 Paskutinis laivas N-7.  
01:40 Baimės kaina (k) N-14.  

06:00 Transformeria  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 Greitojo reagavimo būrys  
N-14.
00:15 Rezidentas  N-14.
01:20 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.  
21:00 Kita miesto pusė  N-14.  
22:45 Misionierius (k) N-14.  
00:40 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 Kandisė Renuar  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Nina  N-7. 
14:30 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Rebeka Martinson. 
Pamatai  N-14.  
22:55 Rebeka Martinson. Elnių 
jėga (k)  N-14.  
00:50 Stebuklas  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Lietuvos sienos. 
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Atrakinti praeitį.
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:25 Širdyje lietuvis (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Menora (kart.).
12:20 Kelias (kart.).
12:50 Širdyje lietuvis (kart.).
13:45 Čia – kinas (kart.).
14:15 Veranda (kart.).
14:45 Trys draugai  N-7 (kart.).
15:45 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 Detektyvas Monkas 1  
N-7.  
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
19:30 Legendiniai megastatiniai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dmitrij Šostakovič – 
Simfonija Nr. 13.  
22:40 Meškutės Nidos nuotykiai.  
23:00 Į sveikatą! (kart.).
23:30 Gamtininko užrašai 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
01:25 Auksinis protas  (kart.).

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.

08:20 Sandėlių karai (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 kriminalistai  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 Informatorius N-14.
23:40 Jeloustounas  N-7.
00:35 Skubi pagalba N-14.
01:30 X failai N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Gyvenimo linija  N-7.
11.10 Neišsižadėk 69  N-7.
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Renkuosi studijuoti.  
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.
17.30 Aiškiaregė  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18,30 Neatrasta Rusija.  
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 Neatrasta Rusija.  
23.30 Laikykitės ten.
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 naujie-
nų apžvalga.
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu su R. 
Lukaityte-Vnarauskiene.
18:30 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.
01:35 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 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 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 Lietuvos sienos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Viena byla dviem  N-14. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris   N-14.  
23:55 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
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  (k) 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....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Baimės kaina  N-14.  
01:05 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 Medžioklės sezonas  
N-14.
00:15 Rezidentas  N-14.
01:15 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 Misionierius  N-14.  
22:55 Tamsos riterio sugrįžimas 
(k) N-7.  
02:05 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 Kandisė Renuar (k)  N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7.  
13:15 Nina  N-7. 
14:30 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Rebeka Martinson. Elnių 
jėga  N-14.  
22:55 Aleksas Hugo. Aptemimas 
(k) N-14.  
00:55 Stebuklas  N-7.  
01:55 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Paskutinė stotis  N-7.
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Atrakinti praeitį.
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:25 Stop juosta (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Stop juosta (kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Gyvenimas dešimtyje 
nuotraukų (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti (kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 1  
N-7. 
19:00 Smalsumo genas (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.
22:30 Stilius.  
23:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  
01:25 Tarptautinis džiazo festi-
valis „Vilnius Mama Jazz 2020“ 
(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 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 Šešios kulkos  N-14.
23:40 Jeloustounas  N-7.
00:30 Skubi pagalba  N-14.
01:25 X failai  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  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 Neatrasta Rusija.  
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. 
19.30 Neatrasta Rusija.  
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 Neatrasta Rusija.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Alfo didysis šou. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 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 Automobilis už 0 eurų.
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 ži-
nios  „UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 06 07

trečiadienis 2022 06 08



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. birželio 4 d.

ketvirtadienis 2022 06 09

penktadienis 2022 06 10

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 Mūšio laukas.  
12:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą“. 2018 m.
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 Dviračio žinios. 
22:00 Viena byla dviem   N-14. 
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris  N-14.  
23:55 Komisaras Reksas  N-7 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Ūkininkas ieško žmonos.
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė  (k) 
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....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Žaliasis riteris  N-14.  
01:10 Švari biografija (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 Pažeidimas  N-14.
00:25 Rezidentas  N-14.
01:30 Elementaru N-7.

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  

09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Iškvietimas N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB  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. 
21:00 Įkalintas N-14.  
23:10 Kita miesto pusė (k) 
N-14.  
00:55 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k)  N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7.    
10:05 Kandisė Renuar  (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7.  
13:15 Nina   N-7.  
14:30 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7. 
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir Kalėdų naktis  
N-14.  
22:55 Rebeka Martinson. 
Pamatai (k) N-14.  
00:50 Stebuklas  N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Bėgliai. Pabėgimas iš 
Taljanų  N-7.
07:00 Heidė.(kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės (kart.).
07:50 Atrakinti praeitį.
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:25 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mes iš Ukrainos (kart.).
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda 
(kart.).
13:45 Teatro biografijos (kart.).
14:45 Legendiniai megastatiniai 
(kart.).
15:45 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 Detektyvas Monkas 1 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 Elito kinas. Kvadratas  
N-14.
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14. 

06:30 Havajai 5.0  (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai  (kart.) 
N-7.
08:50 Autopilotas  (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 kriminalistai  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. Meksika  
N-7.
21:20 Bėgantis labirintu 2  N-14.
23:55 Jeloustounas   N-7.
00:55 Skubi pagalba  N-14.
01:45 Gerasis daktaras  N-7.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  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 Neatrasta Rusija.  
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 Neatrasta Rusija.  
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 Neatrasta Rusija.  
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 nau-
jienų 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.
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų. 
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 
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 (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 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Auksinis protas. 
23:10 Greiti ir įsiutę 2   N-14.
00:55 Galvažudys  N-7.

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė (k) 
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 Heraklis  N-14. 

22:55 Dingusi  N-14.  
01:55 Žaliasis riteris (k) N-14.  

06:00 Bakuganas  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.
15:30 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 Hortonas.
21:10 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė  N-7.
00:15 Pasaulis priklauso tau 
N-14.

06:00 FTB (1) (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausiai 
(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 FTB   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 Amerikietiškos imtynės  
N-7.  
21:30 Viską prisiminti N-14.  
23:50 Įkalintas (k)  N-14.  
02:00 Strėlė N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodra-
mos  (k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k) 
N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai   N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su tei-
singumu N-7.  
13:15 Nina N-7. 
14:30 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar  N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Bekas 7. Prarastas 
sūnus  N-14.  
22:55 Vienišas vilkas  N-14.  
01:00 Nusikaltimas šiaurėje  
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 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).

08:20 Mano mėgstamiausi.
08:25 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Mūsų rusų gatvė (kart.).
12:20 Anykščių kraštas (kart.).
12:50 Stambiu planu (kart.).
13:45 Zachor. Atsimink. 
14:45 Gyvenimas su ugnikal-
niais (kart.).
15:45 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 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 Mano uošvis, kempingo 
savininkas N-7.
23:00 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2021.  
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.  
00:45 Kvadratas N-14 (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 Kietuoliai  N-7.

12:55 Gelbėtojai N-7.
13:55 Kobra 11   N-7.
15:00 CSI kriminalistai  N-7.
16:00 Havajai 5.0 N-7.
17:55 Moderni šeima  N-7.
18:55 Vedęs ir turi vaikų  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Draugiškas seksas  
N-14.
00:10 Bėgantis labirintu 2   
N-14 (kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis.  
07.00 35 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   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 Neatrasta Rusija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Aiškiaregė   N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Klausimėlis.  
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 Klausimėlis.  

23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 Teisingumo agentai   
N-7.
01.30 Reali mistika   N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Orijaus kelionių archy-
vai.
10:30 Orijaus kelionių archy-
vai.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Alfas vienas namuose.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. 
Žeimyte-Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archy-
vai. 
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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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

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

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyventi kaime gera 
(kart.).
06:30 Praeitis ateičiai  N-7 
(kart.).
07:30 Beatos virtuvė (kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:45 Didžioji Britanija iš paukš-
čio skrydžio.
12:40 Lotynų Amerikos platy-
bėse.
13:35 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 Auksinis protas.  
22:25 Dinas   N-14.  
24:00 Greiti ir įsiutę 2  N-14 
(kart.).
01:45 Mano uošvis, kempingo 
savininkas  N-7.

06:35 Neramūs ir triukšmingi.
07:05 Bunikula.
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
08:55 Obuolys ir Svogūnas.
09:25 Pagrobta princesė.
11:15 Aš iš kitos veidrodžio 
pusės.
13:10 Mano super buvusioji   
N-7.    
15:05 Forestas Gampas N-7.  
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Monstrų viešbutis 2 .
21:15 Karštos gaudynės N-14.  
23:05 Mano motinos prakeiki-
mas N-14.  
01:00 Heraklis (k) N-14.  

06:00 Keista šeimynėlė (kart.).
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  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 Nuostabūs metų laikai  
N-7.
13:40 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai  N-7.
14:45 Nauji Aladino nuotykiai  
N-7.
16:45 Karštos galvos  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Vaiduoklių medžiotojai  
N-7.
21:55 Apdovanotoji  N-7.
00:00 Fanatikė  N-14.
01:55 Muštinė trauma  N-14 
(kart.).

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

09:00 Sveikatos kodas.  
09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:00 Pričiupom!  
10:30 Gyvūnų būstai.  
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu  N-7.  
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
14:00 Pragaro virtuvė N-7.  
15:00 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:00 LKL čempionatas. Finalo 
rungtynės.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Operacija Argo N-14.  
00:25 Artėjant prie nežinomy-
bės  N-14.  

06:10 Laisvės karžygiai.  
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. Gailestingasis sa-
marietis  N-14.  
22:55 Užslėptas grožis   N-7.  
00:50 Bekas 7. Prarastas sūnus 
(k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Auksinis protas.  
07:25 Dizaino dokumentika.  
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 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 „Sakura“ – japoniškas 
sūris iš Hokaido.
13:30 Euromaxx (kart.).
14:00 Taikis
15:30 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. 
Marina Abramovič.
20:00 Čia – kinas.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Slapta Ain Rand aistra  
N-14.  
22:45 Midsummer Vilnius 2021.  
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Panorama (kart.).
01:02 Sportas. Orai (kart.).
01:10 Galvažudys N-7 (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 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
11:30 Ledynmečio milžinai  N-7.
12:40 Sparčiai augantys gepar-
dai  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 Draugiškas seksas . N-14 
(kart.).

06.00 Juvelyrų klanas   N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje.  
08.30 Kryptys LT 1/4.  
09.00 Aiškiaregė  . N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.
11.00 Žalia vasara.  
11.30 Išpažintis su Marija.
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.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionės. 
18:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Gyvenimas inkile.
20:30 Jūs rimtai?
21:00 Nesiaukite Live – 
Justinas Jarutis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live – 
Justinas Jarutis.
23:10 Orijaus kelionių archyvai.
23:40 Orijaus kelionių archyvai.
00:15 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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įvairūs

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

Virina, špakliuoja, 
dažo automobilių detales, 

remontuoja važiuoklę, 
keičia tepalus.

Tel. (8-659) 79002.
Savivarčiais veža birias 

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

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės nau-
dojimo sąlygų įstatymas“ parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsau-
gos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Anykščių rajono 
savivaldybėje “ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. 

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje 
(https://www.anyksciai.lt/gyventojui/apsaugos-zonu-planai/8257) ir Susisiekimo ministerijos tin-
klapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

Plano rengėjas projekto vadovas Raimundas Tadaravičius, tel.: (8-618) 80381, 
el. p.: raimundas.tadaravicius@telia.lt 

siūlo darbą

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

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

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

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

kimui į darbą. 
Daugiau informacijos suteiksime žemiau nurodytais kontaktais 

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

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.

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

Tel. (8-609) 92144.

Reikalingas vienišas žmogus gy-
venti kartu, padėti senjorui ūkyje.

Tel. ( 8-678) 00255.

Pastoviam darbui reikalingi 
darbuotojai darbui su remon-
tu ir statybomis, geros sąly-
gos, darbas komandiruotėse 
Lietuvoje, apgyvendina. Geros 
sąlygos.

Tel. (8-611) 01110.

Reikalingi medvežės ir med-
kirtės operatoriai. Darbas ko-
mandiruotėse. Atlyginimas nuo 
1000 Eur. 

Tel. (8-658) 57722.

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.

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDŲ BAUDOMS!

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

August ir kt.)
GAmiNToJŲ KAiNomis

Įrenginių projektavimo, montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija darbams
GALimYBė PiRKTi 

iŠsimoKėTiNAi!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DiRBAme iR sAVAiTGALiAis

Tel. (8-686) 80106.

Dėl informacijos apie numatomą žemės sklypų kadastro 
duomenų pakeitimą paskelbimo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius (toliau 
– Skyrius) informuoja, kad yra numatomas žemės sklypų unikalus Nr. 4400-0398-
0967 (adresas: Levaniškių k., Traupio sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3478-
0002-0045 (adresas: Traupio g. 14, Troškūnų m., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.), 
unikalus Nr. 4400-0971-2609 (adresas: Juostog g. 2, Troškūnų m., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3475-0003-0064 (adresas: Šovenių k., Kavarsko sen., 
Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3476-0002-0086 (adresas: Degsnių k., Traupio sen., 
Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3476-0002-0087 (adresas: Degsnių k., Traupio sen., 
Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 4400-0080-2768 (adresas: Šovenių k., Kavarsko sen., 
Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3475-0003-0064 (adresas: Šovenių k., Kavarsko sen., 
Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3442-0002-0373 (adresas: Vaitkūnų g. 12, Vaitkūnų k., 
Svėdasų sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3474-0003-0167 (adresas: Juodmiškio 
k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 4400-0642-6702 (adresas: Luknos g. 
17, Skiemonių mstl., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3452-0001-0022 
(adresas: Antalinos k. 5, Viešintų sen., Anykščių r. sav.),  unikalus Nr. 3464-0002-
0066 (adresas: Luknos g. 15,  Skiemonių mstl., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.), 
unikalus Nr. 3464-0001-0060 (adresas: Skiemonių k., Skiemonių sen., Anykščių r. 
sav.), unikalus Nr. 3434-0001-0090 (adresas: Anykščių g. 32,  Kurklių mstl., Kurklių 
sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3452-0001-0172 (adresas: Skudų g. 15,  Skudų 
k., Viešintų sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3454/0001:0086 (adresas: Kuniškių 
g. 2,  Kuniškių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.), unikalus Nr. 3452-0001-0150 
(adresas: Pelyšų I k.,  Viešintų sen., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.),  kadastro 
duomenų pakeitimas įrašant specialiąją žemės naudojimo sąlygą Kelių apsaugos 
zonos (III skyrius, antrasis skirsnis). Žemės sklypų dalys priklauso mirusiems as-
menims arba asmenims, kurių gyvenamoji vieta nežinoma. Pastabas dėl numatomo 
kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai arba mirusių savininkų turto 
paveldėtojai gali pateikti Skyriui (adresu J. Biliūno g. 19, Anykščiai) raštu ne vėliau 
kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.

Paslaugos

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Minkštų baldų drėgnas che-
minis valymas. 

Tel. (8-675) 10930.

Šiltina namus EKOVATA biria 
Knauf vata. www.eko-siluma.eu. 

Tel.(8-699) 18885.

Dažo namus, skardinius, ši-
ferinius stogus. Dengia stogus, 
lydo ruloninę dangą. Darbus 
atlieka savo medžiagomis.  

Tel. (8-658) 37897.

Įvairūs statybos ir remonto 
darbai. Fasadų dažymas, stogų 
dengimas, skardinimas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Namų fasadų dažymas, laip-
tinių remontas, stogų dengi-
mas. Butų apdailos darbai.

Tel. (8-605) 02472.

Brigada dengia stogus, stato 
karkasinius pastatus. Ilgametė 
darbo patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kasa, valo, gilina šulinius. 
Randa vandenį. 

Tel.: (8-675) 52308, (8-605) 59932.

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

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

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

Tel. (8-609) 92144.

Savivarčio su kranu iki 4t ir 
mini ekskavatoriaus nuoma.

Tel. (8-672) 58123.

Gyvatvorių karpymas, siauri-
nimas, žeminimas (šakų išve-
žimas).Kaina derinama vieto-
je. Rašomos sąskaitos.

Tel. (8- 611) 34567.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone

(pirmadieniais-sekmadieniais 
nuo 7 iki 20 val.). Senjorams 
nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

dovanoja
Sofą - lovą.
Tel. (8-610) 39256.

ANYKŠČiŲ RAJoNo sAViVALDYBės 
ADmiNisTRACiJos sKeLBimAs

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Anykščių rajono sa-
vivaldybei nuosavybės teise priklausančio šiuo metu Anykščių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio 
materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione:

Eil.Nr. Pavadinimas Pagaminimo metai Pradinė pardavimo kaina, Eur Apžiūros vieta
1. Traktorius eo-2621 1989 2 000,00 Anykščių m.

 Aukcionas vyks adresu J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 3 aukšte, posėdžių salėje, 304 kab. Aukciono pradžia – 2022 m. birželio 15 d. 10 val. aukciono dalyviams 
atvykus ir užsiregistravus.

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2022 m. birželio 21 d. 10 val. 
Parduodamo turto apžiūra – 2022 m. birželio 10, 13 ir 14 dienomis, darbo valandomis, susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 (vienas) procentas pradinės pardavimo kainos.         
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos, banko pavedimu, į Anykščių rajono savivaldybės administracijos nurodytą 

sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atsiskaitymo.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 5 (penki) eurai. Dalyviai pradedami registruoti likus 1 (vienai) valandai iki aukciono pradžios. Registracija vyks Anykščių rajono 

savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 201 kab. 

Išsamią informaciją teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja A. Savickienė, tel. (8 381) 58 013, el. 
p. audrone.savickiene@anyksciai.lt. 

Daugiau informacijos skelbiama https://www.anyksciai.lt/lt/verslininkui/pardavimas.html.
Užsak. Nr.505
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iš nuotraukos darome portretus laidotuvėms
 (iki A4 formato). 

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g.  29, Anykščiai) 

Nuotraukos su rėmeliu 
 kaina – 30 eurų.

Vyr. redaktorė

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. (8-618) 25835,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, tel. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. (8-381) 5-94-58.
Reklamos skyrius tel. (8-381) 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

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

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4100

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Anykščių tiltai“ remia 14 tūkst. eurų.

Jei norite ką nors padovanoti, toks skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, 
Anykščiai

el.paštu reklama@anyksta.lt, tel. (8-381) 59458.

perka

Asmeninis skelbimas, jeigu 
jame tik vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio „Anykštoje“ 

kainuos tik 7 eurus, 
šeštadienio – 8 eurus.

 Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. 
Tel. (8-381) 5-94-58.

El. p.: reklama@anyksta.lt

parduoda

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
Birželio 5 d. (sekmadienį) prekiausime 

paukštyno vakcinuotais, sparčiai augan-
čiais ROSS-308 vienadieniais ir paau-
gintais mėsiniais broileriais, vienadie-
nėmis 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.

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

KALAKUTAI, VIŠTAITĖS!
Birželio 7 d. (antradienį) prekiau-

sime Kaišiadorių raj. UAB „Rumšiškių 
paukštynas“ paaugintais 2-3-4 savaičių 
COBB-500 vakcinuotais mėsiniais broi-
leriais viščiukais. Vienadieniais mėsi-
niais ir dedeklių viščiukais, mėsiniais an-
čiukais ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių 
įvairių spalvų vištaitėmis. Paaugintais 
anglų veislės Big-6 rūšiuotais 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.

Senus miškus, malkinius miš-
kus, kirtavietes visoje Lietuvoje 
nuo 1000 iki 10 000 eurų už hek-
tarą. Apmokėjimas išankstinis.

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.

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.

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.

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

Namą Debeikių miestelyje.
Tel. (8-603) 25539.

Anykščiuose, Ramybės g., 
tvarkingą 2 kamb. butą. 4a/5a 
mūriniame name, rūsys, įsti-
klintas balkonas, vonia ir WC 
atskirai. 43900 Eur. 

Tel. (8-683) 91121.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkos 3 m rąsteliais. Veža 
15-30 erdm. miškovežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

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

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. 

GAZ 53 rėmą su ašimis, me-
taliniu dugnu. Gamyklinę šie-
napjovę prie T16.

Tel. (8-601) 17720.

Automobilį ZAZ 965 1960-
1969 m.  

Tel. (8-687) 94873.

Gyvuliai

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

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

Kita

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

Tel. (8-600) 17621. 



2022 m. birželio 4 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
birželio 4-5 d.d. - jaunatis,
birželio 6 d. - priešpilnis.

Bonifacas, Vinfridas, marcė, 
Kantautas, Kantvydė.

Pranciškus, Dausprungas, 
Deimena, Kornelijus, Vincė, 
Vincentas. Vincenta.

šiandien

birželio 5 d.

vardadieniai

oras

+9

+19

birželio 6 d.
Bogumilas, Klaudijus, mėta, 
Norbertas, Tauras, Paulina, 
smiltė.

Piešė Kęstutis PABIJUTAS, 
rašė Antonas FELJETONAS 

Mane stebina žmonės, kurie 
grįžta į namus pietauti. Ir reikia 
gi turėti tokią stiprią valią, kad 
du kartus per dieną į darbą ei-
tum...

***
Autoservisas. Klientė peržiū-

ri sąskaitą:
- Kas čia per punktas „Pra-

slys“ -100 Eur?
- Nepraslydo, išbraukiam.

***
Jauna mama žaidžia su savo 

metukų vaikeliu ir garsiai sako: 
- Tau pasisekė: pamiegojai, 

atsikėlei, pavalgei, pažaidei, 
pakakojai ir vėl miegoti...

Vyras šaukia iš tualeto:
-Aš turiu teisę, man išeiginė!

***
- Kam saldainių prisipirkai, 

Tu juk lieknėji?
- Na... aš čia juodai dienai...
- Kaip įdomiai tu naktinį val-

gymą vadini...

***
- Galiu tavo nuotrauką virtu-

vės spintelėje pasikabinti? 
- O kam?
- Kad vaikai saldainių neimtų...

***
Vyriškis pasakoja draugui:
- Mano žmona nori, kad nu-

sivežčiau į kokią prabangią 
vietą... Galvojau, gal šiandien 
vakare su ja į degalinę benzino 
užsuksiu...

***
- Brangioji, ar tekėsi už manęs? 
- Taip, mylimasis, tekėsiu.
- Gerai, aš pagalvosiu.

Amiliutė, nuskurdinta infliacijos, 
geidžia būti valdžioje

,,Bėk, žirgeli!“ kanopėlės
Caksi paupiuose vėlei.
Renkasi visi, kas gyvas,
Į Niūronis, kur aktyvas.

Prie klojimo pasitarę,
Mugę tautišką padarė -
Be kinietiškų blizgučių
Ir be rusiškų dažnučių.

Plyšauja ten ,,Pelyša“,
Muša bubiną ,,Grieža“. 
Laksto paupėm Griauzdaičia -
Ponus kviečia mero vaišių.

Pasvajoja Amiliutė,
Kaip būt gera valdžioj būti:
Būtų ji su karieta
Į Niūronis nuvežta.

Skrybėlaitę užsidėtų
Ir po mugę cimpinėtų. 
Prisipirktų gaminių -
Ekologiškų, skanių.

Bet, deja, jos piniginėj
Barška eurai metaliniai.
Trūksta Miciui ant skardinės,
Bairaktarui - ant tarpinės.

skelbiama prenumerata 
2023-iems metams

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje, visuose Lietuvos pašto skyriuose, www.anyksta.lt, telefonu - (8-381) 59458 
arba (8-686) 33036. mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 99 (120)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 80

Atsiimant „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)  
bei „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“ ir Gedimino g. 32 
parduotuvėse

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 80
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 65

Prenumerata priimama nuo birželio 6 iki liepos 31 dienos. Dovana - žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ prenumerata.

mūsų laukia 100 susitikimų!


