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Restorano nuomos konkursas 
sulaukė vos vieno dalyvio Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Birželio 6 dieną, pirma-
dienį, Anykščių rajono savi-
valdybėje įvyko Tilto gatvės 
komplekse esančio restora-
no pastato nuomos konkur-
sas. Į patalpas pretendavo 
vienas dalyvis.

„Anykštos“ šaltinių teigi-
mu, Tilto gatvėje turėtų įsi-
kurti vienos žymiausių šalies 
atlikėjų Justės Arlauskaitės-
Jazzu restoranas.

Net ir sumažinta restorano pastato nuomos kaina verslininkų 
antplūdžio dalyvauti nuomos konkurse nesukėlė.

Atlikėjos Justės Arlauskai-
tės - Jazzu restoranas „Basi 
Basi“ ant Anykščių Šven-
tosios užtvankos veikia nuo 
2018 metų. Teodoro Biliū-
no nuotr./Bns

Tęsiame ,,Anykštos“ prenumeratą 2022-ųjų II pusmečiui! 

Garbės piliečio vardas - gydytojai
Praėjusį antradienį, birželio 7-ąją, posėdžiavusi Anykščių 

rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė 
siūlyti šiemet Anykščių rajono garbės pilietės vardą teikti 
gydytojai Virginijai Pažėrienei.

Anykščių rajono Garbės pi-
liečio vardo suteikimo komisija 
šiemet gavo net keturias paraiš-
kas.  Pretendentais į rajono gar-
bės piliečius taip pat pasiūlyti 
šie žinomi anykštėnai:  pirmasis 
nominalus Anykščių rajono va-
dovas nepriklausomoje Lietuvo-
je, 1990-1995 m. rajono valdy-
toju dirbęs Algimantas Dačiulis; 
režisierė, renginių organizatorė 
Jolanta Pupkienė ir trijų Olim-
pinių žiemos žaidynių dalyvis, 
biatlonininkas Vytautas Strolia. 

V.Pažėrienės kandidatūrą tei-
kė Anykščių moterų užimtumo 
ir informacijos centras.

Gydytoja Anykščiuose dirba 
ir gyvena nuo 1977-ųjų.  Ji dau-
giau nei 30 metų buvo Anykščių 
rajono ligoninės vyriausiųjų gy-

dytojų (keičiantis etatų pavadi-
nimui - direktorių) pavaduotoja. 
Pereinamaisiais laikotarpiais 
V.Pažėrienė imdavosi laikinai 
vadovauti Anykščių ligoninei.

Gydytoja tris kadencijas buvo 
Anykščių rajono tarybos narė. 
Į tarybą ji buvo renkama pagal 
socialdemokratų partijos sąrašą.

V.Pažėrienei suteiktas Lie-
tuvos nusipelniusios gydyto-
jos garbės vardas. Lietuvos 
Respublikos 100-mečio proga 
ji apdovanota Anykščių rajo-
no savivaldybės „Šimtmečio 
anykštėno“ atminimo ženklu.

45-erius metus anykštė-
nų sveikata besirūpinanti 
V.Pažėrienė anykštėnų vertina-
ma išskirtinai palankiai. Žinią 
apie 2022 metų Anykščių rajo-

no garbės pilietę paskelbus por-
tale anyksta.lt, ir mūsų laikraš-
čio „Facebook“-e sulaukėme 
daugybės sveikinimo komenta-
rų, skirtų V.Pažėrienei. 

Anykščių rajono garbės piliečio 
kandidatūrą dar tvirtins Anykščių 
rajono taryba. Garbės pilietė bus 
pagerbta per liepos pabaigoje vyk-
siančią Anykščių miesto šventę.  

Anykščių rajono garbės pi-
liečių apdovanojimai pradėti 
teikti 2009-aisiais. Nuo to laiko 
šis titulas suteiktas 15-ai anykš-
tėnų arba iš Anykščių kilusių 
asmenų. Garbės piliečiais yra 
paskelbti 4 rašytojai, 3 moks-
lininkai, 3 visuomenininkai. Šį 
garbingą titulą yra pelnę ir dva-
sininkas, pedagogas, verslinin-
kas, sportininkas bei muzieji-
ninkas. V.Pažėrienė bus pirmoji 
Anykščių garbės piliečių nomi-
navimo istorijoje gydytoja, ku-
riai teikiamas Anykščių rajono 
garbės pilietės vardas. 

Pernai Anykščių rajono gar-
bės piliečiu buvo paskelbtas 
Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas.  

-AnYkŠTA

Gydytoja Virginija Pažėrienė 
anykštėnų sveikata rūpinasi 
jau 45-erius metus.

Užtvanka. Iki liepos vidurio 
Anykščiuose planuojama atlik-
ti Šventosios upės užtvankos 
metalinių dalių dažymo darbus. 
Rangovas privalės dažų spalvą 
suderinti su Anykščių rajono 
savivaldybės vyr. architekte 
Daiva Gasiūniene.

Fontanai. Plaukiojančių fon-
tanų įrengimas Anykščiuose, 
Šventosios upėje, kainuos 65 
tūkst. Eur. Juos įrengs bendro-
vė iš Vilniaus UAB „Poolservi-
ce LT“. Nauji fontanai bus toje 
pačioje vietoje.

Trofėjai. Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešojoje bibliote-
koje eksponuojami Pasaulio ir 
Europos čempiono, Olimpinių 
žaidynių (Maskva-80 ir Barse-
lona-92) prizininko Sergejaus 
Jovaišos trofėjai: medaliai, 
vyriausybiniai apdovanojimai, 
nuotraukos, taurės ir krepšinio 
kamuolys su Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės autografu.

Nedarbas. Birželio 1 dieną 
nedarbas Anykščių rajone siekė 
11,5 proc.. Palyginti su praėjusiu 
mėnesiu, jis sumažėjo 1,3 proc.. 
Rajone registruota 1 tūkst.613 
bedarbių. Aukščiausias regiono 
nedarbo lygis yra Ignalinos ra-
jone (14,1 proc.), žemiausias – 
Utenos rajone (8,3 proc.).

COVID-19. Koronavirusas 
iš Anykščių rajono nesitraukia. 
Rajone  šiuo metu koronavirusu 
užsikrėtę ir serga 7 asmenys.

Eurokomisaras į 
Anykščius 
atsivežė 
savo komandą

Iš bebrų tapkime 
paukščiais...

Gyvoji gėlių 
kompozicija – su 
numirusiais 
žiedais
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spektrasEurokomisaras į Anykščius atsivežė 
savo komandą

Europos komisija kartą per 
kadenciją finansuoja Euroko-
misarų komandų pažintines 
keliones į  ES valstybes. Pa-
sak V.Sinkevičiaus, jis, kaip 
ir  įprasta tokiai išvykai, pa-
sirinko savo šalį. „Anykš-
tos“ paklaustas, kodėl vyko į 
Anykščius, politikas sakė, jog 
pasirinkimą lėmė ir tai, kad 
dvi komandos narės iš Anykš-
čių - jos savo krašte viską 
žino, todėl darbo organizacija 
lengvesnė.  

„Per pastaruosius penkerius 
metus gal 11 kartą lankausi 
Anykščiuose. Žinau, kad čia yra 
ką parodyti, apie ką papasakoti. 

Objektai lengvai pasiekiami, jie 
yra pakankamai mažame plote. 
Arklio muziejuje galima ir apie 
šalies praeitį, istoriją papasako-
ti. Lajų takas susijęs ir su mūsų 
darbo portfeliu - aš atsakingas 
už aplinką. Lajų takas - gera 
vieta pakalbėti apie miškus, jų 
priežiūrą, svarbą. Apie skirtin-
gas miškų priežiūros rūšis, apie 
tai, kuo skiriasi Europoje miškų 
tipai“, - „Anykštai“ sakė Euro-
komisaras.

Svečiai atvyko trečiadienio 
pavakarę ir spėjo aplankyti 
Arklio muziejų. Nakvynės jie 
apsistojo SPA „Vilnius Anykš-
čiai“. Ketvirtadienį delega-

Eurokomisaras savo komandai pristatyti Lietuvą pasirinko 
Anykščius, kaip vieną esminių šalį reprezentuojančių akcentų.

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Trečiadienį ir ketvirtadienį Anykščiuose viešėjo Euroko-
misaras Virginijus Sinkevičius ir jo komanda. Į Anykščius 
atvyko beveik dvidešimties žmonių delegacija, kurią sudaro 
Briuselyje V.Sinkevičiui dirbantys Italijos, Rumunijos, Bul-
garijos, Vokietijos, Čekijos, Kroatijos, Graikijos ir Lietuvos 
piliečiai. Eurokomisaro komandoje yra ir dvi anykštėnės - 
Agnė Palionienė bei Monika Žebuolytė.

cija lankėsi Lajų take, o iš jo 
dviračiais atmynė iki Anykš-
čių užtvankos. Svečius lydėjo 
anykštėnas Antanas Baura, o 
Anykščiuose, prie Šventosios, 
juos pasitiko Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius ir 
vicemeras Dainius Žiogelis.

Aplankiusi Tilto gatvės kom-
pleksą V.Sinkevičiaus komanda 
siauruoju geležinkeliu išvažia-
vo į Rubikius, o vakare iškelia-
vo į Vilnių. Penktadienį buvo 
numatyti susitikimai Preziden-
tūroje, Vyriausybėje ir sostinės 
merijoje.  

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius ir jo komanda Anykš-
čiuose praleido daugiau nei parą.

Anykščiuose lankėsi svečiai iš aštuonių Europos valstybių.

Kompensacijos. Ukrainie-
čius priėmusiems gyventojams 
ir verslui kompensacijos bus 
mokamos pusę metų vietoje 
iki šiol numatytų trijų mėne-
sių, pranešė Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija. Būstų 
savininkai, kurie apgyvendino 
Ukrainos karo pabėgėlius, sa-
vivaldybėms turėtų teikti pra-
šymus kompensacijoms gauti, 
o kompensacijas jau gaunantys 
– kreiptis dėl jų pratęsimo. 

Sėklos. Valstybinė miškų 
tarnyba (VMT) perdavė Lie-
tuvos augalų genetinių išteklių 
sėklas į Svalbardo saugyklą 
Norvegijoje. Perduotos 123 
augalų veislių sėklos, tarp jų 
– paprastosios eglės, pušies, 
kviečių, miežių, dobilų, avi-
žų ir kitų Lietuvoje augančių 
augalų. Svalbardo saugykloje 
saugomos sėklų ir kitų geneti-
nių išteklių kolekcijos, kurios 
netikėtai užklupus karui, gam-
tinėms, technologinėms katas-
trofoms leistų atkurti ir išsau-
goti išteklius. 

Parama. Aplinkos projek-
tų valdymo agentūra (toliau – 
APVA) penktadienį paskelbė 
kvietimus pasinaudoti dar 12 
mln. eurų parama sunaikinus 
taršius automobilius. Parama 
bus skirta sunaikinusiems senas 
transporto priemones ir įsigi-
jusiems mažiau taršų automo-
bilį ar elektromobilį, elektrinių 
paspirtukų ar automobilių da-
lijimosi paslaugas, įprastus ar 
elektrinius dviračius ar elektri-
nius paspirtukus. Tikimasi, jog 
iš viso per metus bus sunaikinta 
apie 12 tūkst. senų taršių auto-
mobilių. Prašymus galima teik-
ti iki kitų metų birželio 1-osios, 
tačiau kvietimą numatyta su-
stabdyti, jei baigsis numatytos 
paramos lėšos. Norintieji gauti 
kompensacines išmokas gyven-
tojai turi būti sunaikinę savo 
M1 klasės taršų automobilį ir 
išregistravę jį iš Lietuvos kelių 
transporto priemonių registro 
bei įsigiję minėtas mažiau tar-
šias judumo priemones ir/arba 
paslaugas. Maksimali išmoka 
vienam pareiškėjui gali siekti 
tūkstantį eurų.

Parama II. Seimas antra-
dienį iš paramos gavėjų sąra-
šo išbraukė visas biudžetines 
įstaigas ir religines bendruo-
menes bei bendrijas. Labdaros 
ir paramos įstatymo pataisos 
numato, kad nuo 2025 metų 
gyventojai nebegalės pavyz-
džiui mokykloms, darželiams, 
Katalikų Bažnyčiai skirti iki 
1,2 proc. jų sumokėto pajamų 
mokesčio. Tokią paramą ga-
lės gauti tik nevyriausybinės 
organizacijos ir profesinės są-
jungos.  

-Bns

temidės svarstyklės

Keliautojas. Birželio 8 die-
ną  apie 23.13 val. Kurklių 
seniūnijos Pavirinčių kaime 
Moldovijos pilietis (g. 1976 
m.) būdamas neblaivus, nu-
statytas 2,16 prom. girtumas, 
vairavo automobilį „Audi A6 
Avant“. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.Vyras (g. 1976 m.) su-

laikytas ir uždarytas į areštinę.
Medis. Ugniagesiai birželio 

8 dieną, trečiadienį, Anykščių 
rajone vyko šalinti nuvirtusio 
medžio. Pranešama, kad medis 
nuvirto Anykščių seniūnijos 
Niūronių kaime. Medis buvo 
pašalintas grandiniu pjūklu.

Smurtas. Birželio 7 dieną, 
antradienį, Troškūnų seniū-
nijos  Surdegio kaime, Pušų 

g., neblaivus (nustatytas 1,36 
prom. girtumas) vyras (g. 
1986 m.) sumušė kitą vyriškį 
(g. 1970 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Vyras (g. 1986 
m.) sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Mirtis. Birželio 7 dieną, 
antradienį,  apie 19.00 val. 
Debeikių seniūnijos Aknystų 
kaime  rastas vyro (g. 1964 

m.) kūnas be akivaizdžių išori-
nių smurto žymių. Pradedamas 
ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas. Birželio 7 die-
ną, antradienį,  apie 16.10 val. 
Traupio seniūnijos  Surdaugių 
kaime vyras (g. 1982 m.) bū-
damas neblaivus (nustatytas 
1,73 prom. girtumas) vairavo 
traktorių „MTZ T-40“. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Informacija gyventojams!
Birželio 14-ąją prie siaurojo geležinkelio stoties minėsime Gedulo ir vilties dieną. 
1941 m. birželio 14 d. lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Iki šiol tai 

prisimename kaip ypač skaudžią visos Lietuvos patirtį...

11.55 valandą prasidedančiame minėjime dalyvaus Anykščių A. Vienuolio progimnazijos ir Anykščių A. Bara-
nausko pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai, Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių kolektyvas 
„Laumakė“ (vad. Asta Motuzienė).

Informuojame, kad birželio 14-ąją 11.45 val. visus, norinčius dalyvauti Gedulo ir vilties dienos minėjime, nemo-
kamai nuo Anykščių kultūros centro į siaurojo geležinkelio stotį veš Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
autobusiukas. 

Užsak. nr. 552
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatosŽemės ūkio ministras Kęstutis 
Navickas: Lietuvoje bado nebus
Pirmąjį birželio šeštadienį Anykščių rajone, Niūronyse, 

vykusioje jau 43-oje tradicinėje kultūros ir žirgų šventėje 
„Bėk bėk, žirgeli!“ dalyvavo žemės ūkio ministras Kęstu-
tis Navickas. Ministras šioje šventėje lankosi nebe pirmą 
kartą. Jis džiaugėsi, kad yra galimybė ne tik susitikti ir pa-
bendrauti, bet ir susipažinti su senaisiais amatais, pamatyti 
žirgus ir arklius, kurie dar neseniai buvo pagrindinė darbo 
jėga žemės ūkyje.

Arklys tapo kultūrinio 
paveldo dalimi

„Bėk bėk, žirgeli!“ šventėje 
dalyvauju ne pirmą kartą“, – 
sakė žemės ūkio ministras K. 
Navickas. Žemės ūkio ministe-
rija yra ir šios šventės rėmėja. 

„Etnografiniame Niūronių 
kaime esu buvęs su savo moki-
niais, tuomet buvau atvažiavęs 
su žirgų kaustytojais, nes šiame 
renginyje vykdavo žirgų kaus-
tymo varžybos, turėjome savo 
komandą“, – prisiminė minis-
tras.

Žemės ūkio ministras sakė, 
kad šioje šventėje pravartu 
apsilankyti ne tik svečiams iš 
kitų rajonų, bet ji reikalinga ir 
anykštėnams: „Žmonės suva-
žiuoja iš įvairių šalies kampe-
lių, susitinka, o vietiniams nau-
dinga parodyti, kas vyksta jų 
krašte. Niūronių kaime esančia-
me Arklio muziejuje daug įvai-
rių edukacijų, kurios įdomios 
ir kaimo, ir miesto žmonėms. 
Ypač pastariesiems, nes miesto 
žmogus vis mažiau ir mažiau 
turi patirčių iš kaimo, o tai le-
mia stereotipus apie gyvenimą 
kaime, ūkininkavimą. Viena 
vertus, mes norime turėti kiau-
lienos, bet tvartai, paprastai, 
turi savo kvapus. Nutolusiems 
nuo kaimo šiuos dalykus susieti 
kartais būna sunku.“

K. Navickas pasidžiaugė, kad 
pirmas šiltas vasaros savaitga-
lis į Niūronis paskatino atvykti 
daug  žmonių: tai labai svarbu, 
siekiant išlaikyti senąsias tra-
dicijas, parodyti vaikams, kad 

arklys – tai ne tik pramoga.
„Tokios šventės, be abejo, 

reikalingos: tai yra bendruo-
menės būrimas ir kultūros pa-
veldo puoselėjimas.  Arklys 
taip pat tapo kultūros paveldo 
ar prisirišimo, tradicijos dali-
mi. Žemės ūkyje jį vis rečiau 
pamatysi. Bet turiu pastebėti, 
kad dar daug žmonių turi darbo 
su arkliais patirties – aš ir pats 
moku.“ Pasaulis labai greitai 
keičiasi ir natūralu, kad šį kul-
tūros paveldą reikia puoselėti, 
nes miesto karta vis mažiau ir 
mažiau pažins ne tik natūralią 
gamtą, bet ir kaime auginamus 
gyvulius,“ – teigė žemės ūkio 
ministras. 

Pasak K. Navicko, nors pa-
saulis labai sparčiai globalėja, 
tačiau tradicinės šventės nenu-
nyks.

„Šventės išliks. Tikrai išliks. 
Važinėju po Europą, kuri turi 
daug didesnę, stipresnę miesto 
kultūrą, ir ten tokios šventės 
yra. Tokios šventės svarbios vi-
siems – jose primenamas mūsų 
identitetas“, – apie tradicines 
liaudies šventes kalbėjo žemės 
ūkio ministras.

Svarbu išsaugoti 
senuosius genofondus

Kasmetinėje „Bėk bėk, žir-
geli!“ šventėje, Niūronių hi-
podrome, tradiciškai vyksta 
žirgų lenktynės, konkūrai. Čia 
ypatingas dėmesys yra skiria-
mas lietuviškai žirgų veislei – 
žemaitukams. Su žemės ūkio 
ministru K. Navicku kalbėjome 

apie šios veislės išsaugojimą ir 
jos populiacijos didinimą. 

„Kalbant apie žemaitukus, 
situacija tikrai nėra tokia blo-
ga, kokia buvo. Šiandien yra 
dedama daug pastangų saugant 
veislę ir žemaitukų populiacija 
yra stabili. 

Viena iš priedermių yra iš-
saugoti senuosius genofondus, 
– be žemaitukų, tokių yra labai 
daug, – pradedant žąsimis, bai-
giant karvėmis. Genofondas yra 
ne tik paveldas. Jei kas atsitiktų 
su veislinėmis rūšimis, būtų pa-
grindas ir galimybė atkurti jas 
per genetinį fondą. Žemaitukai, 
žinoma, yra viena tokių veislių. 
Iš jų yra išvedamos kitos veis-
lės, skirtos, pavyzdžiui, joti. Be 
žemaitukų, beje, mes dar turi-
me ir Lietuvos sunkiuosius ir 
trakėnus“, – sakė ministras.

Nėra ko nuogąstauti

„Lietuvoje žemdirbystė  ne-
smunka. Vis dažniau javus, 
daržoves, gyvulius auginantys 
ūkininkai patys gamina maisto 
produktus. Tai maisto užaugini-
mo, pagaminimo bei pardavimo 
ratas. Iš šių ūkininkų  įsigyjan-
tieji maisto apsikeičia ir verty-
bėmis. Jie ima gilintis, kaip tas 
maistas užauginamas, perdirba-
mas, ir šis tiesioginis santykis 
yra labai svarbus: žmonėms 
reikalingas ir naudingas toks 
bendravimas.“

Paklaustas apie nuogąstavi-
mus, ar nepristigsime maisto, 
nes Ukrainoje vyksta Rusijos 
sukeltas karas, K. Navickas ra-
mino, kad bado mūsų šalyje ne-
bus. „Dabar regione yra didelių 
tektoninių lūžių. Vertinant pra-
gmatiškai, mums poveikis gali 
būti tik dėl pašarų trūkumo. 
Kalbu apie aliejingų augalų 
išspaudas, sojų išspaudas ir ku-
kurūzus. 

Bet ne čia yra visa esmė. 
Kalbant apie Ukrainos padėtį, 
dabar ji yra neišvežusi ir nepar-
davusi 20 mln. tonų grūdų į Vi-
durio Afriką, Aziją, kur maisto 
jau pradeda trūkti. Tie 20 mln. 
tonų praėjusių metų grūdų re-
zervo vis dar sandėliuose. O 
Ukrainos laukuose jau auga 
naujas derlius. Jo nebus kur dėti 
ir tai turės poveikį pasaulinėms 
maisto kainoms. Kai kuriose 
šalyse gali trūkti maisto. Bet 
Ukrainos tautos mokamą kai-
ną vargu ar galima palyginti su 
mūsų sunkumais dėl didesnių 
kainų“, – sakė žemės ūkio mi-
nistras K. Navickas. 

Užsak. nr.542 
sigitos Pivorienės nuotr. 

(UAB „Anykštos“ redakcija)

Šventės dalyvės nepraleido progos įsiamžinti su ministru K. 
Navicku. Šalia ministro – Anykščių rajono savivaldybės meras 
Sigutis Obelevičius. 

Ką daryti su už 
75 tūkst. Eur 
Anykščių rajono 
mero Kęstučio 
Tubio komandos 
nupirkta amfibi-
ja, kuri neišgali 
Šventosios upėje 
pjauti žolių?

Romualdas INČIRAUSKAS:

Sutvarkykit, suraskit žmogų, 
mokantį dirbti su šia technika, 
ir pjaukit. Per daug gandų ir 
mistinių pasakų apie šį reikalą.
Sėkmės darbe, gražinant mūsų 
ŠVENTAJĄ!

Rolandas PALUBINSKAS:

Tai pjaukit tai, ką ji išgali 
pjauti. Juk yra ežerų aplinkui 
apaugusiais pliažais.

Laimonas ŠATKAUSKAS:

Rytoj, kaip tyčia, vyks vi-
sureigių varžybos Užpaliuose, 
tai gal ten reikia pabandyt?

Audrutė ŽIŪKIENĖ:

Pastatyti prie upės - bus kaip 
eksponatas - ir imti iš turistų 
mokestį. O iš tikrųjų tai visai ne-
juokinga, kai švaistomi pinigai.

Nusipirko dar senomis 
kainomis!

Zita KARALIŪNIENĖ, 
Anykščių miesto Janydžių 
seniūnaitijos seniūnaitė, apie 
rajono valdžios darbus:

„Vienas tik neigiamas daly-
kas, kad gatvių valymo viešąjį 
konkursą laimėjo įmonė, kuri 
per daug druskos turi.“

Kodėl?  Bus kur plėsti 
kapines...

Romaldas GIŽINSKAS, 
anykštėnas, apie rajono val-
džios darbus:

„Mano nuomone, be dar-
bo vietų, ypač dabar, nieko 
Anykščiuose nebus.“

O Lietuva - pusiau 
Londone

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
regioninio parko ribas:

„Ir dabar taip pat galvoju, 
ir profesorius Paulius Kava-
liauskas kažkada pripažino, 
kad Anykščių rajone turėjo 
būti Aukštaitijos nacionalinis 
parkas, nes dabartinis Aukš-
taitijos parkas yra pusiau 
Dzūkijoje.“

Vilką – nušaut, 
avį – papjaut!

Danas AUGUTIS, Aplin-
kos viceministras, apie tai, 
kad balansą tarp miško kir-
timo ir apsaugos turės nu-
statyti politikai:

„Turės tartis politikai, kad ir 
vilkas būtų sotus, ir avis sveika.“

Po vieno kirtimo jau 
galima gauti iš visur

Danas AUGUTIS, Aplin-
kos viceministras, apie miš-
ko kirtimą:

„Kur nėra gamtinių verty-
bių, iš ten reikia gauti medie-
ną.“

Kažkokiais kitokiais ir 
daromi 

Lina PAŠKEVIČIŪTĖ, 
Nacionalinės aplinkosaugos 
koalicijos pirmininkė, apie 
tai, kokia turi būti ateities 
visuomenė:

„Turime būti kažkokie kito-
kie.“

Taip taip, ypač kai žinai, 
koks miškas čia buvo iki 
tol...

Virginijus SINKEVIČIUS, 
Eurokomisaras, apie Lajų 
taką:

„Lajų takas – gera vieta pa-
kalbėti apie miškus, jų prie-
žiūrą, svarbą.“



  
iš arti 2022 m. birželio 11 d.

rievės

Kol vaikai skurs, valstybės ateitis bus miglota
Europos Sąjungos (ES) Vaikų garantijų iniciatyva nu-

mato, kad vaikams turi būti užtikrintas stogas virš galvos, 
šiltas būstas, maistas, galimybė nemokamai kokybiškai 
mokytis, lavintis, gydytis. 

Kai kam sunku patikėti, bet ES yra 18 milijonų skurs-
tančių vaikų, beveik kas ketvirtam gresia skurdas ir socia-
linė atskirtis. Kartu tai būtų ir šeimos stiprinimo politika. 
Tai įgyvendinti – gyvybiškai svarbu.

Buvau viena iš šios iniciaty-
vos autorių, Europos Parlamen-
te ją pristačiau ir gyniau jos būti-
nybę. Sumanymo, kuris numato 
konkrečias (taip pat ir finansi-
nes) priemones visiems vaikams 
užtikrinti kokybiškas gyvenimo 
sąlygas, nepriklausomai nuo 
turtinės padėties, visuomeninio 
tėvų ar globėjų statuso.

Europos Parlamentas ne 
kartą savo sprendimais ragino 
Europos Komisiją ir Tarybą 
sukurti konkrečią priemonę 
kovai su vaikų skurdu – Vaikų 
garantijos iniciatyvą.

Svarbiausios ES institucijos 
jau priėmė sprendimus. Laikas 
juos priimti ES valstybėms.

Ar Lietuva jau turi planą, 
kaip įgyvendins Vaiko garanti-
jų iniciatyvą? 

Vienas iš paskutiniųjų doku-
mentų buvo prieš metus priim-
ta Europos Tarybos rekomen-
dacija valstybėms narėms, kad 
šios užtikrintų veiksmingą ir 
nemokamą galimybę naudotis 
ikimokyklinio ugdymo ir prie-
žiūros, švietimo ir mokyklinės 

veiklos paslaugomis, kiekvie-
ną dieną mokykloje bent kartą 
gauti sveiko maisto, naudotis 
sveikatos priežiūros paslau-
gomis, taip pat veiksmingą 
galimybę sveikai maitintis ir 
gyventi tinkamame būste.

Be kita ko, nustatyta, kad 
valstybės narės (taip pat ir 
Lietuva) per devynis mėnesius 
nuo rekomendacijos priėmimo 
(iki šių metų kovo vidurio) turi 
pateikti Komisijai laikotarpio 
iki 2030 m. veiksmų planą. 

Ar Lietuva jau turi konkretų 
planą, kaip įgyvendins Vaiko 
garantijų iniciatyvą? Kol kas 
apie tokį planą neteko girdėti, 
bent jau visuomenei toks nepri-
statytas, panašu, kad tokio pla-
no kol kas ir nėra. Vaiko garan-
tijų iniciatyvos įgyvendinimo 
planus pateikė Belgija, Danija, 
Estija, Suomija, Prancūzija, Ita-
lija, Nyderlandai ir Švedija.

Kol rengiamasi veikti, kas 
ketvirtas vaikas miega šaltame 
būste. Europos Komisija bendra-
darbiauja su UNICEF (Jungtinių 
Tautų vaikų fondas) įgyvendi-

nant Europos vaikų garantijos 
parengiamųjų veiksmų etapą. 24 
mėnesių trukmės bandomoji pro-
grama „Vaiko garantijų testavi-
mas ES valstybėse narėse“ skirta 
išplėtoti Europos vaiko garantijų 
sistemą ES lygmeniu, parengti 
nacionalinius veiksmų planus 
blogai vaikų padėčiai spręsti Bul-
garijoje, Kroatijoje, Vokietijoje, 
Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, 
Ispanijoje ir Kroatijoje.

Šiemet UNICEF atliko ir pa-
teikė analizę  „Europos vaiko 
garantijos veiksmų plano Lietu-
voje pagrindai“. Paminėsiu tik 
kelis faktus iš šios analizės  dėl 
tinkamo būsto vaikams. Faktai 
pribloškia.

Neišgalėjimas palaikyti namų 
pakankamai šiltų: patiria dau-
giau nei ketvirtadalis Lietuvos 

vaikų (apie 130 tūkstančių). 
Daugiau kaip 2 proc. vaikų 
(apie 11 tūkstančių) – gyvena 
su tėvais ar globėjais, kurie ne-
išgali susimokėti už būsto išlai-
kymą. 8 proc. Lietuvos vaikų 
(apie 38 tūkstančiai) gyvena 
prastomis sąlygomis, netinka-
muose gyventi būstuose. 

Akivaizdu, kad energeti-
nė krizė, milžiniškais šuoliais 
brangstantis būstų išlaikymas 
dar padidins vaikų skurdą. 

Vaiko garantijų iniciatyvai 
įgyvendinti – milijardai eurų

Strategijos, analizės, paren-
giamieji darbai – puiku, jei 
turėtume jūras laiko. Todėl di-
džiajai daliai ES valstybių vy-
riausybių jau vakar reikėjo atsi-
sėsti prie bendro stalo ir sukurti 
konkrečius vaikų skurdo įveiki-

mo planus, nes tai investicijos į 
vaikų protus, į jų gyvenimus.

Europos Parlamentas patvir-
tino septynmetį ES biudžetą. 
Jame numatyta, kad ne mažiau 
kaip 5 proc. Europos socialinio 
fondo lėšų valstybės turi skirti 
kovai su vaikų skurdu ir socia-
line atskirtimi. Valstybėms na-
rėms taip pat leista naudoti Eu-
ropos regioninės plėtros fondo, 
Europos atsigavimo ir atsparu-
mo fondo lėšas. Tai – ne vie-
nas, ne du ir ne trys milijardai 
eurų. Kur kas didesnės sumos. 
Reikia tik politinės valios pri-
imti vaikams ir šeimoms būti-
nus sprendimus.

O tokių sprendimų reikia 
ne tik Rumunijai, Bulgarijai 
ar Lietuvai, bet ir kai kurioms 
aukštą pragyvenimo lygį pa-
siekusioms ES valstybėms. 
Tarp tokių – ir Vokietija, ku-
rioje vaikų skurdo lygis viršija 
ES vidurkį. 

Nejaugi vaikai ir toliau liks 
didžiosios politikos paraštėse? 
O juk vaikų gerovės politi-
ka turėtų būti pagrindinė arba 
bent jau viena iš svarbiausių 
politikų kiekvienai valstybei. 
Dėl vienos aiškios priežasties: 
tai mūsų visų ir mūsų valsty-
bės ateitis.

Užsak. nr.543

Vilija Blinkevičiūtė, Europos Parlamento Socialistų ir demokra-
tų pažangiojo aljanso frakcijos narė.

www.blinkeviciute.eu

Vidmantas ŠMiGelskAs

norėjau, kad Antanas Baura 
kandidatuotų į Anykščių rajono 
merus. Man jis - vienintelis 
Anykščių ir visos lietuvos po-
litikas, kuris bėgant metams tik 
gerėjo. Visais kitais politikais 
lėčiau ar staigiau nusiviliu, o 
dėl A.Bauros atvirkščiai -   kuo 
toliau, tuo labiau juo „atsi-
viliu“. senstančiam Antanui 
sukietėjo stuburas, jis, be 
ironijos, tapo „žodžio žmogu-
mi“, o turėto diplomatiškumo 
ir darbštumo irgi neprarado. 

Man Ramūnas karbauskis 
simpatiškesnis politikas nei 
saulius skvernelis. Tačiau 
A.Baura kažkaip organiškai 
nuo R.Karbauskio „valstie-
čių“ nuplaukė s.skvernelio 

demokratų link ir manęs šis 
jo viražas nesuerzino. Gal dėl 
to, kad šioje, kaip ten bebūtų, 
A.Bauros išdavystėje,  neįžvel-
giau  asmeninės naudos siekio.

ir visgi, ko gero, Demokratų 
sąjungos „Vardan lietuvos“ 
kandidatė, tarsi Pilypas iš 
kanapių į politiką iššokusi 
sonata Veršelienė yra geresnis 
pasirinkimas į Anykščių rajono 
merus negu A.Baura. Dabar-
tinis rajono valdymas daugu-
mai rajono rinkėjų siejasi su 
s.obelevičiumi ir vicemeru, 
socialdemokratu Dainiumi 
Žiogeliu. ir su A.Baura šiek 
tiek. na ir truputį su libe-
ralais. Tie, kurie yra labai 
nepatenkinti situacija rajone, 
nebalsuos nei už s.obelevičių, 
nei už D.Žiogelį. nebalsuotų 
jie ir už A.Baurą. Pykstantieji 
galės rinkti „valstiečiu“ tapusį 
eksmerą kęstutį Tubį. Tačiau, 
mano supratimu, nemažai da-
liai rajono rinkėjų, net ir tokių, 
kurie tiesiog negali pakęsti 
s.obelevičiaus ir D.Žiogelio, 
k.Tubis yra per daug kraštu-
tinis variantas. Jiems reikia 
trečiojo kelio. ir tokiems mes 
ant padėklo pateikiame sonatą. 
energinga, kupina idėjų, val-
džios nesugadinta... Tikėtina, 

jog jai Dalio Vaigino, sauliaus 
Rasalo ar Renatos Gudonienės 
pašalinimas iš užimamų par-
eigų nebus gyvenimo tikslas. 
Galbūt...        

Šiek tiek trečiojo kelio atstovu 
bus ir liberalų kandidatas į 
merus (greičiausiai Mindaugas 
sargūnas). Bet liberalas vargu 
ar bus motyvuotas pergalei, var-
gu ar drįs prieš rinkimus rim-
čiau kritikuoti s.obelevičių ir 
D.Žiogelį. s.Veršelienė, panašu, 
tiki savo pergale, panašu, kad ji, 
nors ir vadovauja savivaldybės 
valdomai įstaigai VšĮ „sveikatos 
oazė“, ant dabartinės valdžios 
rimtai „užvažiuos“. 

2023-iųjų savivaldos rin-
kimai bus dešimtieji istorijo-
je. Bėgant metams Tėvynės 
sąjunga susijungė su krikščio-
nimis demokratais, o lsDP su 
lDDP. Per devynerius ankstes-
nius rinkimus tik vienintelį kar-
tą socdemai krito žemiau nei 5 
mandatai Anykščių rajono ta-
ryboje ribos (2007-aisiais gavę 
4 mandatus), o konservatoriai 
mažiau nei 5 mandatus (arba 
penktadalį visų rinkėjų balsų) 
niekada nėra gavę. Taigi, ir 
s.obelevičius, ir D.Žiogelis  
2023-iųjų tiesioginiuose mero 
rinkimuose gali pretenduoti 

bent į 20 proc. balsų, kurie 
abiem galėtų atverti kelią į 
antrąjį turą. 

Dažnas s.obelevičiaus 
atsainumo ir gudrumo mišinys, 
o D.Žiogelio lindimas, kur 
reikia ir kur nereikia, supainio-
ja rinkėjus. Vargu ar tie, kurių 
širdį užplūsdavo pasididžiavi-
mas matant sovietinį kurklių 
kareivį, dabar balsuos už 
D.Žiogelį. nesakykit, kad tokių 
žmonių Anykščių rajone nėra. 
Yra. Gal ne tūkstančiai. Bet 
kažkiek jų yra ir nuo socdemų 
jie nudreifuos. Ir tikrai ne pas 
s.obelevičių.

sonata pasiims dalį asme-
ninių A.Bauros balsų, pas ją 
gali ateiti ir dalis kairiausių 
rinkėjų. Bet manau, kad esminė 
jos niša (ką ten niša - visas dir-
vonas) nepatenkintų valdžiomis 
- ir rajono, ir šalies - balsai. 
Taigi, jos rinkėjas labiausiai 
panašus į k.Tubio rinkėją.    

Visi keturi - s. obelevi-
čius, D. Žiogelis, k. Tubis, s. 
Veršelienė gali patekti į antrąjį 
turą. stebintų tik variantai: 
s. obelevičius - D. Žiogelis 
ir s. Veršelienė -  k. Tubis. 
Tokios finalininkų poros būtų 
įmanomos tik visiems šiems 
keturiems asmenims labai 

tolygiai dalijantis balsus. 
jeigu s.obelevičius rinks 30 
procentų, finale jis kausis ne 
su D.Žiogeliu. Gerai iššaus 
s.Veršelienė - į antrąjį turą 
nepateks K.Tubis.

Tikėtina, kad tiesioginiuose 
mero rinkimuose dalyvaus ne 
tik liberalas M.sargūnas, bet ir 
darbietis Ričardas sargūnas ar 
bent jau kitas darbietis. Galbūt 
ir koks nors komitetas su savo 
kandidatu į merus atsiras. 
Taigi, mozaika gali ir kitaip 
sukristi.    

Bet pagal dabartinę situaciją 
s.Veršelienės kandidatavimas 
į merus mažiausiai žalingas 
s.obelevičiui - jų elektoratai 
ploniausiai persidengia. o 
esminė demokratų paslauga 
merui (šiek tiek ir vicemerui) 
yra A.Bauros nekandida-
tavimas. Būtų į merus ėjęs 
A.Baura, būčiau leidęs kepurę 
panešioti, kad antrajame ture 
garantuotai bus k.Tubis. Gali 
būti, jog viskas baigsis tuo, kad 
s.Veršelienė nuskriaus visus 
vyrus ir taps pirmąja Anykščių 
rajono istorijoje mere, taigi, 
visiems ji taps nuostolinga. Bet 
kol kas s.obelevičius ant jos 
turėtų nepykti - ne jam sonata 
labiausiai sumaišė kortas. 
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pastabos paraštėse

Ričardas BAnYs,
Panevėžio raj. Vadoklių parapijos 

klebonas, svėdasiškis

Prie nedidukės medinės 
trobelės, ant suolo, sėdėjome 
dviese: aš ir elena ingaunytė, 
mano kraštietė iš svėdasų 
miestelio, daug metų ati-
davusi vietos vaikams, juos 
ruošdama Pirmajai Komuni-
jai. Man tada buvo gal kokie 
9 metai... elenos jau nebėra 
gyvos. jos žemiškieji palai-
kai ilsisi senosiose svėdasų 
kapinėse. o aš užaugau, 
subrendau, tapau kunigu. 
Tačiau niekados nepamir-
šau šios kilnios ir dvasingos 
moters pamokymų. Vienas iš 
jų - kaip reikia švęsti sekma-
dienį ir kitas šventes. elena 
man vis primindavo, kad „kas 
nešvenčia sekmadienio ir kitų 
švenčių, o dirba, tai velniukai 
apie tokį žmogų iš džiaugs-
mo šokinėja ratu, o Viešpats 
verkia, kad žmogus jo nenori 
klausyti.“ Tuo metu į mano 
vaikišką sielą įsibrovęs toks 
vaizdinys giliai žeidė mano 
vidinį pasaulį. Todėl nuo 
vaikystės visada stengdavausi 
ne tik dalyvauti sekmadienio 
pamaldose (neraginamas nei 
tėvų, nei senelių), bet  gerai 
pailsėti, susitikti su draugais, 
kuo ilgiau pabūti gamtoje: 
žiemą - ant sniego, o vasa-
rą - prie ežerų ar miškuose. 
Užtekdavo laiko ir knygai 
paskaityti.  Juk paskui atei-
davo pirmadienis, kai turėjai 
keltis anksti,  paskui keliauti 
į mokyklą. kiek pamenu, 
sekmadienis buvo ta diena, 
kai eidavome vieni pas kitus į 
svečius. Tokia graži tradicija 
buvo prigijusi svėdasuose, 
tad pasibaigus „sumai“, 

pagrindinėms sekmadienio 
mišioms, žmonės džiaugdavo-
si, svečiuodavosi, mėgavosi 
bendryste. 

Buvo tada tarybiniai laikai. 
Tad pasitaikydavo, kad ir 
sekmadieniais kolūkiečiai 
turėdavo eiti į darbus. juk 
negi pasipriešinsi tuometinei 
valdžiai? Tačiau atsitikdavo ir 
taip, kad sekmadienį nepama-
tysi nei laukuose, nei gatvėmis 
pravažiuojančių traktorių ar 
sunkvežimių. Tarybinė ideolo-
gija ir jai tarnaujantys kartais 
nesugebėdavo priversti se-
kmadieniais dirbti tų, kurie ne 
tik puikiai žinojo seną biblinį 
posakį: „kas Dievo - Dievui, 
o kas ciesoriaus - ciesoriui!“, 
bet ir gyveno jo laikydamiesi. 

Dabar gyvename tokiu laiku, 
kai didelę dalį mūsų darbų pa-
deda nuveikti moderniausios 
technologijos. Tačiau gyvenda-
mi dabarties laike tikriausiai 
pastebėjome, kad to laiko vis 
mums  trūksta ir trūksta. Bet 
mūsų planetoje paros ilgumas 
juk nepasikeitė: taip ir liko tos 
24 valandos, per kurias turime 
suspėti atlikti savo pareigas, 
pailsėti, pavalgyti. o gal tas 
laiko skubėjimas jaučiamas 
todėl, kad mes vis kažko dau-
giau norime? Mūsų seneliai, 
gyvenę praeitame amžiuje ir  
dar anksčiau, sunkiai dirbę 
(ypač kaimuose), viską suspė-
davo: pasėti ir nuimti derlių, 
susitvarkyti namų ūkiuose, dar 
padėti kaimynams, o sekma-
dienio sulaukę visi - basi ir 
batuoti - skubėdavo į bažnyčią. 
namuose likdavo tik ligoniai 
ar mamos su naujagimiais. 

sekmadienio prasmės 
suvokimas dabarties lietu-
viui yra nelengvas dalykas. 
Sunku suvokti ir praktiškai, 
ir teoriškai, kas yra poil-
sis. Daugumai - tai geras ir 
ilgas miegas, pasėdėjimas 
prie gardaus stalo, pažvejo-
jimas. Deja, nemažai daliai 
mūsų tautiečių poilsis - tai 
niekaip nesibaigiantys butų 

remontai miestuose, kai už 
sienos sekmadienį girdi tik 
nepaliaujamą sienų ar lubų 
gręžimo garsą, drebinantį ir 
jaukiantį daugumos kaimynų 
ramybę. o tie, kurie turi pa-
sistatę  individualius namus,  
sekmadieniais būtinai pjaus 
malkas, kaip kurmiai knaisio-
sis po daržą arba  lakstydami 
su birbiančia vejapjove ban-
dys imituoti 
autoralį. Visi 
tie sekma-
dienio dar-
bai yra tokie 
gausūs ir 
intensyvūs, 
kad dažnai 
pamirštama 
apie šalia 
gyvenančius 
kitus žmones, kurie nebūtinai 
yra tikintys ar lankantys baž-
nyčią, tačiau norintys ramiai 
praleisti laiką visų metų laikų 
sekmadienių tyloje, pabuvime 
kieme, klausantis ne vejapjo-
vių ar benzininių pjūklų bir-
bimo, bet paukštelių giesmių 
ar lengvo vėjo žaismo medžių 
lapuose. 

Tikras sekmadienio poilsis 
yra dvigubas, nes jis turi tar-
nauti sielos ir kūno atsigavi-
mui po savaitės darbo dienų 
laiko. Žmogus pirmiausia turi 
dėmesį skirti savo vidiniam 
poilsiui: juk kartais užtenka 
užmerkti akis ir leisti mintims 
keliauti ten, kur žmogus gali 
jaustis laimingas ir ramus. 
Tai savotiška meditacija, kuri 
labai padeda atsipalaiduoti ir 
nusiraminti. Šiai meditacijai 
dar padeda tam tikra muzika, 
ypač ta, kuri mums patinka 
ir mumyse nesukelia melan-
choliškų ar liūdnų pojūčių. 
Muzikos pasaulis čia gali 
mums visada ateiti į pagalbą. 
netgi fizinė tyla, kurios labai 
nemėgsta jaunimas arba 
miesto gyventojai. kažkada 
sulaukiau vieno svečio iš sos-
tinės. Žmogus gyvena pačia-
me Vilniaus centre, kur tylos 

beveik nėra. „Man baugu nuo 
tos kaimiškos tylos“,- sakė 
svečias, mane labai nuste-
bindamas ir kartu leisdamas 
suprasti, kad miesto žmogus 
taip jau yra susigyvenęs su di-
dmiesčių triukšmu, kad kaimo 
tyloje jaučia baugumą. 

Tikriausiai dauguma mano-
sios ir vyresnės kartos žmonių 
prisimena kažkada sekmadie-

niais dažnus 
pasivaikš-
čiojimus 
miestelių 
ar kaimų 
gatvelėmis. 
svėdasuose, 
jei neklystu, 
toks lais-
valaikio 
dalykas 

buvo vadinamas „spaceru“. 
Taigi, „spaceruoti“- tai ir 
pasportuoti, ir pasikalbė-
ti, jei einama dviese ar su 
didesne kompanija. Dabar 
beveik išnykęs šis puikus 
laisvalaikio leidimo būdas. 
Daugelis, užuot rinkęsis tokį 
pasivaikščiojimą, mielai 
sudrimba priešais televizorių, 
pasinerdami į transliuojamas 
bulvarines banalybes ir lėkšto 
turinio pramogines laidas, 
deja, su  retai pasitaikan-
čia viena ar kita gero filmo 
išimtimi. 

Atsiradus kitoms moder-
nioms technologijoms, šeimų, 
turinčių daugiau savo narių, 
sekmadieninė ar šventinė 
bendrystė labai susiaurėjo, 
kai tenkinamasi pietų ar va-
karienės valgymu drauge, kai 
daugiausia laiko praleidžia-
ma kas sau:  maigant telefoną 
arba valandų  valandas akis 
įbedus į savo kompiuterio 
ekraną. o sekmadieninis pa-
buvimas kartu kaip tik galėtų 
visiems padėti išsaugoti šiltus 
ir stiprius tarpusavio santy-
kius, kurie vis labiau vėsta 
nuo vis didėjančio įvairių 
vizualinių bei garsinių tech-
nologijų „diktato“ ir žmonių 

priklausomybės. 
Sekmadienis - tai ir saviš-

vietos metas. Tik ar daugelio 
lietuvių namuose knygai dar 
randama vietos? kartais pa-
žvelgi į nuotraukas, kurias kiti 
viešina, ir matai baltai pilką 
namų interjerą, pilną visokių 
išmaniųjų įrenginių, modernių 
baldų, tačiau jame nesimato 
nė vienos knygos. o kažka-
da, ypač tarybiniais laikais, 
pamenu, daugelio namuose 
stovėdavo knygų lentynos, 
kuriose vos tilpdavo knygos - 
ir savos, ir iš bibliotekos pasi-
skolintos. Gal dabar moder-
nus lietuvis yra išmintingas 
ir be knygų? Abejočiau. Tad 
dabar ir sekmadienis jau ma-
žai  bedraugauja su knygomis 
dažno lietuvio namuose. 

kas tada lieka iš mūsų 
sekmadienio ar šventinio 
poilsio? negi niekaip nesi-
baigiantys remontai, daržų 
tvarkymai ir kiti darbai? negi 
tik alkoholio besaikis vartoji-
mas ir apverktini jo rezultatai 
kriminalinių įvykių kroniko-
se? o taip norėtųsi, kad ir 
lietuvio sieloje atsirastų vietos 
ramybei ar bendrystei, nes 
nuoširdumui nereikia kelių 
butelių degtinės. jei esame 
nuolat pavargę, tai esame ir 
pikti ar nekantrūs, nejautrūs  
kitiems. Taip atsitiko todėl, 
kad sekmadienį daugelis 
mūsų jau senokai pavertė 
darbo diena. Gal dėl to mūsų 
lietuvoje tiek daug pilkų, 
piktų ar liūdnų veidų, nes mo-
dernus lietuvis jau nebežino ir 
nebemoka, kaip reikia tikrai 
pailsėti, iki šiolei nesuvokia, 
kas yra sekmadienio ar kitų 
švenčių šventimas, nuo kurio 
priklauso, kiek mumyse bus 
dvasinės pilkumos ir kiek bus 
sieloje šviesu. Gal kada nors 
lietuviai vis dėlto sugebės 
pamilti ir priimti sekmadienį 
kaip ramybę, poilsį, atgaivą, 
bendrystę – tokį sekmadienį, 
koks jis ir turėtų būti.  Duok 
Dieve... 

Lietuviai ir sekmadienio poilsis - misija įmanoma?

Restorano nuomos konkursas sulaukė vos vieno dalyvio
(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono savivaldy-
bės Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Audronė Savickienė „Anykštą“ 
informavo, kad nuomos kon-
kurse dalyvavo vienas dalyvis.

A.Savickienė nesutiko įvar-
dyti, ar restorano pastatą nuo-
motis planuoja  anykštėnai, ar 
nuomininkai  iš kito miesto.

„Nuo birželio 14 dienos mes 
galėsime su nuomos konkurso 
laimėtoju pasirašyti sutartį. Kai 
sutartis bus  sudaryta, tuomet ir 

bus pateikta plati informacija“, 
- sakė ji.

„Anykštos“ žiniomis, Tilto 
gatvės komplekse bus atidary-
tas atlikėjai Jazzu priklausantis 
restoranas.

Naujo verslo ji imsis  kitos 
įmonės vardu – Anykščių rajono 
savivaldybės skelbtą restorano 
nuomos konkursą laimėjo Kau-
ne registruota įmonė, kuri nieko 
bendra neturi su Anykščiuose jau 
veikiančiu restoranu „BasiBasi“.

Priminsime, kad Anykščiuo-
se, prieš ketverius metus kai-
riajame Šventosios upės krante 

buvusios kavinės „Bangelė“ 
vietoje, Jazzu atidarė restoraną 
„BasiBasi“. Jis šiuo metu pri-
klauso Vilniuje registruotai ma-
žajai bendrijai „Verslo valdymo 
paslaugos“, o jos vadovas Ignas 
Višinskas šiame restorane uži-
ma virtuvės šefo pareigas. 

„Anykštos“ žiniomis, Tilto ga-
tvės komplekse atidarius naująjį 
restoraną, „BasiBasi“ restoranas 
savo veiklą tęs ir toliau.

Priminsime, kad šių metų ba-
landžio viduryje Anykščių rajo-
no taryba nustatė Anykščiuose, 
Tilto gatvės komplekse, esančio 

191,83 kv. m restorano pastato 
nuomos kainą. Šį šalia Švento-
sios upės stovintį visiškai naują 
pastatą su rekuperacine sistema 
bei daliniu interjero įrengimu 
viešojo konkurso būdu buvo 
planuota išnuomoti 10 metų lai-
kotarpiui, taikant 10 Eur už kv.m 
kainą, tačiau posėdyje nuspręsta 
nuomos kainą sumažinti perpus.

Mažinti restorano pastato 
nuomos kainą iki 5 Eur už kv.m 
ir  nuomos laikotarpį  iki 5 metų 
su galimybe  nuomos sutartį 
vieną kartą pratęsti dar 5 me-
tams pasiūlė Anykščių rajono 

tarybos narys, liberalas Min-
daugas Sargūnas.

Tilto gatvės komplekse esan-
čio restorano pastato nuomi-
ninkas, pagal Anykščių rajono 
savivaldybės nustatytas sąly-
gas, privalės sukurti ir išlaikyti 
ne mažiau kaip 3 darbo vietas, 
iš kurių viena turės būti skirta 
socialiai jautrių asmenų grupei 
– neįgaliesiems, pensininkams, 
pabėgėliams ir panašiems.

Nuomininkas taip pat privalės 
prisidėti prie Anykščių turizmo 
ir verslo informacijos centro 
rengiamų renginių.

„...Bet mūsų planetoje pa-
ros ilgumas juk nepasikeitė: 
taip ir liko tos 24 valandos, 
per kurias turime suspėti 
atlikti savo pareigas, pailsė-
ti, pavalgyti. o gal tas laiko 
skubėjimas jaučiamas todėl, 
kad mes vis kažko daugiau 
norime?“
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Iš bebrų tapkime paukščiais... Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Mikierių girininkijos patalpose birželio 3-iąją vyko Šimo-
nių girios bendruomenės organizuota diskusija „Ekologi-
nių, socialinių ir ekonominių poreikių suderinimas Šimonių 
girioje”, kurioje kalbėtasi apie Šimonių girios išsaugojimą 
ir apskritai apie miškotvarkos situaciją Lietuvoje.  

Renginyje savo požiūrį išsakė ir Šimonių girios gynėjai, ir 
valdininkai, ir miškininkai, ir mokslininkai.

Kirsti mažiau!

Į Šimonių girios bendruome-
nę susibūrė sodybas šiame miš-
ke turintys žmonės. O juridinio 
vieneto suformavimo tikslas, 
kaip sako patys miško gynėjai,  
turėti tvirtesnę platformą, nes 
į fizinių asmenų reikalavimus 
valdžia dėmesio nekreipia.  

Mikieriuose kalbėjo Vilniaus 
universiteto docentas dr. Ri-
čardas Skorupskas, Seimo narė 
Aistė Gedvilienė, Aplinkos 
viceministras Danas Augutis, 
Valstybės saugomų teritorijų 
tarnybos direktoriaus pavaduo-
toja Rūta Baškytė ir kiti.  Kon-
ferenciją moderavo dr. Giedrė 
Godienė iš Vilniaus universiteto 
Geomokslų instituto.  

Renginys prasidėjo  smuiki-
ninkų Martyno Švėgždos von 
Bekerio ir Barboros Domarkai-
tės koncertu. Šie menininkai ir 
patys Šimonių girioje turi sody-
bas. O po pagrindinių pranešimų 
vyko darbas grupėse.

„Vietos bendruomenė tvirtai 
išsako savo poreikius - KIRS-
TI MAŽIAU!!! Laikas pereiti 
prie mažiau intensyvios, gam-
tai artimos miškininkystės, 
didinti ekosistemų apsaugos 
ir ekstensyvios rekreacijos 
miškų plotus, kur galėtų rastis 
žalios darbo vietos, augti ne-
medieninė ekonomika. Šimo-
nių biosferos poligonas galėtų 
tapti gamtinių tyrimų ir gamti-
nės miškininkystės bei miško 
terapijos centru, taip išnaudo-
jant šios teritorijos ekologinį, 
rekreacinį-socialinį potencialą 
ir teikiant šaliai ne mažesnę 
ekonominę naudą“, - po rengi-
nio savo siekius „Facebook“-e 
reziumavo Šimonių girios ben-
druomenė. 

Meras: gerai, kad bent 
kažkas vyksta

Koferencijoje kalbėjęs Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obele-
vičius,  profesionalus gamtinin-
kas, sakė pritariantis Šimonių 
girios bendruomenės iniciaty-
voms. 

„Daugybę metų kalbėjau, kad 
negali būti plyni kirtimai vyk-
domi saugomose teritorijose. Ir 
mano tėviškėje, Kaukinės miš-
ke (Kaišiadorių raj. - aut. past.), 
kuris mano iniciatyva buvo 
paskelbtas draustiniu, kertama 
plynai, nors ten auga rečiausi 
augalai. Jeigu koks nesusipratęs 
brakonierius pagauna kokį kil-
buką mažo upėtakio pavidalo, 
tai jis gauna milžinišką baudą, 
o  iškirtus hektarą miško ply-
nai, sunaikinama tūkstantis svo-
gūninių dantažolių, kurios jau 
yra ant išnykimo ribos. Ir jokių 
baudų“, - Mikieriuose kalbė-
jo S.Obelevičius. Šioje vietoje 
merą pertraukė Valstybinės miš-
kų urėdijos Anykščių padalinio 
laikinasis vadovas Kęstutis Bil-
bokas sakydamas, jog meras, 
būdamas gamtininkas, neturėtų 
leistis į emocijas.  

Po K. Bilboko replikos S. 
Obelevičius sakė, jog dabar 
bent kažkas vyksta.  „Vyksta 
nacionalinis miškų susitarimas. 
Sunku susitarti, kai yra visiškai 
diametraliai priešingos pozici-
jos, bet vyksta. Dėl saugomų 
teritorijų irgi atsiranda rezulta-
tai. Savivaldybė tokiems ben-
druomenių projektams visiškai 
pritaria. Suprantame ir miški-
ninkus, kurie vykdo ūkinę vei-
klą. Pagaliau tai yra ir valstybės 
pajamos. Bet išskirti teritorijas, 
kurios yra rekreacinės paskir-
ties, yra įmanoma“, - dėstė po-

litikas. 
Renginio moderatorė dr.G. 

Godienė S. Obelevičiaus klau-
sė, ar tiesa, jog ketinta Anykš-
čių regioninį parką plėsti į Ši-
monių girios pusę. 

„Taip. Ir profesorius Paulius 
Kavaliauskas kažkada pripaži-
no, kad Anykščių rajone turėjo 
būti Aukštaitijos nacionalinis 
parkas, nes dabartinis Aukš-
taitijos parkas yra pusiau Dzū-
kijoje. Į Šimonių girios pusę 
logiška plėsti regioninį parką, 
ypač Šventosios upės kilpos,  
tai unikalūs dalykai“, - kalbėjo 
S.Obelevičius. 

Nėra tik juoda ir balta

Aplinkos viceministras D. 
Augutis Mikieriuose sakė, jog 
turi ne vien tik gerų žinių. 

Viceministras sakė, jog Naci-
onalinis miškų susitarimas jau 
baigiamas redaguoti, tačiau iki 
galo interesų grupėms taip ir ne-
pavyko susitarti: „Artimiausiu 
metu tekstas bus redaguotas ir 
perduotas politikams - jie priims 
sprendimą, ką daryti dėl tų vietų,  
dėl kurių nebuvo sutarta. Nebu-
vo sutarta dviejose labai stiprio-
se vietose, kuriose niekada ir 
nebuvo sutarta,- dėl biologinės 
įvairovės apsaugos ir ekonomi-
nio naudojimo. Visam pasaulyje 
miškų apsauga tik didėja. Lygiai 
tuo pat metu mediena yra labai 
svarbi žaliava Žaliajam kursui, 
kad neatsinaujinančius išteklius 
pakeistume atsinaujinančiais iš-
tekliais. To balanso paieškoms 
ir buvo skirtas nacionalinis su-
sitarimas. Po metų reikia kons-
tatuoti, kad pačiam sektoriui dėl 
to susitarti nepavyksta. Turės 
tartis politikai, kad ir vilkas būtų 
sotus, ir avis sveika. Tik klausi-
mas, ar tai įmanoma.“

Pasak svečio, ūkininkavimo 
intensyvumas Lietuvos miškuo-
se nėra didelis, palyginti su Va-
karų Europa. „Galime kažkokia 
apimtimi atsitraukti iš saugomų 
teritorijų ir intensyvinti veiklą 
ūkiniuose miškuose, nes balansą 
reikia išlaikyti. Profesorius Ge-
diminas Brazaitis yra pasakęs, 
kad ten, kur saugome,  turime 
saugoti labiau, o ten, kur nau-
dojame, - turime naudoti labiau. 
Toks ir ministerijos požiūris  
būtų“, - aiškino D.Augutis.

 Jis dėstė, jog yra rengiami 
Šimonių girios apsaugos tikslai, 
tačiau šioje girioje vyraujanti 
miškų grupė yra ūkiniai miškai. 
Tiesa, veiklą ūkiniuose miškuo-
se riboja kiti įvairūs įsipareigoji-
mai, susiję su paukščių apsaugos 
zonomis, natūraliomis buvei-
nėmis. „Turime dvi paralelines 
sistemas - miškų grupė, kuri 
nevisiškai atitinka tikrovės, ir 
miškininkas negali pagal ją pri-
imti sprendimo, turi pasižiūrėti 
dar ir kitus dokumentus. Reikia 

tas sistemas suvienyti. Dabar 
Lietuvoje yra toks kazusas, kad 
ūkinis miškas nebūtinai reiškia, 
kad tu gali kirsti, o draustinio 
miškas nereiškia, kad ten nebus 
vykdoma kažkokia ūkinė veikla. 
Šitai reikia išspręsti“, - pasakojo 
Aplinkos ministerijos atstovas.

„Biosferos poligonas nėra 
skirtas rekreacijai. Biosferos 
poligonas yra skirtas gamtos 
vertybių apsaugai. Rekreacija 
šitoje vietoje yra antrinis, gal 
net tretinis veiksmas. Bios-
feros poligone nėra rekreaci-
nių miškų. Ir jų nenumatoma 
(steigti - aut.past). Visi čia nori 
lėto poilsio, bet aš nežinau, ar 
jūs tikrai norite tos tikrosios 
B grupės miškų su stovykla-
vietėmis, pavadinkim, su tuo 
aktyviuoju turizmu. Saugoti-
na teritorija ne tam skirta, tam 
turime nacionalinius parkus, 
regioninius parkus su išskirto-
mis zonomis. O čia pirmiausia 
turėtų būti miško ekosistemos 
apsauga, pasyvusis turizmas.        

Negalima pasakyti, kad Ši-
monių girioje nebus kertama. 
Kur nėra gamtinių vertybių, 
iš ten reikia gauti medieną“, 
- išvaryti medžių pjovėjų iš 
Šimonių girios nežadėjo vice-
ministras. 

Miškininkas tikino, 
kad žino, ką daro

Valstybinės miškų urėdijos 
Anykščių padalinio laikinasis 
vadovas K.Bilbokas dėstė, jog 
iki tol, kol miškas pasiekia bran-
dą, jį prižiūrėti turi trys kartos.

„Jūs matote trijų kartų rezul-
tatą. Nėra blogas tas rezultatas, 
kurį mes šiandien turime. Yra 
valstybiniai miškai, kur regu-
liavimas yra valstybiniu mastu 
sprendžiamas, ir turime priva-
čius miškus, kur ūkininkavimo 
intensyvumas galbūt skiriasi. 
Anykščių krašte valstybiniai 
miškai sudaro 30 procentų. Bi-
osferos poligone yra 54 proc. 
valstybinių miškų. 85 ha užima 
pagrindiniai kirtimai: toks der-
liaus nuėmimas iš 6200 ha. Iš tų 
85 ha 76 proc. yra neplyni kir-
timai. Tik 24 proc. čia kertame 
plynai. Lietuvoje mes esame 
pirmąją vietą neplynų kirtimų 
srityje pasiekę. Nors kritikuo-
jate, kad pušynų neplyni kirti-
mai atrodo kaip plyni kirtimai,  
bet mes esame profesionalai, 
mūsų tikslas - atkurti mišką  ir 
pušyno kitaip mes neatkursime. 
Aiškiname visuomenei, kad 
pušynus turime būtent taip kirs-
ti. Eglynuose paprasčiau, juos 
galima kirsti laipsniškai, po-
miškis užtamsina, eglaitės gali 
augti ir tamsiau, todėl eglynų 
kaitos labai ir nepastebite. O 
su pušynais - kitaip nebus, nes 
norime turėti gerą mišką, svei-
ką mišką ir gyvą mišką. Gyvas 

miškas, tai jūs akcentuojate, 
turi būti prižiūrimas, turi būti 
ūkininkaujama, turi būti gydo-
mos ligos, kontroliuojama ken-
kėjų invazija. Aš 38 metus esu 
miškininkas. 1992 - 94-ųjų  is-
torija, sausros ir visa kita (man 
žinoma – aut pastaba).  Šimtais 
hektarų džiūvo eglynai ir, jeigu 
būtų buvusi nestabdoma šita 
invazija, mes dabar turėtume 
nudžiūvusius eglynus. Šabakš-
tynus, nebe miškus. Norėčiau 
supratimo.  Mes - urbanizuo-
ta visuomenė, nebe laukinis 
kraštas, be ūkininkavimo mes  
sveikų miškų neturėsime, pati 
gamta nebesugeba gintis“,  - 
miškininkų poziciją išdėstė 
K.Bilbokas.       

Apsauga ir rekreacija 
nedera viena su kita

Valstybės saugomų teritorijų 
tarnybos direktoriaus pavaduo-
toja Rūta Baškytė kalbėjo, kad 
Lietuvos piliečiai dabar išgy-
vena tarsi antrąją ekologinio 
- gamtosauginio pakilimo ban-
gą. Pirmoji banga susiformavo 
atkuriant nepriklausomybę, kai 
pradėti steigti nacionaliniai bei 
regioniniai parkai ir žmonės la-
bai rūpinosi aplinkosauga.   

„Labai svarbu rasti pusiaus-
vyrą tarp apsaugos ir naudoji-
mo. Tik rezervatuose uždrausta 
bet kokia veikla. Nacionaliniuo-
se ir regioniniuose parkuose, 
draustiniuose, biosferos poligo-
nuose - ir saugom, ir naudojam. 
Ir čia žymiai sunkiau. Uždraus-
ti gal tuo metu sunku, bet pas-
kui paprasta: visiems žaidimo 
taisyklės aiškios. Kitur nėra 
lengva. Biosferos poligonais 
pasinaudota, kai valstybė turėjo 
įvykdyti savo įsipareigojimus 
Europos komisijai dar prieš 
narystę ES. Reikėjo įsteigti 
paukščių apsaugai svarbias te-
ritorijas, buvo atrinktos teritori-
jos, kurios svarbios vienoms ar 
kitoms rūšims. Jas nebuvo labai 
sudėtinga įsteigti, bet išsaugoti 
tikrai sudėtinga. Teisės aktai 
taip pat modifikavosi: pradžio-
je neleidome šukomis mėlynių 
rinkti, bet kai pravažiuoja miš-
kovežis, tai jisai viską sunai-
kina. Mūsų teisės aktai eina iš 
paskos, nespėjame koja kojon. 
Teisės aktai pritaikyti vienai 
sistemai, o atsiradus kitai sis-
temai... “ -  kalbėjo R.Baškytė 
tikindama, kad reikia koreguoti 
šalies teisės aktus. Pasak jos, 
labai svarbu suderinti rekreaci-
jos ir miško išsaugojimo klau-
simus.     

„Negalėtume pasakyti, kad 
visi draustiniai bus skirti ir re-
kreacijai. Draustiniuose galimas 
pažintinis turizmas, dar yra vie-
na išimtis - vandens turizmas. 

Konferencijoje kalbėjo dr. Ričardas Skorupskas (pirmasis iš kai-
rės), Seimo narė Aistė Gedvilienė bei aplinkosaugininkė Monika 
Peldavičiūtė (pirmoji iš dešinės).
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Padniestrės mokytoja – „Bijau, kad prieš 
nužudydami okupantai žiauriai kankins“ Eldoradas Butrimas

specialiai iš Benderų, Moldova

„Bijau ne tiek mirties, kiek sadistiškų kankinimų, kuriais 
okupantų gvardiečiai čia pagarsėjo 1991 metais, kai, prieš 
nužudydami, moldavams išbadydavo akis, nupjaudavo au-
sis, išprievartaudavo“, - sakė mokytoja Nina Gerek.

Ši matematikos mokytoja eina 
direktorės pavaduotojos parei-
gas vienintelėje moldaviškoje 
mokykloje Benderų mieste, 
esančiame separatistinės Pa-
dniestrės Moldovos respublikos 
(PMR) teritorijoje. N.Gerek nie-
kada nepamirš, kaip 1991 rudenį 
nuo susidoroti atėjusių gvardie-
čių slėpėsi šiukšlių konteineryje, 
kuriame praleido visą naktį.

Konteineryje mokytoja pasi-
slėpė įspėta vienos kaimynės, 
sužinojusios, jog naktį bus 
suimami moldavų aktyvistai. 
Gvardiečiais tada pasivadinę 
rusakalbiai Padniestrės sepa-
ratistai tą naktį tikrai įsilaužė 
N.Gerek butą ir jos ieškojo.

Kitą dieną mokytojai, tuo 
metu bene aktyviausiai molda-
viško švietimo propaguotojai 
Benderuose, pavyko pabėgti į 
už keliolikos kilometrų esančią 
giminaičių sodybą. N.Gerek yra 
įsitikinusi, jog separatistai būtų 
tada ją nužudę, gal net panašiai 
žiauriai kankinę, kaip kad pasi-
elgė su sporto mokyklos direk-
toriumi moldavu.

Pastarasis dirbo rusiškoje mo-
kykloje, visiškai nesikišo į politi-
ką ir nebuvo moldavų aktyvistas, 
tačiau vis vien gvardiečių buvo 
suimtas. 1991 metais Moldovai 
paskelbus nepriklausomybę ir 
atsiskyrimą nuo SSSR, Padnies-
trės regionas, kuriame dominavo 
rusakalbiai gyventojai, pareiškė 
ištikimybę Maskvai.

Kišiniovo ir Tiraspolio gin-
čams peraugus į ginkluotus 
susirėmimus, dauguma molda-
vų aktyvistų iš Padniestrės pa-
bėgo, bijodami susidorojimo. 
Minėtas sporto mokyklos di-
rektorius savo žmoną su trimis 
vaikais irgi išvežė į Kišiniovą, 
bet pats grįžo į Benderus. Grįžo 
tam, kad prižiūrėtų miesto pa-
kraštyje turėtame ūkyje laiky-

tus gyvulius ir paukščius.
Kažkas netrukus įskundė, jog 

Rumunijos pilietybę turintis 
direktorius gali būti šnipas, ir 
gvardiečiai direktorių suėmė. 
Pedagogas buvo pririštas prie 
medžio, talžomas automatų 
buožėmis, jam gyvam buvo iš-
durtos akys ir nupjautos ausys.

Direktoriaus lavonas buvo 
rastas tik po kelių mėnesių 
griovyje, kuriame buvo užkasti 
keliasdešimt nužudytų molda-
vų. „Tokius žiaurumus, kokius 
Rusijos kariai dabar išdarinėja 
Ukrainoje, Maskva visų pirma 
1992 metais išbandė Moldovo-
je“, - tvirtina N.Gerek.

„Aš labai bijau, kad, Ukrai-
nai pralaimėjus, Rusija nuspręs 
prisijungti Padniestrę, ir čia vėl 
prieš mus atgims represijos, to-
dėl kasdien klausausi pranešimų 
iš fronto ir meldžiu Dievą padė-
ti Kijevui“, - sako N.Gerek.

Panašią baimę dabar sakėsi 
išgyvenanti ir minėtos mol-
daviškos mokyklos direktorė 
Maria Roibu. Ji, tiesa, vos kilus 
1992 metų mūšiams, pabėgo 
iš Benderų į kaimą ir nepatyrė 
kankinimų grėsmės.

Tačiau M.Roibu po karo 
vadovavo pedagogų bei tėvų 
protesto demonstracijoms ir 
susidūrė su  apstumdymais, ap-
spjaudymais  bei grasinimais, 
kad bus suimta, sumušta, nu-
šauta. Rusų kalbą universitete 
baigusi M.Roibu į  Benderus 
atvyko 1989 metais, kai čia pa-
skyrimą dirbti paukščių fabrike 
gavo jos vyras.

M.Roibu Benderuose tapo 
pirmąja moldavų kalbos moky-
toja rusiškame vaikų darželyje. 
Moldovoje Maskva vykdė žy-
miai agresyvesnę nei  Lietuvoje 
rusinimo politiką,  Benderuose 
pokariu labai ilgai nebuvo leis-
ta įkurti nei moldaviškos mo-

kyklos, nei darželio, nors mol-
daviškai kalbėjo daugiau nei 
trečdalis miesto gyventojų.

Moldaviško mokymo pirmoji 
reikalauti ėmė N.Gerek, atsi-
krausčiusi iš kaimo į Benderus 
ir susirūpinusi, kur mokysis jos 
vaikai, nemokantys rusų kalbos. 
Po daugybės vizitų  į komunis-
tų partijos komitetą bei miesto 
tarybą 1981 metais buvo leista 
atidaryti kelias moldaviškas 
klases rusiškose mokyklose.

Mokinių padaugėjus ir vei-
kiant M.Gorbačiovo vykdytos 
pertvarkos idėjoms, 1988 me-
tais pagaliau buvo leista įkurti 
pirmąją grynai moldavišką mo-
kyklą. Jai buvo atiduotas sena-
sis vienos rusiškos mokyklos 
pastatas.

1992 metų liepą Moldovai su 
Rusija pasirašius paliaubas dėl 
karo Padniestrėje nutraukimo ir 
įteisinus PMR atsiradimą, čia 
imta uždarinėti moldaviškas 
mokyklas. „Buvo pasakyta, jog 
galėsime dirbti tik tokiu atveju, 
jeigu pereisime prie rusiškos 
kirilicos rašmenų, o kadangi 
nesutikome, 1994 metais mus 
nusprendė uždaryti“, - prisime-
na M.Roibu. 

Kariams įsiveržus ir užėmus 
mokyklą,  veiklą nuspręsta tęs-
ti pamokas rengiant parkuose, 
butuose, aikštėje prie miesto 
merijos. 

Kadangi pamokų reng-
ti vis vien nebuvo leidžiama, 
M.Roibu organizavo Benderų 
merijos blokadą, o vėliau ini-
cijavo protesto maršą į už dvy-
likos kilometrų esančią PMR 
sostinę Tiraspolį.

Miesto prieigose tūkstančio 
tėvų bei mokinių ir pedagogų 
maršui kelią blokavo kariš-
kiai. Dienos pabaigoje penkių 
žmonių delegaciją pas save pa-
kvietęs PMR prezidentas Igoris 
Smirnovas vien pakartojo siūly-
mą, kad mokyklą leis atidaryti, 
jei bus pereita prie kirilicos.

I.Smirnovas drauge labai 
įžeidė delegaciją pasakęs, jog 
moldavų pareiga yra auginti 
pomidorus, o PMR valdymu 
užsiims rusai. Įsižeidę moldavai 
nutarė veikti ir pamokas ėmė 
rengti miškų ūkio administra-
cijos pastate bei našlaičių vaikų 
internate, kurie liko Moldovos 
Respublikos priklausomybėje.

Kadangi moldavų mokinių 
buvo padaugėję iki dviejų tūks-
tančių, pamokas teko rengti tri-
mis pamainomis ir tokiu būdu, 
kad pusė mokinių vieną savaitę 
mokėsi, o kitą savaitę sėdėjo 
namuose.

Merija keršydama likvidavo 
vienintelį moldavišką vaikų 
darželį ir atėmė pusę turėtos 

rusiškos mokyklos pastato. 
Įsikišus tarptautinėms organi-
zacijoms, Benderų merija po 
kelerių metų leido nuomotis ir 
remontuotis vieną buvusį vaikų 
darželį.

Konkursą remontui laimėjusi 
firma pasirodė esanti pavaldi 
KGB, nuėmė stogą ir daugiau 
nieko nedarė, palikdama pasta-
tą pūti lietuje. Moldavams ėmus 
patiems jį remontuoti, Benderų 
merija pranešė nebeleidžianti 
steigti mokyklos.

Mokytojai su tėvais  pasta-
te užsibarikadavo ir pusantro 
mėnesio protestavo neišeidami 
iš jo. Leidimas atidaryti moky-
klą buvo gautas tik po to, kai 
M.Roibu su bičiuliais užėmė 
vieną rusišką mokyklą Mol-
dovos teritorijoje ir užblokavo 
trims savaitėms traukinių eismą 
Benderuose.

„Mes patyrėme rusakalbių gy-
ventojų spjaudymus, keiksmus, 
laistymus vandeniu, grasinimus 
primušti ir nušauti, kariškių ir 
policininkų agresiją, mano vy-
ras per tas kovas pasiligojo ir 
mirė, tačiau nepasidavėme ir 
dabar turime moldavišką mo-
kyklą“, - džiaugiasi M.Roibu.

Direktorė visgi apgailestauja, 
jog tos nuolatinės kovos ir sun-
kumai bei moldaviško darželio 
uždarymas padarė savo, tad 
mokinių moldaviškose klasėse 
gerokai sumažėjo. 

„Spėju, jog, jei Rusija užims 
Odesos regioną Ukrainoje ir 
prisijungs prie jo Padniestrę, 
pirmi susidorojimą patirsime 
mes, moldaviškumo puoselėto-
jai“, - teigia M.Roibu. Direktorė 
sakosi to nebijanti ir didžiuoja-
si, kad vaikams yra patriotizmo 
pavyzdys. 

M.Roibu savo visas asmeni-
nes lėšas paaukojo paminklo, 
skirto kovoms Benderuose už 
Moldovos vientisumą  atminti, 
pastatymui. Paminkle pirmasis 
įrašytas vienos M.Roibu  paval-
dinės aštuoniolikmetis sūnus.

Vaikinas žuvo visai atsitikti-
nai, nes moldavų kariai papra-
šė, kad jis liptų į tanką ir paro-

dytų kelią, jis sutiko padėti, bet 
netrukus visi kartu pakliuvo į 
priešų rankas ir buvo sušaudy-
ti. „Moldavai kovojo už savo 
tėvynės vientisumą ir žuvo 
kaip didvyriai, o ne kaip oku-
pantai svetimoje žemėje - tai 
yra didžiulis ir esminis skirtu-
mas“,- priminė M.Roibu. „Aš 
nebėgau ir nebėgsiu iš Padnies-
trės, net jei Rusija ją užgrobs, 
o jei bus lemta, tai mirsiu kaip 
Moldovos patriotas“, - pareiškė 
ilgametis vienintelės molda-
viškos mokyklos Tiraspolyje 
direktorius Ionas Iovcevas. 
Prieš metus į pensiją išėjęs, bet 
mokykloje pavaduotoju dirbti 
likęs I.Iovcevas moldaviškumo 
neišsižadėjo net tada, kai 1992 
metais gvardiečiai jį išsivežę 
surišo ir tardė.

Surištam I.Iovcevui į delną 
gvardiečiai tada įspraudė gra-
natą ir, ištraukę saugiklį, pa-
reiškė, jog per pusę minutės 
turi apsispręsti, ar nori mirti, ar 
dirbti rusiškoje mokykloje. 

I.Iovcevas ryžosi žūti, ne-
žinodamas, kad tai ne tikra 
granata, o mokomoji. „Tokio 
išbandymo nelinkiu niekam, 
mano sveikatai ta naktis labai 
pakenkė, tačiau didžiuojuosi, 
kad tėvynės neišdaviau“, - pa-
reiškė I.Iovcevas.

Direktorius neseniai parašė 
atsiminimų knygą apie tai, ko-
kius sunkumus patiria moldavų 
švietimas Padniestrėje. Apie 
tai, jog mokytojai bei mokinių 
tėvai yra suimami, gąsdinami, 
šantažuojami, jog giminaičiai 
praras darbą, o mokiniai patiria 
rusakalbių patyčias ir užpuoli-
mus.

„Padniestrė skelbia rusų, 
ukrainiečių ir moldavų kalbų 
lygybę, tačiau tikrovėje molda-
vų kalbą iš čia norima išguiti,   
Maskvos skelbiama propagan-
da niekad negalima tikėti - nei 
sovietmečiu, nei dabar“, - pa-
reiškė I.Iovcevas.

Pedagogas pašnekesį užbaigė 
ragindamas, kad lietuviai būtų 
atsargūs ir nepasitikėtų  Krem-
liaus pažadais bei vilionėmis.

Vienintelės moldaviškos moky-
klos Benderuose direktorė Ma-
ria Roibu bijo susidorojimo, jei 
Rusija okupuos Padniestrę.

Karo Padniestrėje vaizdai.

Tiraspolio moldaviškos mo-
kyklos direktorius Ionas Iov-
cevas tėvynės neišsižadėjo 
net grasinant, kad įdėta jo 
rankon sprogs granata.

(Tęsinys. Reportažų iš Ukrainos pradžia „Anykšta“ nr. 24, 2022-03-26)
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Iš bebrų tapkime paukščiais...
Matėme Mikierių kilpose: kai 
žmonės plaukia ilgą atstumą, 
jiems reikia išlipti ir į krantą,  bet 
stovyklavietes reikėtų iškelti iš 
draustinių, nes ten, kur galima 
vandens turistui, atvažiuoja ir 
žmonės su automobiliais“, - sakė  
Valstybės saugomų teritorijų tar-
nybos direktoriaus pavaduotoja.

Kėdės turi tarnauti 100 metų 

Nacionalinės aplinkosaugos 
koalicijos pirmininkė Lina Paš-
kevičiūtė sakė, jog ji išvaikščiojo 
Šimonių girią, ir dėstė, kad girioje 
vyrauja ūkininkavimas, o aplin-
kosauga yra tik apsimestinė.   

„Kas yra Žaliasis kursas? Vi-
siems tai yra mistika. Visi galvoja, 
kad tai yra aplinkosauga. Tai nėra 
aplinkosauga. Iš principo nuo to, 
kaip ir ką mes vartojam, priklauso 
mūsų gamta. 

/.../.  Mes turime biologinės 
įvairovės krizę, turime klimato 
krizę ir taip nebegalime elgtis.  
Mes turime esmingai keistis, tai 
turi būti klimatui neutralu. Mūsų 
ekonomika turi būti atsieta nuo 

papildomų išteklių poreikių. Vi-
ceministras kalbėjo, kad mediena 
labai reikalinga. Taip, ji labai rei-
kalinga. Tada klausimas - ką mes 
darome su nukirsta mediena? Ar 
mes ją deginame, ar gaminame 
kėdes, ar dedame į baldus, ar de-
dame į namus?  Ir tai yra mūsų 
pasirinkimas. Mes turime keistis. 
Kai iškertame, medieną turime 
naudoti kuo ilgiau ir kuo geriau. 
Užuot kažką gaminę, eikime į 
miškus. Ekonomiką gaminkime 
per nemedieną. Reikia pajusti, 
kas yra tas pokytis, ir tai esminiai 
dalykai. Ir šitame lūžio taške mes 
nueiname į nacionalinį susitari-
mą. Galima pamiršti mūsų su-
sitarimą, imti Europos strategiją 
ir ją įgyvendinti. Iš tiesų, tai yra 
kompromisas - ambicija buvo 
geresnė. Kaip Lietuvoje, taip ir 
Europoje vyksta kova tarp sena 
ir nauja. Tarp to, kad mes esa-
me besaikiai vartotojai,  tarp to, 
kas turi būti ateityje. Turime būti 
kažkokie kitokie. Europinė stra-
tegija pirmiausia numato, kaip 
naudojama mediena: mediena 
turi tarnauti ilgiau, mes negalime 
turėti kėdžių penkeriems me-
tams, reikia šimtui metų. Taip, 
mums reikės daug kuro. Aišku, 
mediena turi keisti cementą, ce-
mentas labai imlus CO2 ir pana-
šiai. Bet turi būti vystoma neme-
dieninė ekonomika. Mes turime 
eiti į socialinius dalykus“, - dėstė 
L.Paškevičiūtė, atstovavusi vie-
nai iš pusių,  kai buvo rengiamas 
Nacionalinis miškų susitarimas.  

Susitarimas tarp žmonių 
ir planetos

Vilniaus universiteto docentas 
dr. R.Skorupskas apžvelgė gam-
tinę ir geografinę Šimonių girios 
padėtį. Pasak mokslininko, Šimo-
nių giria - vienintelis toks didelis 
ir įvairiapusis gamtinis objektas 
Šiaurės rytų Lietuvoje. Ji yra ne-
toli urbanizuotų teritorijų ir turi 
didelį rekreacinį potencialą. 

„Net pats intensyviausias re-
kreacinis naudojimas savo da-
roma žala niekada nepranoks 
ūkinio naudojimo. /.../. Iš bebro 
taptume paukščiais, mišką nau-
dotume nieko negrauždami“, - 
linkėjo dr. R.Skorupskas.

Seimo narė A. Gedvilienė sakė, 
kad Nacionaliniame miškų susi-
tarime ne interesų grupės turėtų 
tartis tarpusavyje. 

„Pasidalykim kažkuo, kas 
yra ne mūsų. Kiek pjausim, ką 
pjausim... Nacionalinis susitari-
mas turėtų būti sudaromas tarp 
mūsų ir planetos, kuri siunčia 
signalus:  aš pavargau nuo jūsų. 
Visas susitarimas turėtų būti 
orientuotas į tai, kaip mes gali-
me padėti gamtai. Susitarimas 
dėl vartojimo nebus lengvas, 
bet bus drąsesnis negu ministe-
rija norėtų“, - kalbėjo politikė. 

Ruošia miško terapeutus

Aplinkosaugininkė, asoci-

acijos „Gyvo Žalio“ steigėja 
anykštėnė Monika Peldavičiūtė 
kalbėjo apie miško rekreacinę 
ekonominę naudą. „Utenos re-
gionas - antra teritorija po pajū-
rio pagal rekreacinį potencialą. 
Ir girdime viceministrą sakant, 
jog čia rekreacija nebus plėtoja-
ma, nes daug daro žalos, o ūki-
ninkavimas - viskas „okey“. Šią 
savaitę padidinta miškų kirtimų 
norma. Gal dar „ant  klaustu-
ko“, bet didinami kirtimų plotai. 
(Vėliau aplinkos viceministras 
D.Augutis replikavo, kad kirtimų 
normos didinamos nebus. - aut.
past.). Kad saugomos teritorijos 
būtų apsaugotos, mes ketverius 
metus turime eiti į Seimą, kon-
certuoti, linksminti visus. Užuot 
gyvenę savo gyvenimą, mes tu-
rime kovoti, kad saugomos teri-
torijos būtų saugomos. Ketverius 
metus bendruomenė dėstė savo 
poreikius, bet Utenos miškų 
schemoje tie poreikiai niekaip 
neatsispindi. Tai rodo mūsų sis-
teminę spragą, kad mes vieni kitų 
negirdime. Kodėl kitos pasaulio 
šalys skaičiuoja rekreaciją ir tai 
moksliškai pagrindžia. Suomija, 
plėtodama miško sveikatingumo 
paslaugas, sutaupo 4 milijardus 
sveikatos apsaugai. Pradėkime 
savo sveikatą skaičiuoti ekono-
miškai ir mes pamatysime skai-
čius šalia medienos. Natūra 2000 
šalyje padarytas tyrimas nustatė, 
kad socialinė-ekonominė nauda 
2,2 karto didesnė nei medienos 
vertė. Jeigu mes šitoje Natūra 
2000 teritorijoje toliau vartojame 
medieną, mes toliau darome 2,2 
karto didesnę žalą, nes soceko-
nominė vertė 2,2 karto didesnė“, 
- kalbėjo anykštėnė.    

Ji pateikė pavyzdžių, kaip 
įvairiose pasaulio šalyse išnau-
dojamas miškų rekreacinis po-
tencialas, bei kalbėjo apie miško 
terapeutus. „Pirmasis patyriminis 
miško maudynių takas įrengtas 
Anykščiuose. Pirmieji Europoje 
susikūrėme gamtos ir miško tera-
pijos studijas. Sveikatos mokslų 
universitete įvesta nauja progra-
ma, o tai reiškia, kad turėsime 
apie 100 miško terapeutų. Kur 
bus jų darbo vietos, kur kursime 
žaliąsias darbo vietas? Ekonomi-
ką? Mes Nacionaliniame miškų 
susitarime sutarėme, kad valsty-
bė paruoš nemedieninės ekono-
mikos planą. Žymiausi pasaulio 
puslapiai skelbia - dirbk Lietu-
voje ir užsiimk miško maudy-
nėmis dirbdamas. Mus pasaulis 
taip pristato. Ar mes turime to-
kių centrų? /.../. Mūsų Šimonių 
girios vizija - eiti link gamtinės 
miškininkystės. Utenos apskri-
ties bendrieji planai numato, 
kad čia būtų kryptis tausojan-
čiam miškų ūkiui, rekreacijai, 
o dabar yra intensyvus naudo-
jimas. Čia tikslinga didinti sau-
gomų teritorijų plotus./.../. Mes 
nieko nekaltiname, sakome - 
paieškokime būdų. Atėjo laikas 
ir šiai interesų grupei“, - dėstė 
M.Peldavičiūtė.  

Vienas iš Šimonių girios saugojimo iniciatorių, šioje girioje sody-
bą turintis garsus smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekeris.  
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Gyvoji gėlių kompozicija – su 
numirusiais žiedais Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

A.Baranausko aikštėje visą pavasarį stovėjusi pilna išša-
lusių ir sudžiūvusių augalų tūrinė gėlių kompozicija atnau-
jinta tik „Bėk bėk, žirgeli!” šventės išvakarėse. Nors, kaip 
skelbia Anykščių rajono savivaldybė, gyvosios kompozicijos 
sienos suformuotos iš daugiau kaip 20 rūšių augalų, kurie 
atsparūs sausrai ir drėgmei, žemai ir aukštai temperatūrai. 
Todėl, pagal projektą, žiemą augalai neturėjo išmirti.

Šią gėlių kompoziciją prižiūrinčios UAB „Josvainių gė-
lės“ atstovai teisinosi, kad šiemet ją gėlėmis atnaujinti su-
trukdė prasti pavasario orai.

Apželdinimas – ne projekto 
autorės reikalas

Gyvosios kompozicijos idė-
ją įgyvendino UAB „Josvainių 
gėlės“. Projektą parengė UAB 
„Josvainių gėlės” konstruktorius 
Donatas Litvinas ir Anykščių ra-
jono savivaldybės Architektūros 
ir urbanistikos skyriaus vyriau-
sioji specialistė  Dalia Vileitienė.

„Anykšta” D.Vileitienės pa-
prašė pakomentuoti, kokie darbai 
vyksta prie jos suprojektuoto kū-
rinio, tačiau apželdinimas, anot 
jos, ne jos sritis. 

„Kai namą pastato, o paskui 
jį perdažo, tai jau nebe projekto 
autoriaus reikalas, o namo sa-
vininko”, - vaizdžiai paaiškino 
D.Vileitienė, pridūrusi, kad jos 
darbas buvo sugalvoti idėją, kaip 
įprasminti prieš Antrąjį pasauli-
nį karą Anykščiuose gyvenusios 
ir kūrusios žydų bendruomenės 
reikšmę mūsų miestui.

Turėtų tikti mūsų klimatui

Anykščių rajono savivaldy-
bės Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėja Daiva Ga-
siūnienė „Anykštą“  tikino, kad 
A.Baranausko aikštėje tūrinės 
gėlių kompozicijos puošimas 
naujomis gėlėmis savivaldybės 
biudžetui papildomai nekai-
nuosiąs.

„Anykščių rajono savivaldy-
bė su UAB „Josvainių gėlės” 
pernai pasirašė naują  trejų 
metų sutartį dėl Anykščių mies-
to gėlynų įrengimo ir teritori-
jų apželdinimo bei priežiūros 
paslaugų. Papildomai tūrinės 
gėlių kompozicijos puošimas 
gėlėmis Anykščių rajono savi-
valdybei nekainuoja nė vieno 
papildomo euro. Tūrinė gėlių 
kompozicija jau nebėra atskiras 
projektas”, - aiškino vyr.archi-
tektė D.Gasiūnienė.

Anykščių savivaldybės ir 
UAB „Josvainių gėlės” sutarties 
iki 2025 metų vertė siekia 300 
tūkst. Eur. Sutartis tokiam laiko-
tarpiui tęsiama antrą kartą.

Rajono vyriausioji architek-
tė D.Gasiūnienė nesutiko, kad 
tūrinę gelių kompoziciją puošia 
netinkamos gėlės. Pasak jos, 
daugiau nei pusė gėlių yra at-

sparios žiemos šalčiams:„Gėlės 
pritaikytos mūsų klimatinėms 
sąlygoms. O kitomis gėlėmis 
gyvoji kompozicija yra puošia-
ma vasaros sezono metu, nuo 
birželio 1 dienos, kaip ir numa-
tyta sutartyje.”

Pasak D.Gasiūnienės, gyvo-
sios gėlių kompozicijos sienas 
daugiausia puošia vaistažoliniai 
augalai: „Dabar ten atsirado že-
muogių. Kompozicija keičiasi. 
Bet daugiausia tai yra vaistažo-
liniai augalai”.

Pagyrė net kulinarinio 
tinklaraščio autorė…

D. Gasiūnienė kalbėjo, kad 
tūrinė gėlių kompozicija A. 
Baranausko aikštėje – labai pa-
vykęs projektas: „Labai didelis 
dėmesys jam per visą Lietuvą. 
Influenseriai yra pastebėję, kad 
tai pati geriausia tūrinė gėlių 
kompozicija Lietuvoje. Visuose 
pranešimuose šią kompoziciją 
rodau su dideliu džiugesiu.”

Vyr. architektė nurodė, kad  
apie šią gėlių kompoziciją savo 
mintimis „Facebook” paskyro-
je pernai vasarą yra pasidalijusi 
„Beatos virtuvė” kūrėja Beata 
Nicholson.

Kaltina blogą pavasarį

Viena iš UAB „Josvainių gė-
lės” savininkių Lina Marmaitė 
„Anykštai” pasakojo, kad tūri-
nę gėlių kompoziciją bendrovė 
puošia įvairiomis gėlėmis, o 
visų jų pavadinimų ji negalėjo 
išvardyti.

„Kompozicija puošiama alū-
nėmis, gebenėmis, šilokais, 
įvairiais prieskoniniais, vais-
tažoliniais augalais. Daug ten 
visokių augalų, - sakė ji. - Šie 
augalai yra daugiamečiai. Kai 
kurie jų gali žiemoti lauko są-
lygomis. O kad gėlių kompozi-
cija atrodytų gražiau, puošiame 
ją  ir vienmetėmis gėlėmis.”

Pasiteiravus, kodėl gelių 
kompozicijos A. Baranausko 
aikštėje  atnaujinamos tik pra-
sidėjus vasarai, o ne pavasarį, 
kai sužysta visos gėlės, UAB 
„Josvainių gėlės” savininkė  L. 
Marmaitė aiškino, kad buvo at-
sižvelgta į oro sąlygas: „Šį pa-

vasarį viskas vėlavo mažiausiai 
dvi savaites, tai laukėme, kol 
augalai išsprogs. Gegužę tikrai 
gėles sodinti buvo per anksti. 
Šiemet buvo kažkokia katastro-
fa, o ne pavasaris. Gyvename 
ne tropiniuose miškuose.”

Puoštų našlaitėmis, 
bet taupo

L.Marmaitė sakė, kad vienin-
telės gėlės, kuriomis jau balan-
dį  galėtų puošti tūrinių gėlių 
kompozijų sienas, galėtų būti 
našlaitės: „Bet mes negalime 
sodinti našlaičių, nes šis pro-
jektas yra daugiamečių, o ne 
vienmečių gėlių. Jei sodintume 
vien vienmetes gėles, būtų per  
daug išlaidų.”

 Pasiteiravus, su kuo UAB 
„Josvainių gėlės” Anykščių 
rajono savivaldybėje derina 
veiksmus dėl Anykščių miesto 
gėlynų, tos pačios tūrinės gėlių 
kompozicijos apipavidalinimo, 
L.Marmaitė minėjo savivaldy-

ubės specialistę Kristiną Vaiz-
gėlienę bei vyr. architektę D. 
Gasiūnienę.

Skirta žydų atminimui

Prieš dvejus metus išplatin-
tame Anykščių rajono savival-
dybės pranešime rašoma, kad 
simbolinius žydų amatininkų 
namus menanti gyvoji gėlių  
kompozicija žymi buvusios 

Turgaus, po to ir iki dabar 
A. Baranausko aikštės isto-
rinę pietinę ribą. 1935 metų 
Anykščių miesto plane aikštės 
ribos buvo tiksliai paženklin-
tos. Pasak Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėjos 
D. Gasiūnienės, norėta paro-
dyti buvusią miesto centrinės 
dalies struktūrą bei priminti ir 
prisiminti  čia gyvenusius ir 
miestą kūrusius žmones.

Gėlių kompozicija, pasak sumanymo autorės Dalios Vileitienės, 
įprasmina prieš Antrąjį pasaulinį karą Anykščiuose gyvenusios 
ir kūrusios žydų bendruomenės reikšmę mūsų miestui.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 LRT radijo žinios.
06:07 (Pra)rasta karta. 
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 1.
12:55 Amerika iš paukščio 
skrydžio.  
13:50 Mis Marpl. „Bertramo“ 
viešbutis   N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 „Dainų dainelės“ laureatų 
apdovanojimų akimirkos.
16:00 Dainų dainelė 2022. 
Laureatų baigiamasis koncer-
tas.  
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Dainų dainelė 2022. 
Laureatų baigiamasis koncer-
tas.  
19:30 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai   
N-14.  
21:45 Supertėtis  N-14.  
23:10 Slapta Ain Rand aistra  
N-14 (kart.).
00:55 Dinas  N-14 (kart.).

06:30 Neramūs ir triukšmingi.
07:00 Bunikula.

07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Obuolys ir Svogūnas.
09:30 Medžioklės sezonas 
atidarytas.
11:10 Rembo sūnus  N-7.  
13:05 Namų areštas..
15:15 Galaktikos gelbėtojai  
N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Nuostabioji moteris  N-7.  
22:20 Pakeleivių karta  N-14.  
00:30 Tikrasis Flynas N-14.  

06:00 Keista šeimynėlė (kart.).
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga (kart.) N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.  
09:00 Asteriksas. Stebuklingojo 
gėrimo paslaptis  N-7.
10:40 Flukas.
12:30 Nuostabūs metų laikai  
N-7.
13:40 Įspūdingiausi gyvūnų 
šokiai N-7.
14:50 Drakonų kova. Evoliucija  
N-7.
16:30 Misteris Dydsas  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.  
19:27 TV3 orai.  
19:30 Metam monetą  N-7.
21:00 Grenlandija. Išlikimas  
N-14.
23:30 Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga  N-7.
01:15 Bado žaidynės. Ugnies 

medžioklė N-7 (kart.).

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k).
07:00 Lietuvos galiūnų čempio-
nato finalas (k).  
08:00 Varom! N-7.  
08:30 Tauro ragas. N-7.  
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinkti-
nė prieš Latvijos rinktinę.  
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 Juodasis sąrašas  N-7.  
20:30 Supermenas ir Luiza  
N-7.  
21:30 Sūnus paklydėlis N-14.  
22:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika  N-14.  
23:55 Operacija Argo (k) N-14.  

06:20 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.  
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. Žudantys šaltiniai  N-14.  
22:55 Medisono grafystės tiltai  
N-7.  
01:40 Užslėptas grožis (k) N-7.  

 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 Atspindžiai. 
11:00 Vilniaus rajonų veidai. 
Markučiai. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:45 Kosminis vaikis.
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 Kultūros diena (kart.).
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vasarojimas su opera.  
22:00 Samuelis Barberis. 
Opera „Vanesa“.  
00:10 Panorama (kart.).
00:32 Sportas. Orai (kart.).
00:40 Supertėtis  N-14 (kart.).

06:00 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:25 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.

07:30 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
08:30 Kalnų vyrai  N-7.
09:30 Vienam gale kablys.  
10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Vandenyno kariai  N-7.
11:30 Ledynmečio milžinai N-7.
12:35 Mažieji gamtos stebuklai  
N-7.
13:50 Išlikimas Aliaskoje 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 Nedidelė paslauga  N-14.
00:20 NBA Action.  
01:00 Informatorius N-14 
(kart.).

06.00 Juvelyrų klanas N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 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.
16.25 Orai.
16.30 24/7.
17.30 Neatrasta Rusija..  
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Krepšinio pasaulyje su 

V.Mačiuliu.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos dvarai.  
21.00 Klausimėlis.  
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Orijaus kelionių archyvai.
09:30 Orijaus kelionių archyvai.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 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.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Lenktynės. N-14 
22:30 Jėga ir Kenoloto
22:33 Lenktynės. N-14 
23:45 Orijaus kelionių archyvai.
00:15 Orijaus kelionių archyvai.
00:50 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
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.
16:15 Perplaukus Atlantą  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 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4   N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
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 Kaip atsikratyti boso?  
N-14.  
00:30 Paskutinis laivas  N-7.  
01:30 Pakeleivių karta (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  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 Jeloustounas  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 Siuntinys  N-14.
00:25 Rezidentas N-14.
01:30 Elementaru N-7.

06:00 FTB (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia  
(k).

08:25 Teisingumo agentai N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  
10:35 Gyvūnų būstai.  
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 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Sibiras N-14.  .
23:10 Juodasis sąrašas  (k) 
N-7.  
00:10 Sūnus paklydėlis (k) 
N-14.  
01:10 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika (k)  N-14.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k)  N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano 
likimas N-7.  
09:00 Sužeista širdis (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar (k) N-7.  
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu N-7.  
13:20 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 Aleksas Hugo. Svetimi  
N-14.  
23:00 Prancūziška žmogžudys-
tė. Žudantys šaltiniai (k) N-14.  
00:55 Stebuklas  N-7.  
01:55 Uždrausto miesto intrigos 

 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? 
(kart.).
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.  
19:00 Pasivaikščiojimai  (kart.).
19:30 Klasikinės muzikos istori-
niai centrai.  
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Muzikinė dokumentika. 
Johnas ir Yoko.  
23:00 Klausyk, Marlonai.
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.
00:55 Dabar pasaulyje.  
01:20 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 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 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 Kitas pasaulis  N-7.
21:10 Pragaras rojuje  N-14.
23:25 Tūnąs tamsoje  S.
01:25 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas  N-7
05.45 Bušido ringas N-7.
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Misja – vasara.  
07:00 Išpažintis su Marija.
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 žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Automobilis už 0 eurų.
10:30 Jūs rimtai?
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
13:30 Gimę ne Lietuvoje.
14:00 Šiandien kimba.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai. 
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Gyvenimas inkile.
19:30 Automobilis už 0 eurų.
20:00 Krepšinio zona.
20:30 Šaro Barsa.
21:00 Kasdienybės herojai. 
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  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.
16:15 Perplaukus Atlantą   N-7.  
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Bėgliai. Vorkutos bėglys  
N-7.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.  
22:00 Kai nusėda dulkės   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.  
10:00 Rimti reikalai 4 N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
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 12 stipriausių  N-14.  
01:05 Paskutinis laivas  N-7.  

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga   N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
08:00 Jeloustounas (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 Jeloustounas  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 Universalus karys N-14.
00:40 Rezidentas  N-14.
01:40 Elementaru  N-7.

06:00 FTB (k) N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai N-7.  
09:30 Kalnietis (k)  N-7.  
10:35 Čikagos policija (k) N-7. 

11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 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 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 NSO  N-14.  .
22:50 Kalnietis IV. Žaidimo pa-
baiga (k)  N-14.  .
00:35 Strėlė  N-7.   

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos 
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas N-7.  
09:00 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.  
13:20 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. 
Avarinis ženklas  N-14.  
22:55 Rebeka Martinson. Melas 
(k) N-14.  .
00:50 Stebuklas  N-7.  
01:50 Uždrausto miesto intrigos 
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 Misija Sibiras’19 (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 VIII tarptautinio M. K. 
Čiurlionio festivalio atidarymo 
koncertas.  
22:55 Vytautas Mačernis. 
Trumpos istorijos.  
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.  

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 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 Kitas pasaulis  N-7.
21:20 Slaptasis agentas  N-14.
23:55 Jeloustounas  N-7.
00:55 Skubi pagalba  N-14.
01:45 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėsta.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Triguba apsauga.
11.10 Neišsižadėk  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. 01:35 
Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Bėgliai. Tuneliu į laisvę 
10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir 
vilties bei Okupacijos ir genocido 
dienoms atminti.  
11:20 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“.  
12:00 Valstybės vėlia-
vos pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje.
12:15 Pagarbos eisena ir isto-
rinės atminties akcija „Ištark, 
išgirsk, išsaugok“.  
13:00 Bėgliai. Pabėgimas iš 
Taljanų  N-7.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:15 Perplaukus Atlantą  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 Kai nusėda dulkės  N-14.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris  N-14. 
23:50 1000 pasaulio stebuklų.  
00:45 Kelionių atvirukai.

06:00 Pakvaišusi porelė .
07:00 Ūkininkas ieško žmonos.
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4 N-7. 
11:00 Keičiu žmoną.  
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 Anonimė N-14.  
00:25 Paskutinis laivas   N-7.  
01:25 Kaip atsikratyti boso? (k)  
N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
06:30 Keista šeimynėlė.
07:05 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:40 Jeloustounas (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 Jeloustounas  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 Tarp pilkų debesų. 
Lietuva  N-7.
00:40 Rezidentas  N-14.
01:40 Elementaru N-7.

06:00 FTB (k) N-7.  

07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:25 Teisingumo agentai N-7.  
09:30 Kalnietis (k)  N-7.  
10:35 Čikagos policija  (k) N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 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 Akloji zona   N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 Kalnietis IV. Žaidimo pabai-
ga  N-14.  
22:45 Sibiras (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 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.  
13:20 Nina  N-7.  .
14:30 Įstatymas ir tvarka  (k)  
N-7.  
15:35 Anupama.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Sužeista širdis  N-7.  
18:50 Kandisė Renuar N-7.  
20:00 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
21:00 Rebeka Martinson. Melas 
N-14.  
22:55 Aleksas Hugo. Svetimi (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 Teatro biografijos (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva (kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Atspindžiai (kart.).
13:15 Vilniaus rajonų veidai 
(kart.).
13:45 7 Kauno dienos (kart.).
14:15 Mokslo sriuba (kart.).
14:45 Klasikinės muzikos istori-
niai centrai (kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:50 Slaptas dosjė.  
17:30 Gedulo ir vilties diena. Šv. 
Mišios..
18:45 Muzikinė pauzė.
18:55 Misija Sibiras’19.  
20:00 Karl Jenkins. „Ginkluotas 
žmogus: mišios už taiką“.  
21:25 Vytautas Mačernis. Namai.  
21:30 Laisvės kaina  N-7.
22:30 Stilius.  
23:30 Gyvenk kaip galima šva-
riau.  
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  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 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 Kitas pasaulis  N-7.
21:30 Prarastasis miestas Z  
N-14.
00:25 Jeloustounas  N-7.
01:20 Skubi pagalba   N-14.
02:05 Gerasis daktaras N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06:30 Kryptys.  
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 žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
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 žinios  
„UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 06 14

trečiadienis 2022 06 15



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. birželio 11 d.

ketvirtadienis 2022 06 16

penktadienis 2022 06 17

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  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“. 
13:30 Čia mano sodas (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:15 Perplaukus Atlantą  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 Kai nusėda dulkės  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 Rimti reikalai  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. N-7.  
20:00 Nuo... Iki....  
20:30 Turtuolė varguolė  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Kaponė  N-14.  
00:40 Paskutinis laivas  N-7.  
01:40 12 stipriausių (k)  N-14.  

06:00 Bakuganas  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Keista šeimynėlė.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
08:00 Jeloustounas (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 Jeloustounas  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 Svarbus taikinys  N-14.
00:25 Rezidentas  N-14.
01:30 Elementaru  N-7.

06:00 FTB  (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Teisingumo agentai  N-7.  
09:30 Kalnietis (k) N-7.  

10:35 Čikagos policija (k) N-7.  
11:35 Mentalistas  (k) N-7.  
12:35 FTB N-7.  
13:30 Mano virtuvė geriausia.
16:00 Kalnietis  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Čikagos policija  N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Pričiupom!  
21:00 V- tai Vendeta  N-14.  
23:45 NSO (k) N-14.  
01:30 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.  
13:20 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  
N-14.  
22:55 Rebeka Martinson. 
Avarinis ženklas (k)  N-14.  
00:50 Stebuklas N-7.  
01:50 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Bėgliai. Vorkutos bėglys  

N-7.
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Lietuvos mokslininkai.  
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 Saulėlydis  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 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 Kitas pasaulis  N-7.
21:20 Bėgantis labirintu: vaistai 
nuo mirties  N-14.
00:15 Pajėgos  N-14.
01:25 Skubi pagalba N-14.
02:15 Gerasis daktaras  N-14.

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 Triguba apsauga.
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 naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. Naujienos rusų 
kalba.
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 Investavimo akademija.
20:00 Sporto baras. 
21:00 Į pasaulio kraštą. Šeimos 
nuotykiai ant ratų.
21:30 Gyvenimas inkile.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
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.
16:15 Perplaukus Atlantą  
N-7. 
17:15 Ponių rojus   N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:15 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo 
lenktynės  N-14.
24:00 Edipas Karalius  N-14.
01:35 Pusryčiai pas kaimyną 
(kart.).

06:00 Pakvaišusi porelė.
07:00 Ūkininkas ieško žmo-
nos.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Rimti reikalai 4  N-7.  
11:00 Keičiu žmoną.  
13:20 Turtuolė varguolė (k)  
N-7.  
14:30 Pabelsk į mano šird  
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 San Andreas  N-7. 2 
23:15 Mano žemė  N-14.  
01:15 Kaponė (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:00 Jeloustounas (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Mažoji našlė  N-7.
11:00 Aistros spalva  N-7.
12:00 Nuodėminga žemė  
N-7.
14:00 Meilės gijos  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.  
16:27 TV3 orai.  
16:30 TV Pagalba  N-7.
18:00 Lidl grilio talentai.  
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Paslaptinga karalystė  
N-7.
21:35 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas  N-14.
00:05 Ankstyvas paleidimas  
N-14.
01:55 Siuntinys  N-14 (kart.).

06:00 FTB (k)  N-7.  
07:00 Mano virtuvė geriausia 
(k).
09:30 Kalnietis  (k) N-7.  
10:35 Čikagos policija  (k) 
N-7.  
11:35 Mentalistas (k) N-7.  
12:35 FTB  N-7.  

13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Teisingumo agenta 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 Išvadavimas  N-14.  
23:40 V- tai Vendeta (k) N-14.  
02:20 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.  
13:20 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 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  N-14.  
23:15 Vienišas vilkas  N-14.  
01:25 Nusikaltimas šiaurėje  
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vartotojų kontrolė.  
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 Rusų gatvė  (kart.).
12:20 Anykščių kraštas  
(kart.).
12:50 Stambiu planu  (kart.).
13:45 Dokumentinė istorinė 
laida „Lietuvos kolumbai“.  
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.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Daina Mijai  N-14.
22:30 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2021.  
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Saulėlydis 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 Paskutinį kartą Vegase  
N-7.
00:10 Bėgantis labirintu: vais-
tai nuo mirties  N-14 (kart.).

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Klausimėlis.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  
N-7.
10.05 Triguba apsauga.
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  
N-7.
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  
N-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 Orijaus kelionių archyvai.
11:00 Delfi rytas. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Verslo požiūris.
14:00 Alfas vienas namuose.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai. 
18:30 Lietuviškos atostogos. 
19:00 Sporto baras. 
20:00 Orijaus kelionės.
20:30 Kapralas eina Tenerife.
21:00 Jūs rimtai? 
21:30 Automobilis už 0 eurų.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
23:35 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:30 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
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šeštadienis 2022 06 18

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Išbraukite duotus žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyventi kaime gera.  
06:30 Praeitis ateičiai  N-7. 
(kart.).
07:30 Beatos virtuvė (kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio.
12:45 Gyvenimas Alpių kal-
nuose. 
13:40 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 Mano daina.  
22:25 Beprotiškos vestuvės  
N-14.  
24:00 Greiti ir įsiutę 3: Tokijo 
lenktynės  N-14 (kart.).
01:40 Daina Mijai  N-14.

06:35 Neramūs ir triukšmingi.
07:05 Bunikula .
07:35 Deksterio laboratorija.
08:05 Padūkėlių lenktynės.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Obuolys ir Svogūnas.
09:20 Ogis ir tarakona.
09:50 Playmobil filmas.
11:45 Delfinukas Bernis.
13:35 Didžiosios motušės 
namai 2  N-7.  
15:35 Indiana Džounsas ir 
dingusios Sandoros skrynios 
ieškotojai N-7. 

17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Monstrų viešbutis 3. 
Atostogos .
21:20 Holivudo afera  N-14.  
23:20 Supergreiti  N-14.  
01:20 San Andreas (k) N-7.  

06:00 Keista šeimynėlė (kart.).
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  (kart.) 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 Delfinai iš arti  N-7.
14:50 Pono Poperio pingvinai  
N-7.
16:40 Karštos galvos 2   N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Krepšinio rungtynės 
Broliai. Karjeros finalas.
21:30 Šešios dienos N-14.
23:25 Karštasis kubilas – laiko 
mašina. N-14.
01:40 Universalus karys  N-14 
(kart.).

06:00 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k) N-7. 
08:00 Pričiupom!  (k).
09:00 Sveikatos kodas.  

09:30 Sveikatos kodas televi-
trina.
10:00 Gyvūnų būstai.  
11:05 Tropinės Žemės salos.
12:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7.  
13:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
14:30 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal.
15:30 Ekstrasensų mūšis  N-7.  
17:30 Nacionaliniai darbo ypa-
tumai  N-7.  
18:30 Iškvietimas  N-7.  
19:30 Kaukės.  
22:00 Komandosai  N-14.  
00:00 Amerikietiškos imtynės 
(k) N-7.  
02:00 Išvadavimas (k) 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 Sodas už namo.  
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. Minininkų būrys  
N-14.  
22:55 Balta varna  N-14.  
01:20 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje (k) N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.  
07:30 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
08:00 Čia mano sodas.  
08:30 Gamtininko užrašai.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Atranka.  
12:00 Smalsumo genas.  
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Hokaido skanėstai.
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Mano geriausias drau-
gas  (kart.).
14:30 Mažylio Nikolia atosto-
gos.
16:05 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
16:45 Kelionių atvirukai.
17:00 Veranda.  
17:30 Dizainas.
18:00 Teatro biografijos.  
19:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Pusfinaliai ir finalai.  
21:00 Juodasis Lapinas  N-14.  
22:30 Ieva Narkutė ir 8 jos 
veidai.  
24:00 Kelionių atvirukai (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Edipas Karalius N-14. 
(kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:35 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:30 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
08:30 Kalnų vyrai N-7.
09:30 Statybų gidas.  

10:00 Autopilotas.  
10:30 Gazas dugnas.  
11:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
11:30 Ledynmečio milžinai N-7.
12:40 24 valandos Žemėje  
N-7.
13:50 Išlikimas  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 Paskutinį kartą Vegase  
N-7 (kart.).
02:00 Prarastasis miestas Z  
N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas  N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Padangių 
moterys.  
08.30 Kryptys LT.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija   
N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.  
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 ži-
nios  „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 GOGENAS. Kelionė į 
Taitį. N-14
22:30 Jėga ir Kenoloto
22:33 GOGENAS. Kelionė į 
Taitį. N-14
23:20 Orijaus kelionių archyvai.
00:25 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

Informuojame žemės sklypų kadastrinis Nr. 3442/0001:0658; kadastrinis Nr. 
3464/0004:0016, esančių Vaitkūnų k., Svėdasų sen., Voversių k., Skiemonių sen., 
Anykščių r. sav. mirusio savininko Č.A. paveldėtojus ir savininko A.K, kad A. Mackaus 
individualios veiklos matininkas Algirdas Mackus (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
57) vykdys žemės sklypų kadastrinis Nr. 3442/0001:0495; projekt. Nr. 3464/0004:681, 
esančių Vaitkūnų k., Svėdasų sen., Voversių k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav. ribų 
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos  prašome kreiptis darbo die-
nomis į A. Mackaus individualios veiklos buveinę adresu Anykščių r. sav., Skiemonių 
sen.,Voversių k., Voversių g. 30, el. paštas algirdas.mackus@gmail.com, dėl bendros 
sklypo ribos  suderinimo per 10 dienų nuo šio skelbimo paviešinimo.

Telefonas pasiteirauti (8-686) 84276.
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siūlo darbą

Jei norite ką nors padovano-
ti, toks skelbimas „Anykštoje“ 
Jums nieko nekainuos. 

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

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.

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

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

Tel. (8-609) 92144.

Reikalingas vienišas žmogus 
gyventi kartu, padėti senjorui 
ūkyje.

Tel. ( 8-678) 00255.

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.

Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos sprendimas dėl 
taikomo turto mokesčio

Anykščių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl 
nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. Sąraše įvardintiems 
objektams už 2023 metus bus taikomas 3 procentų nekilno-
jamojo turto mokesčio tarifas. Su sąrašu galite susipažinti 
Anykščių rajono savivaldybės interneto puslapyje www.
anyksciai.lt naujienų skiltyje 2022-06-07 paskelbtoje naujie-
noje „Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl 
taikomo turto mokesčio“.

Užsak. nr.540

Parengtos Anykščių rajono savivaldybės 
saugomų gamtos paveldo objektų schemos
Anykščių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtos Anykščių rajono 

savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų (Variaus ąžuolo, Pušies Šventosios gamtiniame-
rekreaciniame take, Pavarių liepos, Šventųjų ąžuolų, Žažumbrio ąžuolo, Elmės šešiakiamienio 
ąžuolo, Uoksinės pušies, esančių Anykščių sen., Anykščių r., Buivydų uosio, esančio Skiemonių 
sen., Anykščių r., Mūtinės kalnarūtės augimvietės, esančios Svėdasų sen., Anykščių r.) schemos, 
kurios savivaldybės interneto svetainėje viešinamos nuo  šių metų gegužės 31 d.

Organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 
Anykščiai, tel. (8 381) 58035, el. p. info@anyksciai.lt., Architektūros ir urbanistikos skyrius, 
tel. (8 381) 58 032, Bendrasis ir ūkio skyrius, tel. (8 381) 58147.

Teisinis pagrindas: Saugomų teritorijų įstatymo 23 straipsnio 5 dalis, Lietuvos Respublikos 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatų 141 straipsnio 16 punktas, Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. 1-TS-172 „Dėl pasiūlymų 
dėl Anykščių rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto 
paskelbimo savivaldybės saugomu nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo tvarkos aprašo patvirti-
nimo“, Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-259 „Dėl 
savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo“.

Tikslas: nustatytos Anykščių rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų buferinės 
apsaugos zonos bei pazonio ribos.

Su parengtomis savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemomis galima susipažinti 
savivaldybės interneto svetainėje, naujienų skiltyje paskelbtoje 2022.05.31 naujienoje „Pareng-
tos Anykščių rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemos“.

Užsak. nr.  540

Paslaugos

Minkštų baldų drėgnas che-
minis valymas. 

Tel. (8-675) 10930.

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

Tel.(8-699) 18885.

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

Tel. (8-685) 68182.

Dažo namus ir šiferinius, 
skardinius stogus. Įvairūs 
skardinimo darbai. Dirba savo-
mis medžiagomis. 

Tel. (8-682) 06225. 

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

Tel. (8-658) 37897.

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.

Kokybiškai kasa, valo, lygina 
tvenkinius.

Tel. (8-619) 62254.

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.

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

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

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-617) 00616.

Pjauna žolę trimeriu visame 
Anykščių rajone.

Tel. (8-609) 25237.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Buhalterė su aukštuoju išsi-
lavinimu, vyr. buhalterės darbo 

patirtimi, asmenine kompiu-
terine įranga ir buhalterine 

programa teiktų buhalterinės 
apskaitos paslaugas įmo-
nėms, ūkininkams, MB , IĮ. 

Tel.: (8-614) 93300.

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

Tel. (8-658) 57722.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 
2022 m. liepos 4 d. 13 val. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tary-
bos (V) nuotoliniame posėdyje bus svarstomi: Algimanto apygardos Šarūno 
rinktinės Butageidžio kuopos vado Antano Jagėlos – Ąžuolo ir kitų Lietuvos 
partizanų kautynių ir žūties vietos (46040), Anykščių r. sav., Troškūnų sen., 
Smėlynės k., Kunigiškių II kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų kapų 
komplekso (46125, 46126, 46127), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Kunigiškių 
II k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl ap-
saugos suteikimo. 

Su parengtais dokumentais galima susipažinti: 
https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/j2psB59X3EWjFts
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Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4102

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

perka

parduoda

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
Birželio 12 d. (sekmadienį) prekiau-

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

Užsakymai tel.: (8-632) 40215.
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, 

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

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

KALAKUTAI, VIŠTAITĖS!
Birželio 14 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.

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.

Ieško pirkti 2 kambarių butą 
Anykščiuose.

Tel. (8-607) 79556. 

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

Tel. (8-600) 22488.

Automibiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIeSIoGIAI PerKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VerŠeLIUS 
nuo 2 iki 12 
savaičių ir 
AVIS

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

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

kitose kaimyninėse apylinkėse. 
Gali būti apleisti.

 Tel. (8-614) 23749.

Utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

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.

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

Tel. (8-612) 26974.

Kita

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

Tel. (8-600) 17621.

Nekilnojamasis turtas

Šlavėnuose namą - parduotuvę. 
Tel. (8-686) 45112.

Skubiai 3-jų kambarių butą 
miesto centre.

Tel. (8-699) 65526.

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

Kuras

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

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

Kita

Automobilį OPEL CORSA D, 
penkių korpusų vartomą plūgą 
RABE Albatros, kultivatorių – 
skutiką 9 m pločio. 

Tel. (8-685) 50986.

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. 
JAUNOS VIŠTAITĖS

Birželio 16 d. (ketvirtadienį) prekiau-
sime Kaišiadorių rajono paukštyno vak-
cinuotomis 3-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradėjusiomis 
kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 11.40, Didžiuliškėse 11.50, 
Padvarninkuose 11.55, Andrioniškyje 12.00, 
Kuniškiuose 12.15, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 12.30, 
N. Elmininkuose 12.40, Elmininkuose 
12.50, Čekonyse 12.55, Leliūnuose  13.00, 
Grikepeliuose 13.10, Svėdasuose (prie tur-
gelio) 13.20, Varkujuose 13.35, Debeikiuose 
13.45, Bebarzdžiuose 13.50, Rubikiuose 
14.00, Burbiškyje 14.05, Katlėriuose 
14.10, Pašiliuose 14.15, Skiemonyse 
14.25, Staškuniškyje 14.40, Kurkliuose 
14.50, Kavarske 15.10,Zaviesiškyje 15.15, 
Ažuožeriuose 15.20, Pagiriuose 15.25, 
Dabužiuose 15.30, Janušavoje 15.40, 
Pienionyse 15.45, Repšėnuose 15.50, 
Traupyje 16.00, Laukagaliuose 16.05, 
Troškūnuose 16.15, Vašokėnuose 16.25, 
Surdegyje 16.35, Levaniškiuose 17.00.

Nusišienauti žolę nuo 2 ha 
pievos Užulieknio k.

Tel. (8-671) 66634.



2022 m. birželio 11 d.NIEKO RIMTO

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
birželio 11-12 d.d. - priešpilnis,
birželio 13 d. - pilnatis .

Anupras, Ramūnas, Dovė, 
Kristijonas, Kristis, Vilma, 
Kristė.

Barnabas, Tvirmantas, 
Aluona, Flora.

šiandien

birželio 12 d.

vardadieniai

oras

+15

+21

birželio 13 d.
Antanas, Kunotas, Skalvė, 
Akvilina.

Piešė kęstutis PABIJuTAS, 
rašė Antonas FeljeTonAs Amiliutė aprauda liūčių paskandintus 

,,Agresorius F1“ veislės kopūstus

Prestižinė užmiesčio gyven-
vietė. Vienas „naujasis lietuvis“ 
šaukia kitam iš balkono:

- Klausyk, bachure, tavo uoš-
vienė įkrito į mano baseiną su 
krokodilais!

- Na ir kas? Tavo krokodilai, 
tu juos ir gelbėk...

***
Interviu su milijonieriumi:
- Sakykit, kas jums padėjo 

užsidirbti tiek pinigų?
- Kantrybė, tik kantrybė!
- Bet mes juk žinome daugy-

bę dalykų, kur jokia kantrybė 
nepadėtų. Tarkim, jei nešiotum 
vandenį rėtyje, tai kad ir kiek 
besistengtum, vandens nepri-
neštum.

- Kodėl gi ne? Tereikia su-
laukti žiemos...

***
Į traukinio vagoną įgriūva už-

dusęs keleivis.
- Velnias, o vis dėlto suspė-

jau!
- Neatrodo, kad labai tuo 

džiaugtumėtės.
- O ko čia džiaugtis! Buvau 

toks tikras, kad pavėluosiu, jog 
palikau namie lagaminą.

***
Vaikinas skundžiasi psichia-

trui:
- Gydytojau, manęs niekas 

nesupranta...
- Kaip suprast?

***
- Anūkėli, anūkėli, klausyk, 

kaip ten tas vokietis, nuo kurio 
aš taip einu iš proto?

- Alzhaimeris, senele, Alzhai-
meris.

Šis olandiškas hibridas 
Atsparus tarsi kovidas: 
jo neėda amarai –
laikosi jisai gerai.

Prie infliacijos tokios
Tėvą - močią jis atstos.
Ar rauginsi, ar troškinsi, -
Alkio jausmą numalšinsi. 

Taip gėrėjos Amiliutė
Apsižergusi kėdutę...
kantriai kopūstus ravėjo -
Darbas kidrieniam nuėjo. 

Plaukia ežerais daržai,
Tarsi vargo būt mažai. 
nei kopūstų, nei morkyčių, -
Vagose daug daug balyčių.

Tenkintis reikės mažu 
Antpalanginiu daržu. 
Guodžias Miciui Amiliutė -
Alkaniems reikės pabūti.

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!


