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

10 metų Sibiro platybėse, 
saugant viltį sugrįžti... Lina DAPKIENĖ

Palmira Kadžionytė-Že-
liabinienė – Laisvės gynė-
jo, partizanų kuopos vado, 
visuomenininko Jono Ka-
džionio (slapyvardis Bėda) 
sesuo. Palmira augo dide-
lėje šeimoje, ugdžiusioje 11 
vaikų. Šeima buvo ištremta 
į Sibirą, ten praleido net 10 
metų, bet visi 7 tremtiniai 
grįžo į Lietuvą 1958 metais. 

Šiandien iš Kadžionių šei-
mos likę tik jiedu - sesuo ir 
brolis. 

Saugant Palmiros Kadžionytės-Želianinienės sveikatą (moteris penkerius metus gyvena sutrikusiu 
širdies ritmu), pavyko pakalbinti šią itin atvirą, nuoširdžią ir geranorišką močiutę. Prisiminti sun-
kius metus padėjo ir brolis, buvęs partizanasJonas. 

Anykščiuose atidarytas Panevėžio prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų filialas

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Birželio 16 dieną, ketvirta-
dienį, Anykščių menų inku-
batoriuje – menų studijoje 
vyko Panevėžio prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų 
organizuotas Anykščių vers-
lo forumas. 

Atvykusius į renginio vie-
tą forumo dalyvius pasitiko 
informacinis stendas, kuria-
me nurodyta, kad Panevė-
žio prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai Anykščiuose, 
A.Baranausko a.1, atidarė 
savo filialą. 

Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė ir 
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius Anykščius verslo forumo dalyviams pristatė kaip patrau-
klų, naujų idėjų nestokojantį miestą.

Viršūnės. Balandžio 17 dieną, 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius dalyvavo Ekono-
mikos ir inovacijų ministerijos 
renginyje „Regional Tourism 
Summit on Peace and Reco-
very“. Anykščių rajono savi-
valdybės tinklapyje paaiškinta, 
kad meras dalyvavo „1-ajame 
regioniniame turizmo viršūnių 
susitikime dėl taikos ir atsiga-
vimo“. Vienas portalo anyksta.
lt skaitytojas juokavo, kad  už 
naujadarą  „turizmo viršūnės“  
kažkam savivaldybėje reikėtų 
įteikti „šnobelio premiją“.

Avys. Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinės mokyklos 
teritorijoje edukacijos tikslais 
įrengtas aptvaras, kuriame ap-
gyvendintos dvi avys: meri-
nosų veislės Pienė ir Lietuvos 
juodgalvė, vardu Smala.

Baletas. Birželio 19 dieną, 
sekmadienį, Anykščių sociali-
nės globos namų Burbiškio bei 
Svėdasų padaliniuose nemoka-
mus pasirodymus surengs bale-
to trupė „Classic Art“.

Lūšis. Šimonių girioje žmonės 
skelbiasi  šį mėnesį  pamatę lūšį. 
Lūšis, pastebėta prie kelio, buvo 
nebaikšti, žmonės ją fotografavo 
pro automobilio langus. Atida-
rius automobilio duris ji ramiai 
nuėjo. Šimonių girioje lūšis arba 
jų paliktus pėdsakus neretai pa-
stebi daug gyventojų.

Savivaldybės 
kultūros premiją 
pasiūlyta 
teikti kas dvejus 
metus

Elektros tiekimo 
mistika, spiritiz-
mas ir anyžinės 
„bombonkės“: 
trumpai ir be cen-
zūros

Rusijos karių 
sadizmas 
atsiskleidė 
Moldovoje

Gyventojai ir 
patys didina 
atliekų 
tvarkymo kainą

pastabos paraštėse
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spektras

temidės svarstyklės

Į Amžinybę iškeliavo Rimvydas Griauzdė
Birželio 16 dieną, ketvirtadienį, mirė Anykščių Šv.Mato 

bažnyčios vargoninkas, buvęs Anykščių rajono tarybos na-
rys Rimvydas Griauzdė (1967-2022).

Apie netektį pirmoji žinia so-
cialiniuose tinkluose pasidalijo 
šiuo metu motinystės atostogo-
se esanti Anykščių rajono mero 
patarėja Gabrielė Griauzdaitė – 
Patumsienė. 

„Tėti, tu visada būsi mūsų 
širdyse“, – jautria žinute pasi-

dalijo G.Griauzdaitė – Patum-
sienė.

Žinomas anykštėnas mirė 
Panevėžio ligoninėje po šią 
savaitę patirtos traumos. Rug-
pjūtį R. Griauzdei būtų sukakę 
55-eri metai.

Iš Pasvalio krašto kilęs 

R.Griauzdė nuo 1989 metų iki 
pat gyvenimo pabaigos gyveno 
Anykščiuose. Pakeisti susir-
gusį vargonininką į Anykščius 
R.Griauzdę pakvietė monsinjo-
ras Albertas Talačka.

Anykštėnai R.Griauzdę pri-
simena kaip kūrybingą asme-
nybę, subtilų humoro jausmą 
turintį,  visada besišypsantį 
žmogų, apsilankiusį kone kie-
kvieno anykštėno namuose.

Anykščių bažnyčioje, be jau 
veikusių didžiojo ir vyrų choro, 
R. Griauzdė 1990 metais subūrė 
jaunimo kamerinį mišrųjį chorą 
„Salve Cantus“, įrašė Antano 
Baranausko giesmių programą.

R. Griauzdė subūrė ir vado-
vavo Savanoriškosios krašto ap-
saugos tarnybos vokaliniam vyrų 
ansambliui, kuris vėliau  išaugo 
į  Anykščių kultūros centro vyrų 
ansamblį „Varius“. Šviesaus 
atminimo R. Griauzdė buvo 
Anykščių Šv. Mato parapijos 
pastoracinės tarybos narys. 
2003–2007 ir 2007–2011 me-
tais  jis buvo Anykščių rajono 
tarybos narys, išrinktas pagal 
Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos sąrašą.  2011–2015 me-

Šviesaus atminimo vargonininkui Rimvydui Griauzdei šią vasa-
rą būtų suėję 55-eri metai.

Pagalba. Birželio 15 dieną 
ugniagesiai buvo iškviesti į 
Kavarsko seniūnijos Pumpu-
čių kaimą.Ugniagesiai padė-
jo iš namų išnešti ligonę ir ją 
įkelti į greitosios medicinos 
pagalbos automobilį.

Sukčiavimas. Birželio 15 

dieną 11 val. 13 min. į Anykš-
čių rajono policijos komisariatą 
kreipėsi vyras (g. 1977 m.), ku-
ris pareiškė, kad gegužės 28 die-
ną skelbimų portale pastebėjo 
parduodamą automobilį „BMW 
X4“, už kurį pervedė 50 000 
eurų, tačiau automobilis nebu-
vo atvežtas ir pinigai negrąžin-
ti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 

pagal LR BK 182 str. 2 d..
Ligonis. Birželio 14 dieną, 

antradienį, Anykščiuose, Staty-
bininkų g., ugniagesiai padėjo 
medikams patekti į butą. Prane-
šama, kad ugniagesiai diskiniu 
pjūklu ir parankinėmis priemo-
nėmis išlaužė šarvo duris, pateko 
į butą, įleido medikus,  padėjo 
išnešti iš buto ir įkelti į greitosios 

medicinos pagalbos automobilį 
pilietę, gimusią 1938 m..

Vagystė. Anykščiuose, Še-
petiškių g., įsibrauta į vyrui (g. 
1965 m.) priklausantį rūsį, iš 
kurio pagrobtas benzopjūklas 
JONSER ir lazerinis gulsčiu-
kas KAITIAN. Padaryta turti-
nė žala apie 500 Eur. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Siūlymas. Europos Komi-
sija siūlo Bendrijos lyderiams 
suteikti Ukrainai ir Moldovai 
kandidačių į Europos Sąjungą 
(ES) statusą. Apie tai penkta-
dienį spaudos konferencijoje 
pranešė Komisijos pirmininkė 
Ursula von der Leyen. Ukrainai 
ir Moldovai siūloma kandidatės 
statusą suteikti iš karto, tačiau 
taip pat prašoma įgyvendinti 
tam tikrus pokyčius. Kaip BNS 
penktadienį sakė eurokomisaras 
Virginijus Sinkevičius, tai „nėra 
sąlygos, bet, sakykim, džentel-
meniškas pasitikėjimas“. Galu-
tinį sprendimą, ar suteikti šioms 
valstybėms kandidačių statusą, 
dar turės vienbalsiai patvirtinti 
Bendrijos šalys narės. Jų lyde-
riai po savaitės renkasi į Euro-
pos Vadovų Tarybos posėdį.

Sąjunga. Lietuvos vyskupų 
konferencija (LVK) sako esanti 
susirūpinusi Seime svarstomu 
Civilinės sąjungos įstatymo 
projektu, kuris leistų įteisinti 
nesusituokusių porų santykius.
LVK laikosi pozicijos, kad 
toks reguliavimas gyvenimą be 
santuokos bei tos pačios lyties 
asmenų bendrą gyvenimą pri-
lygintų santuokai, o tam Baž-
nyčia negali pritarti. Vyskupai 
laikosi pozicijos, kad norint 
užtikrinti kartu gyvenančių bei 
santuokos ar tėvystės, moti-
nystės, giminystės ryšiais sa-
vęs nesiejančių asmenų teises 
„protingas kompromisas būtų 
priimti tokį įstatymą, kuris šių 
sąjungų netapatintų su šeima“. 
Bažnyčia išsako paramą kitam 
Seime pradėtam svarstyti įsta-
tymo projektui, kuriuo Civili-
niame kodekse būtų įtvirtinta 
artimo ryšio koncepcija. Šias 
pataisas pasiūlė konservatyves-
ni politikai.

Siena. Lietuviams pradėjus 
itin dažnai vykti į Baltarusiją, 
bus griežtinama ten vykstančių-
jų kontrolė, dėl to gali sumažėti 
pralaidumas, penktadienį pra-
nešė Lietuvos muitinė. Tarny-
bos duomenimis, per šių metų 
pirmuosius keturis mėnesius 
Lietuvos-Baltarusijos sieną kir-
to beveik keturis kartus daugiau 
lengvųjų automobilių (iš viso 
– daugiau kaip 124 tūkst.), nei 
pernai per tą patį laikotarpį. Lie-
tuvos muitinės pareigūnai teigia 
pastebintys tendenciją, kad nuo 
bevizio režimo pradžios kai ku-
rios lengvosios transporto prie-
monės į Baltarusiją vyksta net 
po keliolika kartų per mėnesį. 
Dauguma vykstančiųjų nesle-
pia perkantys Baltarusijoje pi-
gesnius degalus ir cigaretes bei 
apsirūpina vadinamuoju „Bal-
tarusišku prekių krepšeliu“, 
leidžiamu kitų neapmuitinamų 
prekių kiekiu.

-BNS

Savivaldybės kultūros premiją pasiūlyta 
teikti kas dvejus metus Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Birželio 14 dieną, antradienį, posėdžiavo Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros taryba. Šiame posėdyje Kultūros ta-
rybos nariai nutarė, kuriems Anykščių rajono savivaldybei 
pateiktiems kultūros ir kūrybinių iniciatyvų bei leidybinių 
veiklų projektams siūlyti teikti finansavimą. Taip pat nutar-
ta, kad  Anykščių rajono savivaldybės įsteigta Teresės Mike-
liūnaitės kultūros premija bus teikiama kas dvejus metus.

Nuo 2001 metų kasmet  tei-
kiama T.Mikeliūnaitės kultū-
ros premija yra aukščiausias 
kultūrinės veiklos įvertinimas 
Anykščių rajone, tačiau Kultū-
ros tarybos nariai pastebėjo, kad 
Anykščių rajone nėra tiek kul-
tūrai nusipelniusių asmenybių, 
todėl pasiūlyta šią premiją teikti 
kas dvejus metus.

Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad 
jau nemaža metų T.Mikeliūnaitės 
kultūros premijos kandidatus 
siūlo tos pačios organizacijos, 
todėl prieita prie išvados, kad  
šiai premijai reikalinga didesnė 
informacinė sklaida. Taip tiki-
masi pritraukti naujų organiza-
cijų dėmesį, sulaukti didesnės 
premijos kandidatų įvairovės.

Kultūros tarybos nariai posė-
dyje taip pat įvertino Anykščių 
rajono savivaldybei pateiktus 
aštuonis kultūros ir kūrybinių 
iniciatyvų bei šešis leidybinius 
projektus. Kultūros ir kūrybinių 
iniciatyvų projektams iš Anykš-
čių rajono savivaldybės biudže-
to prašoma kiek daugiau nei 24 
tūkst. Eur,  o leidybiniams pro-
jektams – kiek daugiau nei 20 
tūkst. Eur paramos.

Paraiškas kultūros ir kūrybi-
nių iniciatyvų projektams remti 
pateikė Troškūnų bendruome-
nė, asociacija Anykščių kultūri-
nės iniciatyvos, Šimonių girios 
bendruomenė, VšĮ „Prasmin-
gas garsas“, Pasaulio anykštė-
nų bendrija,  Anykščių r. tau-

tinių šokių ansamblio „Gojus“ 
klubas, istorinių šokių studija 
„Baltoji pavana“ bei Vaižgan-
tiečių klubas „Pragiedrulys“.

Paraiškas leidybiniams pro-
jektams remti pateikė Vaižgan-
tiečių klubas „Pragiedrulys“, 
muziejininkė Alma Ambraš-
kaitė, Anykščių menų centras, 
Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centras bei Pasaulio 
anykštėnų bendrija.

Kultūros taryba rekomenda-
vo nefinansuoti  vienos Anykš-
čių turizmo ir verslo informaci-
jos centro leidybinių projektų 
paraiškos. Nefinansuoti reko-
menduota ir vieno asociacijos 
Anykščių kultūrinės iniciatyvos 
pateikto kultūros ir kūrybinių 
iniciatyvų projekto.

Be to, muziejininkė A. Am-
braškaitė prie paraiškos nepa-
teikė savo gyvenimo aprašymo. 
Kadangi teikiant paraiškas šis 
dokumentas būtinas, jai leista 
gyvenimo aprašymą į savival-
dybę pristatyti per dvi dienas.

Kultūros tarybos nare an-

tradienio posėdyje paskirta 
Anykščių rajono mero patarėja 
Inona Brasiūnienė. Dar viena 
laisva vieta Kultūros taryboje 
rezervuota būsimajam savival-
dybės Kultūros, turizmo ir ko-
munikacijos skyriaus vedėjui, 
kurio pavardė dar neskelbiama. 
Naujas šio skyriaus vedėjas 
pareigas turėtų pradėti eiti nuo 
liepos 1 dienos.

Jau trejus metus Kultūros ta-
ryba dirba be veiklos plano. Tokį 
planą posėdyje siūlė sudaryti ir 
patvirtinti „Anykštos redakci-
jos“ direktorė ir vyriausioji re-
daktorė Gražina Šmigelskienė.

Kultūros tarybos narys Kęs-
tutis Indriūnas kalbėjo, kad vei-
klos planas esąs nereikalingas.

„Atsiras naujas Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėjas, bus ir veiklos 
planas“, - kalbėjo jis.

Kultūros tarybos narė Audro-
nė Berezauskienė pasidžiaugė, 
kad Kultūros tarybos posėdžiuo-
se visiems tiesiog gera susitikti.

Antradienį vykusiame Kultū-
ros tarybos posėdyje nuotoliniu 
būdu pageidavo dalyvauti Kul-
tūros tarybos narys Vytautas 
Balčiūnas, tačiau jam tokia ga-
limybė nebuvo suteikta.

pro memorija

tais jis buvo išrinktas Anykš-
čių rajono tarybos nariu pagal 
Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų sąrašą.

Kartu su žmona Romualda 
R.Griauzdė užaugino dvi du-
kras. 

Kada velionis Rimvydas 
Griauzdė bus laidojamas, in-
formacijos kol kas nėra.

-ANYKŠTA

A.A. Rimvydui Griauzdei 
buvo nesvetima ir aviacija.
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

(Atkelta iš 1 psl.)

Pagrindine Anykščių vers-
lo forumo „žvaigžde“ tapo 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja Daiva Gasiū-
nienė. Jos pranešimas „Anykš-
čiai – ateities miestas“,  lydi-
mas forumo dalyvių klausimų, 
užtruko daugiau nei valandą. 
Dėl to savo pranešimų laiką pa-
gal numatytą darbotvarkę teko 
trumpinti ekonomistui Mariui 
Dubnikovui ir VšĮ Lietuvos 
Inovacijų Centro Inovacijų pa-
ramos paslaugų departamento 
vadovui Artūrui Jakubavičiui.

Vyr. architektė D.Gasiūnienė 
forumo dalyviams savo praneši-
me išsamiai nušvietė svarbiausius 
Anykščių rajono savivaldybės ar 
su jos pagalba įgyvendintus pro-
jektus, tokius, kaip naujam gyve-
nimui prikeltas Anykščių sena-
miestis, kairysis Šventosios upės 
takas, Lajų takas ar Tilto gatvės 
kompleksas. Pranešėja pasakojo 
ir apie naujas vizijas. Pavyzdžiui, 
Anykščiuose Karaliaus Mindau-
go ąžuolynas ateityje gali tapti 
koncertų vieta, mieste gali atsi-
rasti Gamtos tyrimų laboratorija.

Vyr. architektė D. Gasiūnie-
nė, kalbėdama apie Anykščių 
pasiekimus, įvardijo, jos many-
mu, svarbiausius dalykus: „Tai 
politinė valia, politikai ir žmo-
nės, kurie myli savo kraštą.“ 

Jai antrindamas Anykščių ra-
jono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad nemažiau svarbus yra 
darbų tęstinumas.

„Tai yra daugelio metų dar-
bas. Yra bėgiai, ir aš jau nebijau 
pralaimėti mero rinkimų. Tais 
bėgiais viskas važiuoja“, - sakė 
S.Obelevičius.

Vyr. architektė D.Gasiūnienė 
taip pat kalbėjo, kad valdinin-
kams, kai atliekami darbai, 
svarbu nebijoti nuolatinės kri-
tikos. „Jeigu liaupsina, tai yra 
blogai, iš tokio darbo reikia iš-
eiti“, - sakė ji.

Forumo dalyviai taip pat do-
mėjosi, kokių ribojimų verslui 
gali kilti, jei Anykščiams bus 
suteiktas kurorto statusas.

„Ribojimai gali būti tokie, 
kad mes patys žiūrėsime į va-
žiuojantį kaimyną, kad jis 
neterštų aplinkos išmetamo-
siomis dujomis. Aš nežinau 
daugiau jokių ribojimų“, - sakė 
D.Gasiūnienė.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius forumo daly-
viams aiškino, kad kurorto sta-
tuso siekimas „yra pinigai“, bei 
nurodė, kodėl kiti Lietuvos ku-
rortai nenori, kad kurortu taptų 
ir Anykščiai.

„Kurortai kasmet gauna maž-
daug 4 milijonus eurų gatvių 
remontui. Jei Anykščiai taptų 
kurortu, tuos 4 milijonus reikė-
tų dalytis penkiese, todėl, aišku, 

Anykščiuose atidarytas Panevėžio prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų filialas

Ekonomistas Marius Dubnikovas šiuo laikotarpiu rekomendavo 
susilaikyti nuo nereikalingų pirkinių.

tas pasipriešinimas yra“,- dėstė 
S.Obelevičius.

Forumo dalyviams meras S. 
Obelevičius taip pat prabilo apie 
seną svajonę – Anykščiuose ati-
daryti Nacionalinį pasakų parką.

„Jei vaikams čia būtų toks 
„disneilendas“, žmonės tikrai į 
jį važiuotų“, - kalbėjo meras.

Vienas verslo forumo daly-
vis sakė viešojoje erdvėje ma-
tęs informaciją, kad Anykščiai 
nori apmokestinti įvažiavimą 
į miestą, ir domėjosi, ar tokių 
planų dar laikomasi.

„Buvo tokių kai kurių Anykš-
čių rajono tarybos narių minčių 
dėl apmokestinimo. Bet tai yra 
neįmanoma, nes per Anykščius 
eina respublikinės reikšmės ke-
liai. Mūsų surinktus mokesčius 
tada pasiimtų Lietuvos automo-
bilių kelių direkcija“, - juokavo 
meras S.Obelevičius.

Ekonomistas M.Dubnikovas 
skaitė pranešimą „Karo povei-
kis Lietuvos ekonomikai“. Pra-
nešėjas aiškino, kad šiuo metu 
ekonomika su sunkumais susi-
duria ne dėl karo Ukrainoje.

„Finansai ir ekonomika gy-
vena pagal tuos pačius gamtos 
dėsnius. Yra pavasaris, vasara, 
ruduo – tas pats vyksta ir eko-
nomikoje“, - sakė jis.

Ekonomistas prognozavo, 
kad šiuos metus Lietuva dėl 
prastėjančių ekonominių rodi-
klių išgyvens, sunkiau esą gali 
būti 2023 metais.

VšĮ Lietuvos Inovacijų Cen-
tro Inovacijų paramos paslau-
gų departamento vadovas A. 
Jakubavičius skaitė pranešimą 
„Viešosios paramos galimybės: 
kaip į šį traukinį suspėti regio-
nų verslams“.

Panevėžio prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų Korporatyvi-
nių reikalų vadovė Aistė Masi-
lionienė „Anykštą“ informavo, 
kad Anykščiai verslo forumui 
pasirinkti neatsitiktinai.

„Anykščių miestą pasirin-
kome todėl, kad Anykščius 
matome kaip perspektyvų 
ir draugišką verslui miestą. 
Anykščių meras Sigutis Obele-
vičius - vienas iš pirmųjų merų, 
apdovanotas garbingu Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų padėkos ženklu už verslo 
ir savivaldos bendradarbiavimo 
skatinimą. Anykščių menų in-
kubatorius yra Panevėžio pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
narys, tad renginį pasirinkome 
organizuoti čia“, - sakė ji.

Iš Anykščių rajono Panevėžio 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų nariais taip pat yra viešoji 
įstaiga „Sveikatos oazė“, ku-
rios direktorė Sonata šių rūmų 
tarybos narė, bei Anykščiuose 
filialą turintis Aukštaitijos pro-
fesinio rengimo centras.

Dėl brangaus ir mylimo tėvelio Rimvydo Griauzdės 
netekties reiškiu nuoširdžią užuojautą dukrai Gabrielei 
GRIAuzDAITEI-PATuMSIEnEI, artimiesiems, bičiu-
liams ir visiems, kam Velionio išėjimas į Anapilį yra ypač 
skaudus.

nutrūkusi brangaus žmogaus gyvybės gija visuomet su-
kelia skausmą, tačiau krikščioniškas tikėjimas įkvėpia viltį, 
kad sielos ryšys ir artima dvasinė bendrystė net ir tokiomis 
skausmingomis akimirkomis tik stiprėja.

Linkėdama stiprybės Velionio artimiesiems tikiu, kad Jo 
vardas ir atminimas visada bus šviesūs ir brangūs Jūsų šir-
dyse ir mintyse.

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos Krikščionių demokratų 
frakcijos vardu

Frakcijos seniūnė
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ar reikėtų 
Anykščiuose 
organizuoti 
tradicinę Joninių 
šventę? O gal 
pakanka 
„Superfiestos“?

Aušra STRAzEVIČIŪTĖ:

Manau, kad reikia. Nerei-
kia pamiršti tradicijų, jei yra 
galimybė su jomis susipažinti 
tiems, kurie dar nežino jų.

Jūratė PADAGInSKIEnĖ:

Menu, 1968 m. Joninės bū-
davo Šilelyje. Ant upės kranto 
didelis laužas, grodavo kažkas 
akordeonu, šokdavome, leis-
davome į upę vainikėlius su 
degančia žvakute, būdavo la-
bai smagu, laukdavome aušros, 
grįždavome namo prieš 5 va-
landą ryto. Liko tik gražūs pri-
siminimai tų Joninių dienų!

Elvyra BAKAJEVA:

Būtinai reikėtų, juk Andrio-
niškis tai daryti sugeba.

Jūratė STEPOnĖnAITĖ:

Nors buvo smagu, visgi Joni-
nės tikros būdavo.

Sekmadieniais Lenkijoje 
parduotuvės nedirba

Rimantas VAnAGAS, rašy-
tojas, apie viešnagę Seinuose, 
Lenkijoje:

„Šimtai lietuvių į Lenkijos 
parduotuves traukia nusipirkti 
pigesnių produktų, o mes, tokie 
naivuoliai, pirmiausia nutarė-
me nusifotografuoti prie myli-
mo Antano Baranausko pamin-
klo.“

O taryba draugiškai 
pakilos rankeles...

Kęstutis InDRIŪnAS, ar-
chitektas, Anykščių rajono 
savivaldybės Kultūros tary-
bos narys, apie tai, kad Tary-
ba dirba be veiklos plano:

„Atsiras naujas Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos sky-
riaus vedėjas, bus ir veiklos 
planas.“

Štai kodėl valdininkai prie 
ankstesnio mero iš darbų 
bėgo!

Daiva GASIŪnIEnĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja, apie kritiką:

„Jeigu liaupsina, tai yra blo-
gai, iš tokio darbo reikia išeiti.“

Gyventojai - tik dėl 
statistikos?

Daiva GASIŪnIEnĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėja, apie varomą-
ją Anykščių krašto jėgą:

„Tai politinė valia, politikai ir 
žmonės, kurie myli savo kraštą.“

Siaurukas - to pavyzdys

Sigutis OBELEVIČIuS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Anykščių vystymosi perspek-
tyvas:

„Yra bėgiai, ir aš jau nebijau 
pralaimėti mero rinkimų. Tais 
bėgiais viskas važiuoja.“

Pažiūrėkit į jų „stumiamus“ 
įstatymus, ir viskas 
pasidarys aišku

Sigitas PETRAVIČIuS, 
Anykščių socialinės gerovės 
centro vadovas, apie Seimo 
spendimą uždrausti skirti 1,2 
proc. GPM parapijoms:

„Net nežinau, kas tai valdžiai 
užėjo.“
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B. Ropė. Lietuviai išsaugojo 300 mln. eurų ES lėšų regionams
Lietuvoje gana tyliai praėjo vidinės politinės kovos dėl mi-

lijonų, skirtų regionų, tarp jų ir Anykščių, vystymuisi. Tai 
gana dideli regionams skirti ES pinigai, kuriuos norėta at-
imti ir atiduoti Vilniui. Kalbu apie Lietuvos Vyriausybės pa-
siūlymą dalį ES sanglaudos finansavimo nukreipti į Sostinės 
regioną kitų Lietuvos regionų sąskaita. Gera žinia, kad dau-
giau kaip 300 mln. eurų vis tik pavyko išsaugoti regionams.

Kodėl sostinei mažiau? 
Priminsiu, kad tarp Sostinės 

regiono ir likusios Lietuvos (Vi-
durio ir vakarų regiono) pragy-
venimo lygio skirtumas yra mil-
žiniškas. Vilniaus regiono BVP 
vienam gyventojui sudaro 117 
proc., tuo tarpu likusios Lietu-
vos – tik 65 proc. ES vidurkio.

Kas yra sanglauda? Labai 
trumpai: kiekviena valstybė narė 
gauna ES sanglaudos paramą 
pagal savo regionų išsivystymo 
lygį, kuris yra apskaičiuojamas 
pagal tam tikrus ekonominius 
ir socialinius rodiklius. Mažiau 
išsivystę regionai gauna didesnį 
finansavimą, o labiau išsivystę 
– mažesnį. Tai yra logiška, nes 
toks ir yra sanglaudos tikslas – 
mažinti netolygumus Europos 
Sąjungoje ir valstybių narių vidu-
je, kad visur pragyvenimo lygis 
būtų panašus ir nereiktų geresnio 

pragyvenimo ieškoti kitoje šalyje 
ar kitame mieste.

Kad susidarytų aiškesnis vaiz-
das, pirmiausia turiu paminėti 
keletą reikšmingų dalykų apie 
ES finansinių investicijų situaciją 
Lietuvoje. Kaip žinote, Europos 
Komisija valstybėms narėms dėl 
Covid-19 pandemijos sukeltos 
krizės skyrė Atsigavimo fondo 
lėšas, kurias mūsų Vyriausybė 
numačiusi beveik visas skirti 
Sostinei – 3,2 mlrd. eurų „nusės“ 
iš esmės Vilniaus regione, tarsi 
tik Vilniaus regionas būtų paty-
ręs krizę dėl pandemijos. Kėliau 
šį klausimą, bet finansų ministrės 
atsakymas vienas – regionai, kai-
mas ir taip daug gauna per tiesio-
gines išmokas žemdirbiams. Tai 
yra absurdiškas argumentas, nes 
tiesioginės išmokos yra skirtos 
ne kaimui, o mums, vartotojams, 
kad maisto kainos būtų mažesnės 

ir „nepravalgytume“ visų savo pa-
jamų, bet tiek to, šį kartą į tai nesi-
gilinsim. Tiesiog fiksuokim faktą, 
kad ES Atsigavimo fondo pinigai 
nukreipiami į Sostinės regioną.

Turint tai omenyje, Vyriausybė 
vis tiek norėjo atimti reikšmingą 
dalį, t. y. – 679 mln. eurų ES san-
glaudos lėšų, teisėtai priklausan-
čių neturtingam Vidurio ir Vakarų 
Lietuvos regionui, ir perkelti tas 
lėšas į Vilniaus regioną. Negana 
to, jie siūlė turtingam Vilniaus 
regionui pridėti beveik tokią pa-
čią sumą dar ir iš valstybės biu-
džeto. Iš „biednesnio“ atimti, o 
turtingajam pridėti keliagubai.

Komisarė: taip žudoma 
šalies plėtra
Norėdamas sustabdyti šį regio-

nų ir visos šalies vystymuisi ža-
lingą sprendimą, Europos Parla-
mente kreipiausi į už sanglaudą ir 
reformas atsakingą Europos Ko-
misijos narę Elisa Ferreira. Jos at-
sakymas buvo nedviprasmiškas.

Anot E. Ferreiros, kai lėšos kon-
centruojamos labiausiai išsivys-
čiusiuose poliuose – žudoma šalies 
plėtra! Komisijos narės teigimu, 
didžiausi lobistai yra didžiuosiuose 
miestuose. Tačiau ne tam yra skir-
tos sanglaudos politikos lėšos, mes 
negalime keisti pačios logikos, 
paties galutinio sanglaudos tikslo. 
E. Ferreira pabrėžė, jog dėl tokių 
sprendimų kyla rizika, kad pinigai 
bus prarasti.

Taip pat raštu kreipiausi į Eu-
ropos Komisiją, ragindamas 
nepritarti lėšų perkėlimui iš ne-
pasiturinčio Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regiono į labiau išsi-
vysčiusį Sostinės regioną. Ko-
misijai pateikiau pragyvenimo 
lygio skirtumų, skurdo rizikos 
lygio bei demografinių pokyčių 

rodiklius tarp regionų, įrodan-
čius, kad ES paramos poreikis 
Vidurio ir vakarų Lietuvoje yra 
ženkliai didesnis nei Sostinėje, 
tad sprendimas dalį paramos lėšų 
perskirstyti iš vargingesnio regi-
ono į turtingesnį būtų nepagrįstas 
bei neišvengiamai sukeltų dar di-
desnius ekonominės ir socialinės 
plėtros skirtumus tarp regionų. 

Lietuvos piliečiai taip pat neli-
ko abejingi šiai situacijai ir Eu-
ropos Parlamentui bei Europos 
Komisijai pateikė peticiją, kuria 
Europos Parlamento Peticijų ko-
mitetas raginamas užkirsti kelią 
Vidurio ir vakarų Lietuvos regi-
ono gyventojus diskriminuojan-
čiam lėšų perkėlimui, bei įpa-
reigoti atsakingas ES institucijas 
užtikrinti tikrąją sanglaudą, toly-
gų vystymąsi.

Europos Sąjunga reaguoja 
į Lietuvos piliečių poreikius
Kokią pagrindinę žinią noriu 

pranešti? Nesvarbu, kokio dy-
džio šalis esame, mes esame ly-
giavertė Europos Sąjungos dalis, 
o mūsų žmonės yra pilnateisiai 
europiečiai. Ir mūsų balsas buvo 
išgirstas, mes padarėme įtaką 
Europos Komisijos sprendimui. 
Oficialiai kreipiausi į Europos 
Komisiją su klausimu, kokią dalį 
sanglaudos fondų lėšų, kurios, 
remiantis BVP rodikliais, turėjo 
būti skirtos mažiau išsivysčiu-
siam Vidurio ir vakarų Lietuvos 
regionui, Lietuvos Vyriausybės 
prašymu buvo leista perskirsty-
ti gerokai labiau išsivysčiusiam 
Sostinės, t. y. Vilniaus, regionui.

Mūsų visų džiaugsmui, Europos 
Komisija neliko abejinga raginimui 
užkirsti kelią atskirtį tarp Lietuvos 
regionų didinančiam lėšų perkėli-
mui. Komisijos pateiktame atsa-

kyme nurodyta, kad priimtas par-
tnerystės susitarimas 363,88 mln. 
eurų perkelti į Sostinės regioną, 
t. y. – 7,98 proc. pradinio asigna-
vimo Vidurio ir vakarų Lietuvai. 
Tai yra per pusę mažesnė suma 
už Lietuvos Vyriausybės prašytą 
didžiausią leistiną 15 proc. ribą. 
Tad Vidurio ir vakarų Lietuvos 
regiono vystymui ir pažangai liks 
didesnė Sanglaudos politikos asi-
gnavimų dalis nei numatė Vyriau-
sybė. Bendromis pastangomis 
išsaugojome regionams daugiau 
kaip 300 mln. eurų!

Europos Komisija sutinka, kad 
valstybės narės gali teikti pasiū-
lymą dėl išteklių perkėlimo tarp 
regionų turėdamos aiškų pagrin-
dimą. Tačiau pabrėžė, jog pasiū-
lymai dėl išteklių perkėlimo tarp 
regionų yra atidžiai vertinami 
atsižvelgiant į pagrindinį san-
glaudos politikos tikslą – mažinti 
regionų skirtumus, ir nurodė Lie-
tuvos Vyriausybei vengti tolesnio 
skirtumų tarp Lietuvos regionų 
didinimo bei užtikrinti labiau su-
balansuotą ir policentrinį visos 
šalies vystymąsi.

Tad kviečiu ir toliau likti ak-
tyviais, Lietuvos vystymuisi ir 
žmonių gerovei neabejingais 
piliečiais. Jei turite klausimų, 
nusiskundimų ar pasiūlymų dėl 
ES investicijų ar kitų reglamen-
tuojančių teisės aktų, kreipkitės į 
mane, į mano biurus visose Lie-
tuvos apskrityse. Burkimės, ben-
dradarbiaukite ir kartu pasiekime 
geriausių rezultatų Lietuvai.

Užsak. Nr. 563

Europos Parlamento narys Bronis Ropė.

Rytis KULBOKAS

statistikos departamentas 
paskelbė beveik britų mokslinin-
kų lygio tyrimą, kiek Lietuvos 
teritorijos būtų apsemta, jei 
ištirptų visi ledynai. Anykščiams 
tai galėtų būti istorinis šansas 
galų gale tapti tikru kurortu. 

specialistai svarstė du van-
dens lygio pakilimo scenarijus 
– 70 metrų ir 100 metrų. Abiem 
atvejais tikram kurortizavimo 
patriotui, žvelgiančiam į apsem-
tų teritorijų žemėlapius, turėtų 
džiaugtis širdis. Pakilus jūrai 70 
metrų, Baltija krantus skalautų 
maždaug ties Troškūnais. 

Pakilus 100 metrų – būsimieji 
Anykščių rašytojai odes rašytų 
nebe ties namais tekančiai 

Šventajai, o terasas skalaujan-
čiai Baltijos jūrai. Išėję  į savo 
kiemą išgerti kavos (ar kokių 
progresyvių skėrių arbatų su 
dumbliais), ateities anykštėnai 
galėtų džiaugtis iki aukštumų 
iškilusiomis savo nekilnojamojo 
turto kainomis: ak, kaip sėkmin-
gai protėviai gyventi apsistojo. 
Iš tiesų - nebe Anykščiai, o Nau-
jieji Vasiukai. Investuotojai jau 
dabar turėtų pajusti beprotiškai 
fantastiškų investicijų galimybę 
ir išpirkti visą Anykščių rajoną 
nuo pat Troškūnų. 

Amžinai naujus mokesčius 
stumianti valdžia jų galėtų su-
mąstyti dar daugiau ir paskelbti, 
kad, stabdydama klimato kaitą, 
investuos surinktus pinigus į 
palmių sodinimą Vyskupo skvere 
- reikia juk ruoštis būti pajūrio 
kurortu.  

Džiaugtųsi ir žemaičiai – 
jie taptų sala ir galų gale, 
vandenims atskyrus juos nuo 
kontinento, galėtų pasiskelbti 
Žemaitijos Karalyste su sostine 
Telšiais, uostu Raseiniais ir 
švyturiu ant Šatrijos kalno.

Neliktų kai kurių Lietuvos 
miestų, tokių kaip Panevėžys, 
Kėdainiai, Šakiai ar Šilutė, – ir 

teisingai, nėra ko netinkamose 
vietose kurtis. Tačiau dėl to 
plėtotųsi vietinis verslas, kurtųsi 
jaunos šeimos ir suklestėtų po-
vandeninis turizmas.

jūros lygio kilimas turėtų 
džiuginti ir ne vieno tradicinių 
vertybių gynėjo širdį: visiškai 
neliktų Olandijos su jos narko-
tikais ir spalvotais santykiais. 
Dievo pirštu jie galėtų pava-
dinti ir Briuselio panirimą 
po vandeniu – nėra ko mums 
nurodinėti, kaip turime gyventi. 
Na o visiškai paskendusi Danija 
(taip jai ir reikia dėl į Lietuvą 
„eksportuotų“ kiaulių fermų 
bei dėl virš galvų sustatytų vėjo 
elektrinių) galų gale išspręstų 
savo hamletišką klausimą „būti 
ar nebūti“.

Tačiau labiausiai lietuvių šir-
dis (ne tik aktyviai palaikančių 
tradicines vertybes, bet ir „tipi-
nių statistinių“) turėjo džiuginti 
dažnai blogiausia iš įmanomų 
valdžių vadinamos „konser-
vatliberalų“ likimas. Pakilus 
jūros lygiui 100 metrų, van-
duo apsemtų Vilniaus centrą: 
„Paskęstų Vyriausybė, Prezi-
dentūra, seimas, Katedra. <...>. 
Konstitucinio teismo rūmuose 

formuojasi baseinas. Kraustytis 
turės šios ministerijos: Finansų, 
Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, 
Švietimo (mokslo ir sporto). Taip 
pat sTT, VRK, Lietuvos Ban-
kas“, - rašė duomenų analitikai. 
Paskęstų visos mažiausią pasi-
tikėjimą visuomenės apklausose 
turinčios institucijos. Na, kuo 
ne Dievo teisingumo ir buvimo 
įrodymas, Lietuvos, kaip palai-
mintosios žemės, Vilniaus, kaip 
Šiaurės jeruzalės, išaukštini-
mas? Bet kuo apsėmimas susijęs 
su palaimintąja žeme ar Šiaurės 
jeruzale? – nušvietė Dievas 
mūsų protėvių protus pasirinkti 
tinkamą vietą sostinei ir piliai 
statyti. Kol istorikai svarstė, 
kodėl Lietuva - vos ne vienintelė 
valstybė, turėjusi prieigą prie 
jūros, sostinei pasirinko vietą, 
niekaip nesusijusią su plačiai-
siais vandenimis, atsakymą rado 
statistikai. Protėvių išmintis – jie 
jau prieš šimtus metų numatė 
ledynų tirpimą ir žinojo, kad 
Gedimino kalnas nepaskęs ir 
taps nepaimama vandenų ap-
supta tvirtove. Taip įvyks tuomet, 
kai dabartinėse, iš paskutiniųjų 
jėgų žmonėmis besirūpinančiose 
valdžios institucijose Vilniuje 

posėdžiauti į poziciją ir opozi-
ciją skirstysis žuvys ir kalmarai. 
Gal net šiek tiek modifikuoti dėl 
vandenynuose suryto mikroplas-
tiko. 

Dar smagiau, kad ledynų 
ištirpimu ir 100 metrų van-
denynų lygio pakilimu turėtų 
likti patenkinti ir progresyviųjų 
vertybių šalininkai, patriotai – 
juk galų gale Rusija vandenų 
būtų suskaldyta ir laaaabai 
stipriai sumažėtų jos teritorija. 
Gal net neliktų pačios Maskvos 
ir iš Ukrainos atimtų teritorijų. 
Ir tai padarytų pati gamta. Čia 
juk Dievo pirštas, arba „šven-
tojo kasiako“ dūmas, – kaip 
kam pagal pasirinktą tapatybę 
priimtina.

Šviesiausios perspektyvos. 
Tik viena problemytė - ledynai 
ištirptų tik po kokių 10 tūkstan-
čių metų. jei apskritai ištirptų. 
Kaip gali žmonės, negalintys 
net oro prognozuoti savaitei, 
klimato pokyčius išpranašauti 
tūkstantmečiams? Todėl ir toliau 
ekologinius mokesčius klimato 
kaitai stabdyti, kaip pasakė 
vieno lenkiško filmo personažas 
kunigas apie aukas „reikia rink-
ti, bet niekada nesurinkti“.
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10 metų Sibiro platybėse, saugant viltį sugrįžti...

(Atkelta iš 1 psl.)

Vienuoliktas vaikas šeimoje

Palmiros mama Petronėlė Ka-
libataitė, kilusi iš Budrių kaimo, 
anksti ištekėjo – jai buvo vos 17 
metelių. „Tėvelis Aleksas buvo 
perpus vyresnis, bet jau našlys. 
1937 m. pavasarį, kai mažoji 
Palmirutė gimė, gryčia buvo 
pilna vaikų – gandrai prinešė 
net 10. Tad žemdirbių ūkininkų 
šeimai dar vienas kūdikėlis, dar 
viena burnytė – didis rūpestėlis. 
Kaip aš atsimenu, mama yra 
kažkaip panašiai pasakiusi apie 
didžiulį vaikų pulką ir naujagi-
mį: „šita jau nebereikalinga“. 
Tėvelis mirė 1941 metais. Iki 
tėčio mirties jau buvo mirę ir du 
mūsų broliukai – Petras ir Anta-
nas“, – pasakojo Jonas. 

„Jonas niekaip kitaip manęs 
nėra vadinęs, tik Palmirute. 
Mažoji Palmirutė – sakydavo 
su meile. Iki dabar tarp mūsų 
labai stiprus ryšys“, – pasakojo 
Palmira, ranką seseriškai pridė-
dama ant brolio Jono rankos. Jie 
visur kartu: ir į mišias Kavarsko 

bažnyčioje, ir į laidotuves, ku-
rios jau keletą metų vis dažnes-
nės... 

13-os asmenų šeima vertėsi 
iš 6 hektarų dirbamos žemės ir 
žemės ūkio. „Daug mūsų buvo: 
šeši broliai ir penkios seserys. 
Nors daug ko trūko, bet, kaip 
prisimenu, buvom laimingi. Tie-
sa, tėveliai dar turėjo tris su puse 
hektaro miško žemės Troškūnų 
girioje. Iš tos medienos pasistatė 
tėvai namus Piktagalio kaime ir 
dar liko rąstų parduoti. Šieną iš 
savo miško plotelio surinkda-
vom“, – prisiminimais dalijosi 
Palmiros brolis Jonas. 

„Mojava pas mus klėtyje bū-
davo. Susirinkdavo, melsdavosi, 
giedodavo. Po pamaldų visi dai-
nuodavo. Labai linksmas būda-
vo jaunimas. Ir melsdavomės, 
ir visi buvom patenkinti viskuo 
viskuo“, – prisiminė Palmira.  

Į tremtį 

1948 m. gegužės 22 d. trem-
tis išaušo septyniems Kadžio-
nių šeimos nariams. Palmira 
lengvai išvardijo visus:  motina 

Petronėlė Kadžionienė, sesuo 
Kazimiera su kūdikiu Antanu-
ku, seserys Petronėlė, Bronė, 
brolis Kazimieras ir ji, vienuo-
likametė Palmira. 

„Specialiai paleisdavo gan-
dus, kad bus trėmimas. Bet pa-
skalos imdavo sklisti ir tada, kai 
trėmimų nebūdavo. Mano bro-
lis Kazimieras pasakojo: „Ži-
nojom, buvo gandai, kad vyks 
žmonių trėmimai, veš. Mamai 
žmonės sakė: „Mama, nors tu 
išeik“. Motina atsakė, kad „ai, 
kalba ir kalba, o nėra tų trėmi-
mų, niekur neisiu“. Mat kalbų 
būta, matė, kad jau ir mašinos 
statomos... Tik sumigom, ir 
pradėjo baladotis. Aš tuo metu 
buvau išėjęs pas dėdę į Budrių 
kaimą“, – prisiminė Jonas. 

„Viduryje nakties atėjo skrebai 
ir liepė visiems būti savo vieto-
se – sėdėt ar gulėt ten, kas kur 
buvo, o tik mamai vienai leido 
ruoštis. Mamai reikėjo lipti ant 
aukšto, o kopėčios medinės, ma-
nėm, mamytė iš to „strioko“ nu-
grius, užsimuš... Baisu, baugu, 
nes prie durų sargyba, mums ne-
leidžiama pakilti. Mėsos mama 
įsidėjo, kiek turėjo. Grūdais ne-
davė pasiimti. Jei imi grūdais, 
maišą stribas iš rankų trūkt, iš-
traukia ir papila žemėn – nega-
lima pasiimti į tremtį... Kruopų 
maišiuko irgi neleido imti. Jei 
miltų būtume turėję, būtų leidę 
bent du maišiukus įsidėt. Ir dra-
bužių davė įsidėti“, – pasakojo 
buvusi tremtinė.  

Jonas papildė sesę: „Mama 
klausė stribo Burneikos, ką su 
mumis dabar darys? „Ne mano 
reikalas, ką su jumis darys“, – 
atsakė Burneika iš Budrių, ir 
viskas. „Mama galvojo, kad 
kaip žydus varys ir sušaudys...“ 
– atviravo Palmira.  

P. Kadžionytė atsimena, kad 
kartu su stribais dalyvavo kaž-

kokia moteris iš Dabužių, ji įkal-
bėjo, kad būtinai reikia siuvimo 
mašiną pasiimti. „Vienas liepė 
išpilti, nors tai labai reikalinga 
(turiu omenyje grūdus), kitas štai 
primygtinai siūlo paimti, kas ti-
krai pravers, – siuvimo mašiną... 
Turėjo žmoniškumo. Mano se-
suo Kazimiera mokėjo siūti ir dar 
spėjo pasiimti siuvamąją mašiną 
Singer. Ta mašina tikrai pravertė 
tremtyje“, – papildė sesutės pasa-
kojimą brolis Jonas. 

Palmira atsimena, kad juos 
nuvežė į Janušavą: „Ten jau 
mašinų pilna pristatyta. Ka-
reiviai mums rėkia: „Greičiau, 
greičiau, lipkit mašinon!“ Jake-
liūnienė Monika, sesuo mūsų 
vyriausia, 1912 metų gimimo, 
kai sužinojo, kad mes jau iš-
vežti, jau Janušavoje, pasileido 
bėgti iki mūsų tuos tris kilome-
trus iš Piktagalio iki Janušavos, 
kiek tik jos širdis „dalaikė“ – 
mat ji dar rado skepetaitėje pi-
nigų, žinojo, kad mes be jokio 
pinigo važiuojam... Ir klūpom ji 
prašė, bet kareiviai: „Atstokit, 
atsitraukit!“ 

„Brolis Kazimieras buvo supla-
navęs bėgti dar tada, kai Januša-
voj juos sodino į mašinas. Žinau, 
buvo pasirengęs durti kareiviui į 
akis pirštu. Nesurizikavo. Paskui 
traukinyje buvo surezgęs planą, 
bet mama sustabdė: „Vaikeli, ką 
tu? Jeigu tu šoksi, taigi po trau-
kiniu tiesiai!“ Ten, Sibire, būda-
mas Kazimieras prisidėjo maisto 
ir bėgo, bet jį pagavo“, – papildė 
sesutę Jonas. 

„Janušavoje Kalibatienės 
dvaras buvo. Ji kad uždainavo: 
„Sudiev, Lietuva, man linksma 
buvo gyventi savo šalelėj“. Kad 
surėkė kareivis: „Kaip trenksiu 
buože, tai žinosi, greičiau tik 
užsičiaupk! Ankstyvą rytą išve-
žė Krasnojarsko kraštan“, – pri-
siminimais dalijosi Palmira. 

Mažiausiam Palmiros sesers 
Kazimieros sūnui Antanukui, 
nebuvo nė metukų, bet ir jį į 
tremtį, į badą... „Dar net vaikš-
čioti nemokėjo. Kelionės į Sibi-
rą metu vaikai mirdavo iš bado, 
nuo ligų. Juos, mažulėlius, ir 
mirusius suaugusiuosius tiesiog 
išmesdavo iš vagonų sustojimo 
vietose... Antanuko mamytė 
Kaziunė, glėbyje laikydama 
sūnelį, sakydavo: „Kad ir kas 
benutiktų, mažiuko niekam 
niekada nepaliksiu ir neatiduo-
siu. Net jei numirtų kelionėj, 
vis tiek vešiu su savim lavo-
nėlį...“ Kai sustojimo vietose 
būdavo leidžiama atlikti gam-
tinius reikalus, Kaziunė sku-
bėdavo išpurtyti, kas vaikelio 
vystykliuke būdavo susikaupę. 
Vystyklą praskalaudavo kokioj 
baloj, tada ant savo – suaugu-
siojo – kūno užsivyniodavo, 
kad nors kiek pradžiūtų nuo 
kūno šilumos“, – su virpesiu 
balse ir didžiule širdgėla pasa-
kojo Palmira. 

naujoji Lietuva

Pasak Palmiros, jų šeimai pa-
sisekė, nes atsirado pažįstamas 
– Butkus nuo Repšėnų. „Jis mus 
pažino, su viršininku aptarė, pri-
prašė, kad paliktų mūsų šeimą 
neišskaidytą. Barake po 40 žmo-
nių. Viena plytka. Vėliava iška-
binta ir užrašyta ant jos „Naujo-
ji Lietuva“, o aplink – vien tik 
miškai“, – pasakojo moteris. 

Toliau pasakodama apie gy-
venimą tremties sąlygomis, 
Palmira prisiminė, kaip gyve-
no barakuose po kelias šeimas: 
„Tarakonai šliaužiodavo, dau-
gybė blakių... Narai sukalti ir 
visi septyni žmonės gulėjom 
ant tų narų. Po to perkėlė ten, 
kur statybos vyko. 

(Nukelta į 8 psl.)

Iš Kadžionių šeimos narių darbas prie storų rąstų ir ilgų sienojų 
pareikalavo daug sveikatos ir fizinių jėgų. 
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Gyventojai ir patys didina 
atliekų tvarkymo kainą

uAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys ŠA-
POKA pataria, kaip elgtis gyventojams tvarkant komunali-
nes atliekas, kad visiems būtų geriau: ir gamtai, ir komuna-
lininkams, ir patiems gyventojams. 

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Kazys Šapoka sako, 
kad šiais metais prie konteinerių aikštelių yra įrengtos stebėjimo 
kameros, kurios padės nustatyti neatsakingus šiukšlintojus.

- Kas užtikrina informaci-
jos apie komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugos teikimą?

- Mūsų įmonė teikia savival-
dybės teritorijoje komunalinių 
atliekų ir antrinių žaliavų  su-
rinkimo ir vežimo paslaugas. 
Gyventojams informacija tei-
kiama įmonės interneto tinkla-
lapyje www.anykom.lt, taip 
pat skelbiama savivaldybės 
tinklalapyje, o darbo dienomis 
– telefonu +370 381 51553 
arba elektroniniu paštu kac@
anykom.lt. Mišrių komuna-
linių atliekų išvežimo, dide-
lių gabaritų ar žaliųjų atliekų 
išvežimo grafikai skelbiami 
spaudoje.

- Kaip ir kokiomis prie-
monėmis užtikrinama ko-
munalinių atliekų tvarkymo 
paslauga?

- Gyventojai yra aprūpinti 
atliekų surinkimo ir rūšiavimo 
konteineriais. Jų surinkimo daž-
numas nustatytas savivaldybės 
atliekų tvarkymo taisyklėse. 
Mišrios komunalinės atliekos 
surenkamos mišrioms atlie-
koms skirtuose  konteineriuose 
atskirai nuo kitų atliekų. Mi-
nimalus mišrių komunalinių 
atliekų surinkimas turi būti 
vykdomas ne rečiau kaip kartą 
per mėnesį. Kasmet į Utenos 
regioninį atliekų sąvartyną iš-

vežame tokius kiekius komuna-
linių atliekų:

- 2019 m. – mišrių atliekų 
4278,52 t, stambiagabaričių 
atliekų 216,78 t; sumokėta už 
atliekų priėmimą į sąvartyną 
283,4 tūkst. Eur.; 

- 2020 m. - mišrių atliekų 
4280,56 t, stambiagabaričių 
-233,78 t, padangų - 47,71 t  ir   
sumokėta už atliekų priėmimą 
ir sutvarkymą sąvartyne 285,9 
tūkst. Eur.

- 2021 m. - mišrių atliekų  
4508,2 t, stambiagabaričių atlie-
kų - 262,02 t, padangų -51,46 t. 
ir sumokėta 355,9 tūkst. Eur.

- Kas atsakingas už  kon-
teinerių priežiūrą?

- Individualių valdų kon-
teinerius prižiūri savininkas, 
o kolektyvinių komunalinių 
atliekų surinkimo konteinerių 
priežiūra ir remontu rūpina-
si įmonė. Netinkami naudoti 
ar sugadinti konteineriai pa-
keičiami ar suremontuojami. 
Gana dažnai gyventojai į kon-
teinerį supila karštus pelenus 
ir jį sugadina. Padarytą žalą 
tokiu atveju turi atlyginti gy-
ventojas. Kolektyvinius mišrių 
komunalinių atliekų surinkimo 
konteinerius, vadovaudamiesi 
higienos reikalavimais ir sa-
vivaldybės nustatyta tvarka, 
šiltuoju metų laiku  kartą per 
ketvirtį dezinfekuoja įmonės 

darbuotojai.
Problemiškas yra daugia-

bučių namų kiemuose esan-
čių  konteinerių aptarnavimas. 
Nors yra pastatyti ženklai, 
nurodantys konteinerių neuž-
statyti automobiliais, tačiau 
gana dažnai gyventojai į tai 
nekreipia dėmesio.Tada rei-
kia prašyti policijos pagalbos, 
gaištamas laikas, vairuotojai 
vėluoja važiuoti pagal grafiką 
ir turi dirbti viršvalandžius.

- Kur ir kaip turi būti 
tvarkomos didelio gabarito 
atliekos, arba atliekos, kurių 
negalima mesti į mišrių ko-
munalinių atliekų ir pakuo-
čių surinkimo konteinerius?

- Problema yra didelio ga-
barito atliekos: baldai, šaldy-
tuvai, padangos ir kiti daiktai, 
kurie yra paliekami prie ko-
lektyvinių konteinerių, o tai 
yra griežtai draudžiama. Tai 
prilygsta viešųjų erdvių šiukš-
linimui ir užtraukia admi-
nistracinę atsakomybę. Šiais 
metais prie konteinerių aikšte-
lių yra įrengtos stebėjimo ka-
meros, kurios padės nustatyti 
viešosios tvarkos pažeidėjus 
ir pareikalauti jų atsakomy-
bės. Didelio gabarito atliekas 
iš gyventojų nemokamai pri-
ima Anykščių mieste, Vai-
ruotojų g. 18, įrengta aikštelė 
(tel. 8 696 79996). Nedirba 
sekmadieniais ir pirmadie-
niais. Žaliąsias atliekas reikia 
vežti į žaliųjų atliekų aikštelę 
Šeimyniškių k.(prie valymo 
įrengimų, tel. 8 650 84127). 
Nedirba sekmadieniais ir pir-
madieniais. Gyventojams re-
komenduojama žaliąsias atlie-
kas kompostuoti jų sukaupimo 
vietoje.

Didelių gabaritų atliekos, 
arba atliekos, kurių negalima 
mesti į mišrių komunalinių 
atliekų ir pakuočių surinkimo 
konteinerius, du kartus per me-
tus iš gyventojų surenkamos  ir 
išvežamos specialiu transpor-
tu neimant už tai papildomo 
mokesčio, nes jis įskaičiuotas 
į bendrąjį įkainį. Išvežimo 
grafikas iš anksto skelbiamas 
internetiniame tinklalapyje, 
seniūnijose, spaudoje.

- Kur mesti rūšiuojamas 
atliekas?

- Komunalinių atliekų tvar-

kymas organizuojamas taip, 
kad skatintų atliekas rūšiuoti. 
Jos turi būti rūšiuojamos tada 
ir ten, kur susidaro. Atski-
rai nuo kitų yra surenkamos 
šios komunalinės atliekos: 
biologiškai skaidžios atliekos 
(žaliosios atliekos), antrinės 
žaliavos – popierius ir karto-
nas, stiklas, plastikas, metalas, 
įskaičiuojant pakuočių atlie-
kas.

Elektros ir elektroninės įran-
gos atliekas, naudotas padan-
gas, didelių gabaritų atliekas 
(pavyzdžiui, baldus ir kitus 
didesnių apimčių perdirbamus 
daiktus), statybos ir griovimo 
atliekas reikia vežti į Anykščių 
mieste,Vairuotojų g. 18, įreng-
tą aikštelę, kur jos priimamos 
nemokamai.

Įmonės antrinių žaliavų rū-
šiavimo aikštelėje atvežtos 
antrinės atliekos yra išrūšiuo-
jamos pagal įvairias frakcijas. 
2019 m. perrūšiuota ir reali-
zuota 648,3 t antrinių žaliavų;  
2020 - 736,8 t, o 2021 -712,3 
t. Dauguma individualių val-
dų gyventojų yra aprūpinti 
konteineriais (skirta po tris 
skirtingus konteinerius). Tai 
sudaro galimybę tinkamai rū-
šiuoti atliekas, tačiau prakti-
ka rodo, kad konteineriuose 
randama 30-40 proc. perdirbti 
netinkamų atliekų. Tai ypač 
apsunkina aikštelės darbuo-
tojų veiklos ritmą ir apimtis, 
didina sąnaudas. Gana dažnai 
į kolektyvinius mišrių atlie-
kų konteinerius, esančius prie 
daugiabučių namų, metamos 
stiklo, popieriaus, plastiko ar 
statybinės atliekos. Toks gy-
ventojų neatsakingumas didi-
na atliekų tvarkymo kaštus, 
nes sąvartyno mokestis kas-
met didėja.

Noriu paprašyti ir primin-
ti   gyventojams, kad kartono 
dėžes, prieš jas dedant į kon-
teinerį, reikia sulankstyti, su-
spausti  ir tik tada įdėti neuž-
kišant konteinerio. 

 - Iš ko susideda įmoka už 
komunalinių atliekų tvarky-
mą?

- Įmoka už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų 
turėtojų ir tų atliekų tvarkymą 
susideda iš pastoviosios ir kin-
tamosios dalies dedamųjų. Pa-
stoviąją įmokos dalį moka visi 
nekilnojamojo turto objektų 

savininkai arba jų įgalioti as-
menys. Kintamąją įmokos dalį 
moka gyventojai pagal dekla-
ruotą gyvenamąją vietą

-  Kas gali būti atleistas nuo 
mokesčio už komunalinių 
atliekų tvarkymą?

- DVĮ pastoviąją dalį moka 
visi turto savininkai (visi rajo-
no gyventojai), o nuo kintamo-
sios dalies atleidžiami Savival-
dybės teritorijoje gyvenamąją 
vietą  deklaruojantys asmenys, 
pateikę įmonei pažymas iš ati-
tinkamų institucijų, ar kitus 
įrodančius dokumentus: 

- išvykę iš Anykščių rajono 
mokytis į dienines studijas 
(moksleiviai ir studentai),

- atliekantys privalomąją 
karo arba alternatyviąją krašto 
apsaugos tarnybą, 

- asmenys, atliekantys lais-
vės atėmimo bausmę ar laiko-
mi kardomojo kalinimo vieto-
se, 

- gyvenantys kituose rajo-
nuose,

- išvykę gydytis į sveikatos 
priežiūros įstaigą (stacionarą) 
ar komandiruotę.

Pastovioji ir kintamoji de-
damoji sumažinama 50 proc. 
daugiavaikėms šeimoms (augi-
nančioms 3 ir daugiau vaikų). 
Šios išlaidos kompensuojamos 
iš savivaldybės biudžeto. Kie-
kvienu atveju žmogus turi su 
individualiu prašymu kreip-
tis į socialinės paramos sky-
rių, esantį Jablonskio g. 32, 
Anykščiai (tel. pasiteirauti - 8 
381 51553).

- Kur ir kaip gyventojai 
gali atsiskaityti už paslau-
gas?

- Praėjusių metų gegužės 
mėnesį Šaltupio g.26, Anykš-
čių miesto pirties pastate, 
buvo atidarytas patogus klien-
tų aptarnavimo centras, kuria-
me klientus aptarnauja UAB 
Anykščių komunalinio ūkio, 
UAB „Anykščių šilumos“ ir 
UAB „Anykščių vandenys“ 
darbuotojai. Čia nemokamai 
galima sumokėti už šilumą, 
vandenį, atliekų išvežimą, 
namų renovaciją bei daugia-
bučių namų administravimo 
mokesčius, sudaryti sutartis, 
teikti pasiūlymus, užsakyti 
paslaugas ir kt. Čia galima at-
siskaityti ir negrynaisiais pini-
gais. 

Gyventojams sudarytos vi-
sos sąlygos sumokėti mokes-
čius naudojantis internetine 
bankininkyste, perlo termi-
naluose, pašte, prekybos cen-
truose.

Užsak. Nr565

Tęsiame ,,Anykštos“ prenumeratą 2022-ųjų II pusmečiui!
Kainos nesikeitė! 
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pastabos paraštėse

Ričardas BANYs,
Panevėžio rajono Vadoklių 

parapijos klebonas, svėdasiškis

Elektros tiekimo mistika, spiritizmas ir anyžinės „bombonkės“: 
trumpai ir be cenzūros

Traktorių, savaeigių mašinų, žemės ūkio mašinų ir jų priekabų vals-
tybinės techninės apžiūros 2022 metams GRAFIKAS Anykščių rajone

Valstybinė rinkliava:

Už techninę apžiūrą: traktoriui – 6,80 Eur, priekabai – 5,50 Eur.

Sumokėti: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas – 53034.

Kontaktinis asmuo: Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Aloyzas Savickas, tel. (8 381) 59 379, mob. 8 687 83501, 
el. p. valdas.savickas@anyksciai.lt.  

Nuo gegužės 23 dienos ban-
dau sudaryti elektros tiekimo 
sutartį su vienu iš valdžios 
proteguojamų spekuliantų - 
Ignitis.  Objektas - Vadoklių 

parapijos socialinis būstas 
reziduojančiam klebonui, dar 
„klebonija“ vadinamas. Tačiau 
iki šiolei nepavyksta to padary-
ti, nes paskutinė sutartis buvo 
sudaryta su kažkada dirbusiu 
čia klebonu, kuris dabar, kaip 
manau, sėdi dangaus kara-
lystėje tarp šventųjų. O po to 
klebono buvęs kitas per 14 
metų naujos sutarties nepa-
sirašė. Dabar šis idiotiškas 
ir kriminalinis cirkas tenka 
man. Šį rytą dar kartą ban-
džiau prisiskambinti į Ignitis. 

„Pažadėjo“ šiandien man 
paskambinti (netikiu, kad taip 
bus), o prieš tai „įsiaiškinti“, 
ar buvęs klebonas V. Marozas 
yra „tikrai“ miręs. Tikriausiai 
man prisieis pasinaudoti spiri-
tizmo seansu, susisiekti su a.a. 
kunigo V. Marozo dūšele, jei 
tam „Igničiui“ dar reikės kokių 
nors biurokratijų. Gal pavyks 
padaryti spiritizmo seanso 
metu ir tiesioginį reportažą. Ži-
noma, jei pavyks prisiskambin-
ti iki tų elektros spekuliantų ir 
jei nebus antgamtinių trukdžių 

iš anapus.
O tuo metu vis pagalvoju, 

kad tarybiniais metais elektros 
tiekimas ir atsiskaitymai buvo 
tokie paprasti kaip „dvi kapei-
kos“. Bijau daug galvoti ir ra-
šyti apie tarybinių laikų geru-
mą, nes dabar Lietuvoje vyksta 
„desovietizacija“: atsisakoma 
visko, kas buvo „sovietiška“. 
O jei kas „sovietų“ laikus geru 
žodžiu paminės- tam gali grėsti 
konservatorinė ekskomunika. 

 Dabar, kai valdžiai nurodi-
nėja visokie verslo ir spekulia-

cijų banditėliai, prisidengdami 
„laisvosios rinkos“ politika, 
tenka gana dažnai stebėtis ir 
nenustoti atsistebėti, iš kur 
manyje dar tiek kantrybės. Gal 
tikrai mane - baisų nusidėjė-
lį - Dievulis apdovanojo šia 
žmogiška vertybe kaip pasigai-
lėjimo ženklu. Ačiū Tau, mano 
Viešpatie! 

Mielieji, kitokiu būdu nei 
sarkazmu ir satyra tikrai nebe-
galiu alsuoti šioje valstybėje. 
Tiesa, dar liko „bombonkės“ 
su anyžiais...jei bus blogiau...
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Ten lentpjūvė atsidarė. Rei-
kėjo miškus kirsti. Brolis dirb-
davo lentpjūvėj, pjaudavo me-
dieną, seserys nešdavo sienojus 
didžiausius ir sunkiausius. Ru-
sai sakydavo: „Kaip jūs taip 
sunkiai nešat? Sugadinsit galu-
tinai sveikatą, negalėsit nei vai-
kų turėti“. Bet kad kitos išeities 
nė nebuvo...“

Kai šalia – alkanas vaikutis 

P. Kadžionytė Sibire prižiūrė-
davo Antaniuką. „Aš jauniausia 
buvau, į darbą nėjau, mokiausi, 
tai man teko jį prižiūrėti. Labai 
sunku buvo, kai reikėdavo kie-
kvieną duonelės kąsnį dalinti 
visiems po trupučiuką. Motina 
tai širdį atiduotų, bet... Grįžę po 
darbų suaugusieji valgydavo po 
dvi bulves tik“, – kalbėjo smul-
kutė ir gležnutė moteris.  

Pasak Palmiros, prižiūrėti 
alkaną metinuką vaikutį nepri-
tekliuje – sunki atsakomybė. 
„Antaniukas šliaužiojo. Dar 
nevaikščiojo, nes nusilpęs nuo 
bado buvo. Užkeldavom ant 
narų duonytės gabaliuką, kad 
mažylis Antaniukas nepasiektų, 
nes juk visiems skirtas tas gaba-
lėlis po riekutę, o jis taip norė-
davo dar, prašydavo, rankute ro-
dydamas ir sakydamas „ti, ti!“. 
„Antaniuk, mane bars, „nemaž-
na“. Ateis iš darbo privargę visi, 
ir tavo mamytė grįš iš darbo, dar 
ir tetos, dėdė“. Aš jam aiškinu, 
o jis tik prišliaužė ir iš bado kad 
kąs man į krūtinę! Mat atkeršijo 
man vaikutis, kad aš neduodu 
to kąsniuko jam. Gilų randelį 
paliko man net iki senatvės“, – 
pasakojo Palmira apie randus, 
kurie, klausantis pokalbio, tarsi 
vėl atsivėrė... Tuos gilius randus 
paliko baimė, šaltis, alkis, neri-
mas, skausmai – viskas, kas iš-
kentėta, rodos, nepakeliamomis 
sąlygomis. 

Palmira prisiminė ir dar vieną 
nutikimą: „Brolis Kazimieras 
buvo sužvejojęs kelias žuvis. 

Visi miegojom jau, o Antanu-
kas apgraužė žalias žuvis, dar 
ir su galvom... Pradėjo labai 
smarkiai negaluoti. Daktaras 
vokietis Hausas vežė į ligoninę. 
Gal išpumpavo skranduką. Oi, 
dieve, nieko nėra baisiau kaip 
badas...“ 

Duonos – tik dirbantiems 

Duonos mažą normą tremtyje 
duodavo tik tiems, kurie dirba. 
„Dviem valandoms atsistoji prie 
parduotuvės eilėje ir lauki. Kai 
atidaro, puola visi kas pirmas, o 
jei nesuspėja, parklumpa, sutry-
pia tą žmogų... Vienas ant kito 
lipa, policija ištempia tuos, kurie 
vos gyvi.. Aš stoviu prie prekys-
talio. Kepaliuką duodavo dar-
bininkams. Sveria po kiek ten 
šimtų gramų. Ant kepaliuko dar 
maži gabaliukai pridėti, tai ei-
dama namo greit suvalgau tuos, 
kad nieko nežinotų mama, kad 
tiek perdavė. Tiek džiaugiuos 
privalgydama! O kartais dar nu-
pjaudavo nuo kepalėlio šono, tai 
oi, vos ne raudodama eidavau... 
Nulaušiu plutytę, mama sakys, 
ką darai – juk numirs tie, kurie 
darban eina“, –  su širdgėla pri-
siminė moteris ir pati stebėjosi, 
kad tremties išgyvenimų bėgan-
tis laikas nė kiek neištrynė iš at-
minties. 

Drabužius išmainė į bulves 
 
Pasakodama apie sunkumus, 

patirtus Sibire, Palmira prisi-
minė gautą bulvių maišelį, pri-
lygusį išsigelbėjimui: „Mamai 
tada jau buvo metų nemažai, 
eidavo dirbti sunkiai prie žvy-
ro, grūzo. Pardavėja pamatė, 
kad senam žmogui per sunku 
taip fiziškai dirbti ir pakvietė 
mamą: „Eik tu pas mane ravėt 
daržų“. Mūsų šeimai jau grėsė 
badas. 10 kilometrų per kalnus 
seserys ėjo šakų genėt, viena 
turėjo žaizdą kojoje. Toji par-
davėja pasakė taip: „Jūsų šeima 
didelė, jūs turit rūbų. Jūs pama-
tysit, apsiginsit nuo bado, jei iš-

10 metų Sibiro platybėse, saugant viltį sugrįžti...
mainysit drabužius į bulves“. 

Pašnekovė atsimena, kaip abi 
su mama ėjo prie žmonių, ku-
rie buvo atvykę iš kolūkio, kaip 
gavo bulvių. „Ir dar duonos 
mums įdėjo kepaliuką. Tem-
pėm ant rogučių ir sakėm be-
sidžiaugdamos: „Jau dabar bus 
Velykos!“

Pasak Palmiros, kai patys 
užaugino derlių iš tų išmainytų 
bulvių, jiems iš karto tapo len-
gviau. „Gana stipri buvo miško 
pramonė. Žemės labai derlingos 
buvo Sibire, tad prasigyvenom, 
apsipratom. Be to, eidavom į 
pelkę spanguolių rinkti. Po du 
kibirus pririnkdavom spanguo-
lių, mėlynių, mokėjom tas uo-
gas ilgai išlaikyti“, – pasakojo 
garbaus amžiaus moteris.  

Būryje, tarp savų, – dau-
giau stiprybės 

Pasiteiravus, kas padėjo išlikti, 
pašnekovė kaip tvirtybės šalti-
nį įvardijo savą būrelį žmonių: 
„Mums padėjo tai, kad mes bu-
vom kartu, neatskirti. Iš Repšėnų, 
Vaidevučių, Kavarsko, Pilypų ir 
iš visur. Tuos, kuriuos ištrėmė iš 
artimiausių vietovių, kaimų, pa-
liko nesuskaidytus, būryje. Tas 
labai padėjo. Kad ir kaip buvo 
sunku, nė vienas savo noru nepa-
sitraukė iš gyvenimo. Juos jungė 
ta nelaimė. Sibire buvo juntama 
nepaprasta vienybė. Kas prie val-
džios buvo, tie stebėjosi lietuvių 
darbštumu ir vieningumu.“ 

Pasak pašnekovės, vėliau lie-
tuviai prasigyveno, pasisiuvo 
tautinius drabužius, eidavo į 
šokius, dainuodavo. 

„Kas būtų, jei gėlės būtų so-
dinamos pavieniui? Turbūt jas 
ištryptų. O kai krūvoje, jos iš-
lieka, žydi, klesti ilgai“, – gra-
žiai palygino lietuvių stiprybę 
partizanas Jonas. 

Mokslai Sibire 

Antanukas lankė pradinę mo-
kyklą, Palmira taip pat ėjo į 
mokslus. Pasak Palmiros, Lietu-
voje šiek tiek po žodį rusišką ji 
jau mokėdavusi, bet vis tiek sun-
ku buvo: „Nelabai man sekėsi, 
nes pagal metus papuoliau iš kar-
to į trečią klasę. Ateina komen-
dantas namo, o aš lendu palovin. 
Klausia, ko neinu mokyklon. O 
aš atsakau: „Kad man labai sun-
ku rusiškai suprast, aš neisiu.“ 
Tai, sako, eik pirmon klasėn, tai 
suprasi. Užrašė į pirmą klasę, ir 
ėmiau mokytis. Vokiečių kalba 
man labai sekėsi. Tiesa, jei bū-
čiau ne nuo pirmos klasės ten 
apiforminta, būčiau ir diplomą 
atsivežusi, o dabar man skaičiuo-
jasi, kad tik 10 klasių baigta.“ 

Išvežė amžiams

Pasak Palmiros, tremtyje 

jiems nuolat buvo tvirtinama, 
kad neištrūks ir Lietuvos nie-
kada nepamatys: „Sakydavo 
mums: „Nebegalvokit apie 
Lietuvą jokią. Per amžius iš-
vežti, ir jūs nė vienas nebegrį-
šit namo. Statykitės, kurkitės 
čia.“ Brolis mėgino pasistatyti 
namą. Geležinkelis ne per toli 
ėjo, vagonas buvo, tai prisi-
deda brolis lentų visokių į tą 
vagoną, vežasi. Kai vėliau 
įsigyvenom, namelius pastatė 
visiems.“ 

Pasak pašnekovės, viltis 
miršta paskutinė – nors virši-
ninkai ir tikėjo, kad lietuviai 
nebegrįš, tačiau ištremti lietu-
viai vis dėlto neprarado vilties 
pamatyti Lietuvą: „Būdavo 
taip: maldoj ir maldoj. Buvau 
susirašius į sąsiuvinį, kokią 
dieną kokią maldą sakyt. Ir 
šeimos maldą kalbėdavom. 
Tik Lietuva buvo mintyse.“  

Lietuviai – sąžiningi 
ir darbštūs 

„O lietuviai kokie draugiški 
buvo! Eidavom į šokius, dai-
nuodavom. Rusai labai geros 
dūšios, jie labai nuoširdūs, pa-
skutinį kąsnelį atiduotų. Tie, 
kur jau valdžios viršininkai 
aukščiausi – jau kitokie, jie ne-
geri. Va, šiandien turi rusai laši-
nių gabaliuką, svogūną, gauna 
algą, tai per vieną vakarą, pasi-
kvietę kitus kaimynus, suvalgo. 
Jie nemoka taupyt, o paskui jau 
badas...“ – atviravo moteris. 

Viso pokalbio metu pašneko-
vė pabrėždavo lietuvių sąžinin-
gumą, vieningumą ir darbštumą: 
„Pradžioj beveik nieko nemokė-
davo. Sakydavo: „Jūs savano-
riais atvažiavot“. Vėliau pradėjo 
menkus pinigėlius mokėti nuo 
padaryto darbo. Seserys Kaziu-
nė ir Petrutė pjaudavo iš medžio 
smulkesnes dalis, gabalus, nes 
mašinos kūrenamos malkom. Jei 
nedirbsi, neturėsi iš ko ir duonos 
nusipirkti. Neturi pinigų – mirk 
badu... Lietuviai – sąžiningi 
žmonės, geri darbininkai. Kartą 
sandėlio viršininkas net sandėlio 
raktus lietuviui patikėjo: „Imk 
raktus, nueik į sandėlį ir atnešk 
tą ir aną“. Kitam būtų nedavęs 
raktų. Pasitikėjo lietuviais.“ 

Po 10 metų – į Lietuvą 

Kadžionių šeima ilgus metus 
gyveno Mansko rajone (Kras-
nojarsko kraštas, Rusija). Į Lie-
tuvą po dešimties metų sugrįžo 
visi. „Ir Antaniukas sugrįžo į 
Lietuvą. Buvo radęs savo antrą 
pusę čia, Lietuvoje. Vedęs du 
kartus. Su žmona Nida susilau-
kė dviejų vaikų. Dirbo Staškū-
niškio, Kavarsko mokyklose. 
Deja, 1993 m. įvyko autoava-
rija, palaidojom jį“, – pridūrė 
pašnekovė. 

Pasak Jono, kai namiškiai su-
grįžo į tėvynę, namus rado iš-
ardytus, pervežtus į Kavarską: 
„Sugrįžus jiems teko apsigy-
venti visai svetimuose namuo-
se, nes mūsų jau buvo išardyti, 
pervežti ir sujungti su dar vie-
nu pastatu. Vėliau mūsų šeima 
nusipirko namą Bebrūnuose.“ 
Bebrūnų kaime P. Kadžionytė 
sutiko būsimą savo vyrą – 10 
metų vyresnį už save traktori-
ninką. Po vedybų gimė du sū-
nūs - Albertas ir Sigitas. 

Brolio Jono kelias  

 „Aš ir visi, kurie likome 
Lietuvoje, jautėmės taip, tar-
si būtume gimę po laiminga 
žvaigžde. Lietuvoje niekas 
nemirė badu, nes kaimas vi-
sais laikais išmaitindavo žmo-
gų. Mama man parašė laišką. 
„Tik nevažiuok mirti Sibiran! 
Mama Petronėlė, Antanukas, 
Palmira – net trys nedirbantys 
buvo. Palmira po pamokų sku-
bėdavo užsiimti eilę, kad gautų 
duonos... Iš savo žemės kaime 
maisto vis tiek turėdavome, 
o ten – duona pagal korteles, 
ir tai tik darbininkams. Mūsų 
šeimos nariams dar ir nusuk-
davo dirbtas valandas, užra-
šydavo jas kitiems. Prisigėręs 
Dambrauskas, žinau, atviravo: 
„Kaltas esu, sukdavau – jūsų 
darbą užrašydavau kitiems“, – 
kalbėjo Jonas Kadžionis. 

1948 m. gegužės 25 d. Pal-
miros brolis Jonas išėjo par-
tizanauti. Gyveno slapstyda-
masis miške, bunkeriuose, 
Kavarsko, Dabužių, Traupio 
apylinkėse. 1949 metais vedė 
žmoną Malviną Gedžiūnaitę, 
kuri sūnų pagimdė bunke-
ryje. 1953 m. abu su žmona 
buvo suimti. J. Kadžionis iš-
kalėjo Rusijoje visą jam skirtą 
25 metų bausmės laiką. Šiuo 
metu J. Kadžionis gyvena 
Anykščiuose. 

„Visokiais gyvenimo keliais ir keleliais teko eiti per gyvenimą“, 
– teigia Palmira Želiabinienė.

Palmira Kadžionytė jaunystėje. 
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Eldoradas BUTRIMAs

Rusijos karių sadizmas atsiskleidė Moldovoje

Į Padniestrę ėmė plūsti ir 
Rusijos kazokai, kurie kartu 
su vietos gvardiečiais bei Sibi-
ro kaliniais netrukus išgarsėjo 
ypatingu žiaurumu. Maskoliai 
sadistai prievartavo moldavų 
moteris ir paaugles mergaites, 
žudė jas bei jų tėvus. 

Moldavų vyrus prieš nušauda-
mi okupantai kankino elektra ir 
ugnimi, išbadydavo akis, nupjau-
davo ausis, nuplėšdavo nagus, 
skandino. Šie nusikaltimai pa-
sauliui nebuvo viešinami esą dėl 
Kremlius gąsdinimo, jog apie tai 
prakalbėjusi Moldova nebegaus 
dujų bei elektros ir nebegalės 
nieko eksportuoti į Rusiją, į kurią  
Kišiniovas tada vežė parduoti be-
veik visą  savo produkciją.

Moldovą valdę komunistai, 
anot rašytojo, pakluso Kremliui, 
tad Rusijos karių žvėriškumo ne 
tik kad neviešino, bet ir neįkūrė 
institucijos, kuri kauptų tokius 
faktus ir keltų bylas galvažu-
džiams. Tuo pasinaudodama 
Maskva ėmė falsifikuoti įvykius 
ir skelbti, jog žudynes Padnies-
trėje rengė ne separatistai, bet 
patys moldavai.

Inžinieriumi statybos firmoje 
Dubosarų mieste dirbęs V. Greku 
gerai žino trisdešimties metų se-
numo įvykius, nes pats tada karia-
vo prieš Kremliaus okupantus. 

„Kišiniovui 1989 m. pranešus 
apie ryžtą išstoti iš SSSR ir mol-
davų kalbą skelbti valstybine, 
rusakalbiai gyventojai tada ėmė 
skubiai mokytis mūsų kalbos, 
kuri iki tol buvo podukros vieto-
je“, - pasakoja V.Greku.

Tačiau Kremlius nebuvo linkęs 
nei Lietuvai, nei Moldovai su-

teikti laisvės, todėl ėmė kurti pla-
nus, kaip minėtose respublikose 
sukelti vidaus konfliktą. Tiek Vil-
niuje, tiek Kišiniove staiga rusa-
kalbiai ėmė burtis į neva jų teises 
turintį ginti „Interfontą“.

Šis ėmė agituoti, kad nuo Lie-
tuvos būtų atskirtas lenkiškas 
Vilniaus rajonas, o nuo Mol-
dovos -  rusiška Padniestrė bei 
tiurkų kalba šnekanti Gagaūzija. 
Rusakalbiai gyventojai Padnies-
trėje nustojo lankyti moldavų 
kalbos kursus, reikalaudami 
autonomijos, jų kalbą skelbiant 
antrąja valstybine kalba.

Didžiausios demonstracijos 
vyko Padniestrės sostinėjė Ti-
raspolyje, tačiau netrukus jos 
persimetė ir į penkiasdešimt ki-
lometrų nuo sostinės nutolusius 
Dubosarus, kuriuose gyveno 
trisdešimt tūkstančių žmonių. 

„Kremlius siūlė Kišiniovui 
kurti federacinę autonominių re-
gionų respubliką, kad Padniestrė 
su Gagaūzija parlamente turėtų 
balsų daugumą, bet mes nesuti-
kome, nes norėjome vieningos 
šalies“, - teigia V.Greko.

1990m. gruodį Padniestrė pa-
skelbė įkurianti nepriklausomą 
Padniestrės Moldovos respubli-
ką (PMR) ir ėmė formuoti savo 
gvardiją, kuriai ginklų davė čia 
karinę bazę turinti Rusijos armi-
ja. Realiai Padniestrėje tuo metu 
buvo dvivaldystė, Kišiniovas 
PMR nepripažino, čia toliau vei-
kė Moldovos policija ir įstaigos, 
tačiau tuo pačiu metu gatvėse 
jau ėmė budėti ir gvardiečiai. 

Pastarieji po kiek laiko paskel-
bė, jog Moldovos policija Pa-
dniestrėje yra neteisėta, o tvarką 

„Klystate, jeigu manote, kad Rusijos karių žiaurumai iš-
ryškėjo šiemet ukrainoje, Bučoje:  jie ne mažesnį sadizmą 
demonstravo dar 1992 metais Moldovoje, tačiau apie tai 
pasaulis nežino“, - teigia Kišiniovo žurnalistas bei rašytojas 
Vlad Greku.

Tų kruvinų įvykių epicentre buvęs V.Greku tvirtina, jog 
Maskva tada specialiai iš kelių Sibiro kalėjimų išleido nu-
teistuosius, kad jie vyktų padėti  Padniestrei „sukilti“ ir at-
siskirti nuo Moldovos. 

palaikys jie patys. Savo tvarką 
Maskvos šalininkai netrukus 
ėmė įvedinėti ir Dubosaruose.

„Dubosarai buvo vienintelis 
miestas Padniestrėje, kuriame 
vyravo ne rusakalbiai, bet mol-
davai, todėl akivaizdu, kad būtent 
čia kilo pasipriešinimas  PMR 
gvardiečiams ir prasidėjo pirmie-
ji susirėmimai“, - teigia V.Greku. 
Realybė buvo tokia, kad Dubo-
sarų centre dominavo rusakalbiai 
gyventojai, o miesto pakraščiuose 
bei aplinkiniuose kaimuose dau-
giausia gyveno moldavai.

Ginkluoti susirėmimai Du-
bosaruose prasidėjo po to, kai 
gvardiečiai pabandė užgrobti  
policijos būstinę, o moldavai 
atėjo policininkams į pagalbą ir 
traktoriais išvaikė okupantus.

Nepasisekus užimti policijos 
būstinės, gvardiečiai Dubosarų 
merijoje įkūrė savo policiją. 
Tuo pačiu metu pradėta suimi-
nėti moldavų policininkus, iš 
jų atimant ginklus, o budėda-
mi keliuose gvardiečiai šaudė į 
sustoti atsisakančius moldavus, 
kelis jų nušovė arba sužeidė. 

„Tikrasis karas Dubosaruose 
prasidėjo 1992 metų kovo an-
trą dieną, o aš prisijungiau prie 
vietos savanorių armijos po 
dviejų dienų, nes pirma turėjau 
pasirūpinti, kaip saugiai išga-
benti  žmoną su dviem mažais 
vaikais“, - prisimena V.Greko.

Tuo metu V.Greko buvo 33 
metai, jis su šeima vos prieš 
penkis mėnesius buvo įsi-
kraustęs į nuosavą butą. „Buto 
paskyrimo laukiau vienuolika 
metų, pats to namo statybai va-
dovavau, o per karą okupantai 
jį atėmė“, - neslėpdamas ap-
maudo pasakojo rašytojas.

Sužinoję, kad V.Greko prisi-
jungė prie moldavų savanorių 
kovotojų, Padniestrės gvardie-
čiai perėmė jo nuosavybę ir iš-
varė iš buto rašytojo seserį. 

Rašytojas prisijungė prie gim-
tojo Kučerų kaimo vyrų sava-
norių, drauge su jais dalyvavo 
keturis mėnesius užsitęsusiose 
kovose. Kučerų kaime per karą 
žuvo 61 žmogus, iš kurių tik sep-
tyni buvo savanoriai kovotojai. 

Kiti gyventojai žuvo, kai į jų 
namus pataikė priešo bombos 
arba kai puolė sužvėrėję gvar-
diečiai. „Kaip dabar Ukraino-
je okupantai tankais vežasi iš 
ukrainiečių namų pagrobtus 
šaldytuvus ar skalbimo maši-
nas ir televizorius, taip jie darė 
ir pas mus, tik tada labiausiai 
gvelbė mašinas, kilimus, maistą 
ir vyną“, - prisimena V.Greko.

„Gvardiečiai buvo nepapras-
tai žiaurūs: kai po vieno kaimo 
bombardavimo iš rūsio išlindo 
jame besislėpusi šeima ir pa-
matė svetimą turtą grobiančius 
okupantus, šie nužudė devynis 
liudininkus, o išsigelbėjo tik 
vienas, likęs slėptis rūsyje sto-

vėjusioje statinėje“, - piktinosi 
V.Greko.

Dešimties ir trylikos metų mer-
gaitės, pusseserės, buvo pirma 
išprievartautos, o po to nušautos 
kontroliniu šūviu į ausį - taip, 
kaip mėgsta daryti KGB agentai. 
„Prieš rašydamas knygą aš susiti-
kau su aukų artimaisiais, jie man 
pripasakojo tokių dalykų, jog net 
plaukai piestu stojosi“, - teigia 
V.Greko.

Vienam gyventojui prieš mir-
tį buvo nukapoti rankų pirštai, 
o nuo kojų pirštų buvo nuplėšti 
visi nagai. Kitam civiliui  kaž-
kuo sunkiu buvo taip suplotos 
kojų pėdos, jog laidojant nepa-
vyko jam užmauti jokių batų. 

Policininkui buvo nupjautos 
ausys, išdurtos akys - jis buvo 
nuskandintas upėje, pririšus 
akmenį prie kojų. Kitas vyriš-
kis buvo kankinamas jo kūną 
deginant kiaulių svilinimui 
skirtu svilintuvu, taigi, jo vei-
das suanglėjo tiek, kad sesuo 
brolį atpažino vien iš dantų ir 
kišenėje rastų raktų.

Nušovė net vaikų namų mo-
kytoją bei pensininką, karo ve-
teraną, kuris dalyvavo Berlyno 
šturme Antrajo pasaulinio karo 
metais. Okupantai veteraną nu-
šovė, nes jis bandė sugėdinti 
plėšikautojus, o po to, apimti 
agresyvaus įniršio, net nužudy-
tojo namą sudegino.

Išsigimėliškai nukankintas 
buvo kariškis pensininkas Ion 
Kanev. Jį gvardiečiai suėmė ei-
nantį į parduotuvę ir pasodino 
ant aštraus baslio, ten jį pririšo, 
pasmerkę lėtai mirčiai, basliui 
skverbiantis į vidurius. „Taip Vi-
duramžiais savo aukas žudydavo 
turkai, bet šiais laikais vykdytas 
toks žvėriškas kankinimas sukrė-
tė visą apylinkę“, - sakė rašyto-
jas, pridūręs, jog I. Kanev buvo 
rastas duobėje, kurioje buvo uti-
lizuojami kritę gyvuliai.

Nužudytas aukas okupantai 
įmesdavo į upę, užkasdavo miške 
ar laukuose, todėl žemę ardami 
kaimiečiai ir dabar iškasa žmo-
gaus kaulų, o keliasdešimt molda-
vų tebėra laikomi dingę be žinios.

V.Greko labai piktina tai, jog 
Moldovą tuo metu valdę komu-

nistai sutiko su Maskvos siūly-
mu pasirašyti taiką ir pripažinti 
PMR egzistavimą. „Savanoriai 
kovotojai net vyko į Kišiniovą 
protestuoti, bet komunistai darė 
tai, ką liepė Maskva“, - teigia 
V.Greko.

Kišiniovui sutikus negarsinti 
karo nusikaltimų, Padniestrė 
ėmė melagingai tvirtinti, jog 
sadistines žudynes rengė mol-
davai, neva jie prievartavo bei 
nužudė tas dvi paaugles. 

„Tų mergaičių brolis kartu su 
mumis kovojo viename būryje, 
mes visi vieni kitus kaime paži-
nom, bet, anot Maskvos šmeižto, 
išeina, kad kartu su broliu mes jas 
prievartavom ir žudėm, - šlykštes-
nio melo negali būti“, - piktinasi 
V.Greko.

Atsisveikindamas rašytojas 
panoro perduoti tokį patarimą 
lietuviams: „Jokiu būdu nepa-
sitikėkite Kremliumi, jie geba 
dalyti labai gražius pažadus, bet 
vis vien daro tai, ką yra numatę, 
ir jokios priemonės jiems neat-
rodo netinkamos, kai siekia įgy-
vendinti savo imperinius tikslus, 
nesibodėdami nei apgaulės, nei 
nusikaltimų, nei šmeižto.“

Rašytojas priminė, jog Rogų 
kaime, kurio gyventojai buvo 
daugiausia moldavai, okupan-
tai surengė pseudoreferendu-
mą ir paskelbė, kad kaimas 
savanoriškai prisijungia prie 
Padniestrės. „Tokius referendu-
mo spektaklius dabar Kremlius 
rengia ir Ukrainoje, tačiau jie 
yra gryna apgaulė“, - yra įsiti-
kinęs V. Greko. 

Rašytojas priminė ir tai, jog 
moldavų savanorių gretose 
buvo rusų ir ukrainiečių, o PMR 
gvardiečių būriuose kovojo ir 
Padniestrėje gyvenę moldavai. 
Tai esą liudija, kad kariavo ne 
moldavai prieš rusus, bet Krem-
liaus sukiršinti senosios SSSR 
sistemos gynėjai ir Moldovos 
nepriklausomybės šalininkai.

Ginkluotose brolžudiškose 
kovose žuvo daugiau nei pu-
santro tūkstančio įvairių tau-
tybių žmonių, o Maskva savo 
tikslą pasiekė: Moldova liko 
suskaidyta, jos kelias į ES bei 
NATO paralyžiuotas.  

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

Vlad Greku su kovų bendražygiu Valera Caimacan prie pamin-
klo žuvusiems Kučerų kaime.

Kryžiais pažymimos karių žūties vietos.
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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. Rugiai kiše-
nėje   N-7.  
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai.  
16:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
17:00 XIX Baltijos šalių stu-
dentų dainų ir šokių šventė 
„Gaudeamus“.  
20:00 Savaitė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Jaunieji slaugytojai  
N-14.  
21:45 Viskas dėl Alis  N-14. 
23:25 Juodasis Lapinas  N-14 
(kart.).
00:55 Beprotiškos vestuvės  
N-14 (kart.).

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

08:20 Tomo ir Džerio šou.
08:50 Obuolys ir Svogūnas.
09:05 Ogis ir tarakonai.
09:25 Troliai. Pasaka apie 
uodegą.
11:10 Kaubojės istorija  N-7.  
13:15 Šaolinio futbolas N-7.  
15:05 Miss XL  N-7.  
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Teisingumo lyga  N-7.  
21:50 Našlės  N-14.  
00:20 Holivudo afera (k)  N-14. 

06:00 Monstrų viešbutis (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų są-
junga (kart.) N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart.) N-7.
08:30 Svajonių ūkis.  
09:00 Princesė gulbė. 
10:40 Slaptasis agentas 
Maksas  N-7.
12:30 Laukiniai Vakarai  N-7.
13:40 Delfinai iš arti  N-7.
14:45 Artefaktų medžiotojai  
N-7.
16:35 Kietas tėtušis  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.  
19:30 Metam monetą  N-7.
21:00 Non-Stop N-14.
23:10 Septinta kategorija. 
Pasaulio pabaiga  N-7.
01:00 Bado žaidynės  N-14 
(kart.).

06:00 Gyvūnų būstai  (k).

07:00 Galiūnai. Lietuvos rinkti-
nė prieš Latvijos rinktinę (k).  
08:00 Pričiupom! (k).
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras Pasaulio taurė 2021.  
10:00 Smaragdinės Malaizijos 
salos.
11:10 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 Greitojo reagavimo bū-
rys  N-7. 
21:30 Juodasis sąrašas   N-7.  
22:30 Karo šunys   N-14.  
00:45 Gyvi numirėliai  N-14.  
01:50 Komandosai (k) N-14 

06:15 100 metų propagandos.  
06:45 Pasirinkę Lietuvą.  
07:15 Sodas už namo  (k).
08:20 Alpių gelbėtojai (k) N-7.  
10:20 Tėvas Motiejus N-7.  
11:30 Iš mergiotės į damas 
N-7.  
12:30 Sveikinimai.  
15:45 Mano likimo žaidimai  
N-7.  
17:45 Raudonas kambarys 
N-7.  
18:45 Laukinis miestas  N-7.  
19:45 Žingsnis iki dangaus 
N-7.  
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Ugnikalnio prakeiksmas  
N-14.  
22:55 Juokdarių vakarienė 
N-14.  

01:10 Balta varna (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
10:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Atranka..
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Meškutės Nidos nuo-
tykiai. 
14:00 Romi salonas.
15:30 Drakonų princas.
16:00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
17:00 Susipažink su mano 
pasauliu.
17:30 Kultūringai su Nomeda.  
18:30 Kultūros diena (kart.).
19:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Pusfinaliai ir finalai. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Vasarojimas su opera.  
22:00 Richardas Straussas. 
Opera „Elektra“.
24:00 Panorama (kart.).
00:22 Sportas. Orai (kart.).
00:30 Viskas dėl Alis  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 Vienam gale kablys.  
10:00 E– gazas dugnas.  
10:30 Vandenyno kariai  N-7.
11:30 Laukinė Meksika   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.
17:30 Optibet A lygos rung-
tynės Panevėžys – Vilniaus 
Žalgiris.
20:00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigždėms  
N-7.
21:00 Žinios.  
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Šeimos susitikimas  N-7.
00:05 NBA Action.  
00:35 Slaptasis agentas 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.
16.28 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 ži-
nios  „UKRAINA 24“.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Investavimo akademija.
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Receptų receptai.
11:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:55 Kenoloto.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:25 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Arkties paslaptys.
16:30 Egzotiniai keliai.
17:00 Orijaus kelionių archyvai.
17:30 Orijaus kelionių archyvai.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Gyvenimas inkile.
19:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
19:30 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
20:00 Kasdienybės herojai. 
21:00 Nesiaukite Live - 
Justinas Jarutis.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Nesiaukite Live - 
Justinas Jarutis.
23:30 Orijaus kelionių archyvai.
00:05 Orijaus kelionių archyvai.
00:35 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas   
N-7. 
09:40 Hadsonas ir Reksas.
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 Kai nusėda dulkės N-14.  
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Grančesteris  N-14.  
23:55 Hadsonas ir Reksas 
(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  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 2   
N-14.  
00:45 Paskutinis laivas  N-7.  
01:45 Našlės (k)  N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
08:00 Svajonių sodai.  
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.  
19:27 TV3 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 Paskutiniai riteriai  N-14.
00:50 Rezidentas  N-14.
01:50 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 Godzila  N-14.  
23:25 Greitojo reagavimo būrys 
(k) N-7.  .
01:25 Gyvi numirėliai  (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 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Nina  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. Pykčio 
diena  N-14.  
22:55 Prancūziška žmogžudys-
tė (k) N-14.  
00:50 Stebuklas  N-7.  
01:55 Uždrausto miesto intrigos   
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.  
07:00 Heidė (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 44 katės  (kart.).
07:50 Euromaxx.  
08:20 Dizainas (kart.).
08:50 Mokslo sriuba  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Kas geresnio, kaimyne?  
12:20 Kultūros diena.   (kart.).
12:50 Fokusas  (kart.).
13:40 Duokim garo!  
15:00 Istorijos detektyvai.  
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Drakonų princas (kart.).
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 1  
N-7.  
19:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Pusfinaliai ir finalai. 
21:00 Pasivaikščiojimai (kart.).
21:30 Muzikinė dokumentika.  
22:50 Ferrari. Lenktynės nemir-
tingumo link.
00:20 DW naujienos rusų 
kalba.
00:35 Dabar pasaulyje.  
01:00 Mano daina  (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. Meksika. 
Kuba  N-7.
21:25 Mačetė žudo N-14.
23:40 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 Misija – vasara.  
07.00 Išpažintis su Marija.
07.30 Aiškiaregė  N-7.
10.05 Triguba apsauga  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.  
17.30 Misija – vasara.  
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. 
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.
19:55 Mano reikalas — pasau-
lio reikalas.
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.
01:35 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 Hadsonas ir Reksas.
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. Kengyro sukilimas  
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 Hadsonas ir Reksas 
(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  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 Mažulė Džeksi  N-14.  
00:15 Paskutinis laivas  N-7.  
01:15 Ties riba į rytojų (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
N-7.
08:00 Jeloustounas  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.
18:57 TV3 orai. 
19:00 Vyrų krepšinio kontrolinės 
rungtynės. Latvija – Lietuva.
21:00 (ne) Viskas įskaičiuota  
N-14.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Pražūtingos gelmės  
N-14.
00:55 Rezidentas  N-14.
01:55 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 Kruvinas sąrašas  N-14.  
22:50 Netikėta sėkmė (k)  N-14.  
00:40 Strėlė  N-7.  

06:00 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu (k) N-7.  
07:00 Šeimyninės melodramos  
(k).
08:00 Mano namai - mano liki-
mas  N-7.  
09:00 Sužeista širdis  (k) N-7.  
10:05 Kandisė Renuar  (k) N-7. 
11:10 Alpių gelbėtojai  N-7.  
12:15 Heldtas. Flirtas su teisin-
gumu  N-7. 
13:20 Įstatymas ir  tvarka  N-7. 
14:20 Nina  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 Nebylus liudijimas  N-14.  
01:30 Stebuklas  N-7.  
02:30 Uždrausto miesto intrigos  
N-7.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Anapus laiko ir šviesos. 
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 Širdyje lietuvis  (kart.).
09:20 Euromaxx  (kart.).
09:45 Kelionių atvirukai.
10:00 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas. Atranka.  
12:00 Menora  (kart.).
12:30 Kelias  (kart.).
13:00 Širdyje lietuvis  (kart.).
13:55 Čia – kinas.  
14:25 Veranda  (kart.).
14:55 Vilniaus knygų mugė 
2022 (kart.).
15:35 Jonas Mekas. Draugai.  
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 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas. Pusfinaliai ir finalai.  
21:10 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
21:40 Šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro koncertas Barokinis 
blizgesys.  
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. Meksika. 
Kuba  N-7.
21:20 Ilgiausia naktis   N-14.
23:10 Pajėgos N-14.
00:10 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Gerasis daktaras N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.  
07.00 Reali mistika N-7.
08.00 Juvelyrų klanas   N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Triguba apsauga  N-7.
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  N-7.
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  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Orijaus kelionių archyvai. 
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Lietuviškos atostogos.
14:00 Sporto baras. 
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
17:55 Kenoloto.
18:00 Delfi interviu su R. 
Lukaityte-Vnarauskiene.
18:30 Orijaus kelionių archyvai.
19:00 Kasdienybės herojai.
19:55 Eurojackpot.
20:00 Kaip pas žmones.
21:00 Orijaus kelionės. 
21:30 Gimę ne Lietuvoje.
22:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles .
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vikinglotto.
22:40 Iš esmės su G. Klimkaite 
ir K. Pocyte.
23:40 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
01:40 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  
N-7. 
09:40 Hadsonas ir Reksas.
10:30 Tarnauti ir ginti N-7.  
11:30 Dviračio žinios.  
12:00 Gyventi kaime gera.  
12:30 1000 pasaulio stebuklų.  
13:30 Veranda  (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:15 Perplaukus Atlantą  N-7.  
17:15 Ponių rojus  N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Anapus laiko ir šviesos.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Tarptautinis paramos 
renginys Ukrainai palaikyti.  
23:00 Dviračio žinios.  
23:30 Euromaxx (kart.).
23:55 Hadsonas ir Reksas 
(kart.).
00:45 Kelionių atvirukai.
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Pakvaišusi porelė.
06:30 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 Ties riba į rytojų   N-14.  
00:45 Paskutinis laivas  N-7.  
01:45 Kaip atsikratyti boso 2 
(k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta  N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
08:00 Jeloustounas   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.
21:30 TV3 vakaro žinios.  
22:20 TV3 sportas.Orai.
22:30 Avangardas  N-14.
00:45 Rezidentas  N-14.
01:45 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 Netikėta sėkmė  N-14.  
22:50 Godzila (k)  N-14.  
01:15 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 Įstatymas ir tvarka. N-7.  
14:20 Nina  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 Nebylus liudijimas  N-14.  
23:15 Aleksas Hugo. Pykčio 
diena (k)  N-14.  
01:10 Stebuklas  N-7.  
02:10 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 Lietuvos mokslininkai.  .
08:20 Mano mėgstamiausi.
08:25 Teatro biografijos  (kart.).
09:20 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:50 Vilniaus sąsiuvinis.  
12:20 Smalsumo genas (kart.).
12:50 Atspindžiai.  
13:20 Pasivaikščiojimai  (kart.).
13:45 7 Kauno dienos.  
14:15 Mokslo sriuba  (kart.).
14:45 Pažinti tėtę.  
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Gustavo enciklopedija.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 
(kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 1  
N-7.  
19:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Pusfinaliai ir finalai. 
21:10 Smalsumo genas (kart.).
21:40 Laisvės kaina  N-7.
22:35 Stilius.  
23:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Skyrybų vadovas drau-
gėms  N-14.  

06:30 Havajai 5.0 (kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
08:50 E– gazas dugnas  
(kart.).
09:20 Moderni šeima  (kart.) 

N-7.
10:20 Simpsonai (kart.) N-7.
11:20 Vedęs ir turi vaikų  (kart.) 
N-7.
12:25 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. Meksika. 
Kuba  N-7.
21:20 Komando  N-14.
23:15 Pajėgos  N-14.
00:10 Skubi pagalba  N-14.
01:10 Gerasis daktaras  N-14.

05.14 Programa
05.15 Nauja diena.  
06.15 TV parduotuvė.
06.30 Kryptys LT.  
07.00 Reali mistika  N-7.
08.00 Juvelyrų klanas  N-7.
09.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
10.05 Triguba apsauga  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. 
18.30 Neatrasta Rusija 1/9. 
Dok. f.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.40 Sportas.Orai. 
20.50 Aiškiaregė  N-7.
21.25 Neišsižadėk  N-7.

22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Neatrasta Rusija.
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Šiandien kimba.
11:00 Delfi rytas. Dienos nau-
jienų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Alfo didysis šou. 
14:30 Gyvenimas inkile.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su A. Peredniu.
17:55 Kenoloto.
18:00 Orijaus kelionių archyvai.
18:30 Lietuviškos atostogos.
19:00 Kapralas eina Tenerife.
19:30 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai ant ratų.
19:55 Mano reikalas — pasau-
lio reikalas.
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.
01:35 Tiesiogiai Ukrainos ži-
nios  „UKRAINA 24“.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

9 antradienis 2022 06 21

trečiadienis 2022 06 22



Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2022 m. birželio 18 d.

ketvirtadienis 2022 06 23

penktadienis 2022 06 24

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Pagalbos šauksmas  N-7.  
09:40 Hadsonas ir Reksas.
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 Viktorija  N-7.  
17:30 Vasaros koncertas.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Svarbi valanda.  
19:30 Vartotojų kontrolė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dviračio žinios.  
21:30 Duokim garo! Joninės 
Nidoje.  
00:05 Pembrukšyro žmogžu-
dystės  N-14.  

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 Gyvybė  N-14.  
00:30 Paskutinis laivas  N-7. 
01:30 Mažulė Džeksi (k) N-14.  

06:00 Bakuganas. Kovos pla-
neta N-7.
06:30 Magiškoji komanda.
07:00 Monstrų viešbutis  N-7.
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis  
N-7.
08:00 Skaniai ir paprastai.  
08:25 Sveiki atvykę.  
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  Ponas ir ponia Smitai  
N-14.
01:00 Pajūrio šlaistūnas  S.

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 Karo menas. Išdavystė  
N-14.  
23:10 Kruvinas sąrašas (k) 
N-14.  
01:00 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 Įstatymas ir tvarka  N-7.  
14:20 Nina  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 Policijos telefonas 110  
N-14. 
22:55 Nebylus liudijimas  (k) 
N-14.  
01:10 Stebuklas  N-7.  
02:10 Uždrausto miesto intrigos  
N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Bėgliai. Kengyro sukili-
mas  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.  
12:20 Gyvenk kaip galima šva-
riau  (kart.).
12:50 Kultūringai su Nomeda  
(kart.).
13:45 Teatro biografijos  (kart.).
14:40 Anapus laiko ir šviesos  
(kart.).
15:45 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Svajoja vaikai.  
17:10 Tarnauti ir ginti N-7 (kart.).
18:10 Detektyvas Monkas 2  
N-7.  
19:00 Pasaulio plaukimo čempi-
onatas. Pusfinaliai ir finalai.  
21:00 LRT OPUS terasos ati-
darymas. 
23:00 Jei matytum jo širdį  
N-14. 
00:25 DW naujienos rusų kalba.
00:40 Dabar pasaulyje.  
01:05 Duokim garo! Joninės 
Nidoje (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 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. Meksika. 
Kuba  N-7.
21:10 Nebrendylos  N-7.
23:20 Pajėgos  N-14.
00:15 Skubi pagalba  N-14.
01:20 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  N-7.
11.10 Neišsižadėk 80  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 Pokalbiai prie jūros.  
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 Pokalbiai prie jūros.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
09:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
09:30 Egzotiniai keliai.
10:00 Receptų receptai.
10:30 Gimę ne Lietuvoje.
11:00 Delfi rytas. Dienos naujie-
nų apžvalga. 
11:55 Kenoloto.
12:00 Dviračiu per Indonezijos 
džiungles.
12:30 Delfi tema.
13:00 Delfi RU. 
13:30 Orijaus kelionės. 
14:00 Kaip pas žmones.
15:00 Delfi diena. Svarbiausių 
įvykių apžvalga.
17:00 Iš esmės su D. Žeimyte-
Biliene.
17:55 Kenoloto.
18:00 Egzotiniai keliai. 
18:30 Egzotiniai keliai.
19:00 Egzotiniai keliai.
19:30 Egzotiniai keliai.
19:55 Mano reikalas — pasau-
lio reikalas.
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.
01:35 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Pusryčiai pas kaimy-
ną.  
06:35 Gimę tą pačią dieną.  
07:30 Namai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Tolimųjų Rytų gamtos 
kontrastai.
12:00 Van Goghas.  
13:30 Įdomioji Japonija.  .
14:20 Muzikinė pauzė.
14:30 Komisaras 
Montalbanas  N-7.
16:15 Muzikinė pauzė.
16:25 Viktorija  N-7.  
17:15 Ponių rojus N-7.  
18:00 Kas ir kodėl?  
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:00 Vasaros koncertas.  
19:30 Beatos virtuvė.  
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.  
22:15 Greiti ir įsiutę 4 N-14.
24:00 Milagro pupų lauko 
karas  N-14.

06:45 Tomo ir Džerio šou (k).
07:40 Megamaindas.
09:25 Smurfai.
11:25 Spaidervikų kronikos  
N-7.    
13:15 Haris Poteris ir 
Išminties akmuo  N-7.  
16:20 Didžiosios motušės 
namai  N-7.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kelionė į paslaptingąją 
salą  N-7.  
21:20 Bohemiškoji Rapsodija  
N-14.  

00:05 Moksliukės  S.  

06:00 Simpsonai  N-7.
07:00 Paslaptinga karalystė  
N-7.
09:00 Planeta 51.
10:50 Lik sveikas, Kristoferi 
Robinai  N-7.
13:00 Kaimiečiai Beverlyje  
N-7.
14:55 Simpsonų filmas  N-7.
16:35 Kaimynas šnipas  N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Medžioklės sezonas 
atidarytas 4  N-7.
21:10 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas  
N-14.
00:00 Liūdintis demokratas  
N-14.
01:50 Ponas ir ponia Smitai  
N-14 (kart.).

06:30 Smaragdinės 
Malaizijos salos (k).
07:40 Tropinės Žemės salos 
. (k).
09:55 Legenda apie Zoro  
N-7.  
12:35 Girtas meistras 2   
N-7.  
14:40 Žmogus iš plieno  N-7.  
17:30 Titanų susidūrimas  
N-7.  
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7.  
21:30 Audros sūkuryje  
N-14.  
23:20 Visiškai slaptai  N-7.  
01:10 Karo menas. 
Išdavystė (k)  N-14.  

06:00 Heldtas. Flirtas su 
teisingumu (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 
teisingumu  N-7.  
13:20 Įstatymas ir tvarka  
N-7.  
14:20 Nina  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. 
01:30 Policijos telefonas 110  
(k)  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 tūkstantme-
čio vaikai  (kart.).
09:20 Gustavo enciklopedija  
(kart.).
09:45 Kelionių atvirukai.

10:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Atranka.  
12:00 Rusų gatvė.  
12:25 Anykščių kraštas.  
12:55 Stambiu planu.  
13:50 Nelly Paltinienės 
kūrybinės veiklos 60-mečio 
koncertas.
15:45 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 44 katės.  
16:15 Heidė.
16:40 Gamtininko užrašai  
(kart.).
17:10 Dainos pašaukti. 
Valstybinio choro Vilnius 
kūrybos keliu.  
18:10 Detektyvas Monkas 
2  N-7.  
19:00 Pasaulio plaukimo 
čempionatas. Pusfinaliai ir 
finalai.  
21:00 Per tvorą  N-7.
22:30 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2021.  
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.  
00:40 Jei matytum jo širdį  
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 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių N-14.
23:50 Nebrendylos N-7 
(kart.).
01:45 Mačetė žudo  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.
10.00 A. Raudonikio koncer-
tas „Nebaigta daina”.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Grupės „Hit Paradas” 
koncertas
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 E. Kučinsko, R. 
Kučinsko ir Styginių kvarteto 
koncertas.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Klausimėlis.  
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 L. Remeikienės kon-
certas.
21.30 Livetos ir Petro 

Kazlauskų koncertas
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Klausimėlis.  
23.30 Grupės „Rondo” kon-
certas
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.
07:00 Egzotiniai keliai.
07:30 Egzotiniai keliai.
08:00 Egzotiniai keliai.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Lietuviškos atostogos.
09:30 Lietuviškos atostogos.
10:00 Lietuviškos atostogos.
10:30 Lietuviškos atostogos.
11:00 Alfas vienas namuose.
11:55 Kenoloto.
12:00 Paramos Ukrainai 
koncertas iš Berlyno.
15:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
15:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
16:00 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
16:30 Orijaus kelionių ar-
chyvai.
17:00 Jūs rimtai?
17:30 Gyvenimas inkile.
17:55 Kenoloto.
18:00 Automobilis už 0 eurų.
18:30 Sporto baras. 
19:30 Nesiaukite live – 
Justinas Jarutis.
22:00 Dviračiu per 
Indonezijos džiungles.
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:35 Vaikis. N-14
01:15 Tiesiogiai Ukrainos 
žinios  „UKRAINA 24“.



2022 m. birželio 18 d.

šeštadienis 2022 06 25

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. 

Atsakymas - žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

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

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Gyventi kaime gera  
(kart.).
06:30 Praeitis ateičiai  N-7. 
(kart.).
07:30 Beatos virtuvė (kart.).
08:30 Mes iš Ukrainos.  ).
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:50 Didžioji Britanija iš paukš-
čio skrydžio.
12:45 Vilionės, apgaulė ir 
drugiai.
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 Nereikšmingos laimės 
akimirkos  N-7.  
24:00 Greiti ir įsiutę 4  N-14. 
(kart.).
01:45 Per tvorą  N-7.

06:30 Neramūs ir triukšmingi.
07:00 Bunikula .
07:30 Deksterio laboratorija.
08:00 Padūkėlių lenktynės.
08:30 Tomo ir Džerio šou .
09:00 Beprotiškos melodijos.
09:30 Ogis ir tarakonai.
10:00 Kaip prisijaukinti slibiną.
11:55 Delfinukas Bernis 2.
13:55 Tai nutiko Manhatane  
N-7.  
16:05 Indiana Džounsas ir 
lemties šventykla  N-7.  

18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Madagaskaras 2.
21:15 Madam  N-7.  
23:05 Didingiausias filmas  
N-14.  
00:40 Bohemiškoji Rapsodija 
(k) N-14.  

06:00 Monstrų viešbutis  (kart.) 
N-7.
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis.(kart.) N-7.
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjun-
ga  N-7.
07:30 Bailus voveriukas.
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
(kart.) N-7.
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.  
09:30 Maisto kelias.  
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.  
11:00 Sveiki atvykę.  
11:30 Svajonių sodai.  
12:30 Laukiniai Vakarai  N-7.
13:40 Gyvūnų mažyliai  N-7.
14:50 Daktaras Dolitlis 5.  N-7.
16:35 Dantukų fėja 2   N-7.
18:30 TV3 žinios.  
19:20 TV3 sportas.Orai.
19:30 Žmogus-voras  N-7.
22:00 Ištraukti peiliai  N-14.
00:40 Ir geri kartais žudo  N-14.

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

10:00 Besišypsantis dramblys.
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 Karštas plienas  N-14.  
00:10 Amerikietiškos imtynės 
(k) N-7.  

06:15 Pasirinkę Lietuvą.  
06:50 Sodininkų pasaulis.
08:10 Alpių gelbėtojai  (k) N-7. 
10:10 Tėvas Motiejus  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. Oro pilys  N-14.  
22:55 Žaliosios katės  N-14.  
01:10 Žmogžudystės 
Sandhamno saloje  (k)  N-14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Auksinis protas.  

07:40 Muzikinis intarpas.
08:00 Čia mano sodas.  
08:30 Gamtininko užrašai.  
09:00 Į sveikatą!  
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.  
10:00 Kas geresnio, kaimyne?  
10:30 Vilniaus sąsiuvinis.  
11:00 Mes iš Ukrainos.  
11:30 Rusų gatvė.  
12:00 Smalsumo genas. 
12:30 Pasivaikščiojimai.  
13:00 Hokaido skanėstai..
13:30 Euromaxx  (kart.).
14:00 Mano geriausias draugas  
(kart.).
14:30 Namai  (kart.).
16:00 Vilniaus knygų mugė 
2022.  
16:50 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas.  
17:00 Veranda.  
17:30 Nežinomi žmonės.  
18:00 Teatro biografijos.  
19:00 Pasaulio plaukimo čem-
pionatas. Pusfinaliai ir finalai. 
21:00 Briusterio milijonai  N-7. 
22:40 Grupės Colours of 
Bubbles ir Šv. Kristoforo kame-
rinio orkestro koncertas.  
23:55 Pasivaikščiojimai  (kart.).
00:25 Dabar pasaulyje.  
00:50 Milagro pupų lauko karas 
N-14 (kart.).

06:10 Sandėlių karai (kart.) 
N-7.
06:35 Pragaro kelias (kart.) 
N-7.
07:30 Pragaro kelias. Rusija  
N-7.
08:30 Kalnų vyrai N-7.
09:30 Statybų gidas.  
10:00 Aš – ralistas.  
10:30 Gazas dugnas.  

11:00 Lombardų žvaigždės 
(kart.) N-7.
11:30 Laukinė Meksika  N-7.
12:35 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.
00:00 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių  N-14 (kart.).
01:45 Komando  N-14 (kart.).

06.00 Juvelyrų klanas  N-7.
06.59 Programa.
07.00 Juvelyrų klanas N-7.
08.00 Vyrų šešėlyje. Petronėlė 
Kromelytė - Gerlikienė. 
08.30 Pokalbiai prie jūros.  
09.00 Aiškiaregė  N-7.
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Klausimėlis.  
11.00 Misija - vasara.  
11.30 Išpažintis su Marija.  
12.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
14.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos dvarai.  
17.00 Grilio skanėstai.  
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Bušido ringas  N-7.
19.00 Reali mistika  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.

20.30 Mano karas.  
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis.  
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vieno nusikaltimo istorija  
N-7.
01.00 Pėdsakas. Ukraina  N-7.

06:00 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
08:00 Lietuviškos atostogos.
08:30 Lietuviškos atostogos.
09:00 Sporto baras. 
10:00 Alfo didysis šou. 
11:00 Receptų receptai.
11:30 Login 2022.
11:55 Kenoloto.
12:00 Automobilis už 0 eurų.
12:30 Šiandien kimba.
13:30 Savanoriai. 
15:00 Nuostabieji šunys.
16:00 Orijaus kelionių archyvai.
16:30 Orijaus kelionių archyvai.
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 Sidabrinio ežero paslap-
tis. N-14 
22:30 Jėga ir Kenoloto.
22:33 Sidabrinio ežero paslap-
tis. N-14
23:45 Orijaus kelionių archyvai.
00:20 Orijaus kelionių archyvai.
01:55 Tiesiogiai Ukrainos žinios  
„UKRAINA 24“.
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siūlo darbą

įvairūs 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.

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

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Šiltina senus, naujus pastatus, 
angarus ir kitus objektus. Senų 
namų oro tarpus. Sertifikuotomis 
vokiškomis uždarų ir atvirų porų 
poliuretano putomis. 

Tel. (8-656) 44449.

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

Tel. (8-685) 68182.

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.

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

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.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Utenos apskrities Anykščių rajono (savivaldybės) Kurklių seniūnijos Gražiavietės kadas-
tro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius (toliau-Skyrius) informuoja, kad 2022 m. liepos 20 
d. bus pradėtas rengti 256,0475 ha teritorijos Utenos apskrities Anykščių rajono (savivaldybės) Kurklių seniūnijos Gražiavietės 
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti 
žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti 
žemę, iki 2022 m. liepos 5 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo UAB „Anykščių matininkas“, (įmonės adresas 
J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. nr. (8-687) 70154, projekto autorė Daiva Gokienė). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susi-
pažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, J. Biliūno g. 19, Anykščiai, 201 kab., darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 
SKELBIMAS

1. Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė (toliau – Ligoninė) , adresas Ramybės g.15 Anykščiai, 
įstaigos kodas 154278698, viešojo tiesioginio aukciono būdu parduoda Ligoninei nuosavybės teise priklau-
santį pripažintą nereikalingu arba netinkamu naudoti ilgalaikį materialųjį turtą ir kitas materialines vertybes : 

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis Vieneto 
kaina Eur

Pradinė pardavimo 
kaina Eur

1. Elektrinė viryklė 4 
kaitlenčių su orkaite

1 vnt. 730,00 730,00

2. Multifunkcinė lova 29 vnt. 20,00 580,00

3. Vandens šildytuvas 1 vnt. 231,00 231,00

4. Pašto dėžutė 1 vnt. 16,00 16,00

5. Malkos trinkelėmis 
po 60 cm 

6,8 kub.m 46,00 312,80

6. roletai 36 vnt. 33,62 1210,32

2.Kontaktinis asmuo viešojo aukciono rengimo klausimais – Saulius Lapienė, elektros įrengimų technikas, 
tel.: (8-381) 59435, mob. (8-699) 18188, el. p. anyksciu_ligonine@anlig.lt 

3. Aukcionas vyks 2022 m. birželio 29 d. 14.00 adresu VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, 247 
kabinetas, Ramybės g.15, Anykščiai.

4. Aukciono dalyvių registracija vyks 2022 m. birželio 29 d. nuo 13.30 val. iki aukciono pradžios adresu 
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, 247 kabinetas, Ramybės g.15, Anykščiai. Dalyvauti aukcione turi 
teisę dalyviai, prieš tai įsigiję dalyvio bilietą. Registruojantis pateikti asmens dokumentą, atstovavimą patvirti-
nantį dokumentą (jei dalyvauja įmonės vardu) įrodantį aukciono dalyvio bilieto apmokėjimą, taip pat nurodyto 
adresą ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam butų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju. 
Aukcionas įvyks, jei dalyvaus ne mažiau kaip 2 (du) dalyviai.

5. Aukciono dalyvio bilieto kaina -10,00 Eur. Už aukciono dalyvio bilietus sumokama grynais Ligoninės ka-
soje arba pavedimu į Ligoninės atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT 44 7300 0100 4102 4929 AB Swedbank . 
Aukciono dalyvio bilieto mokestis nėra grąžinamas.

6. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2022 m. birželio 20-23 dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. adresu VšĮ 
Anykščių rajono savivaldybės ligoninė Ramybės g.15, Anykščiai ir Vytauto g. 15 Troškūnai (buvęs II Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slaugos padalinys).

 7. Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.
8. Trečiųjų asmenų teisių į parduodamą turtą nėra.
9.Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito nė vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Ligoninės 

pateiktos sąskaitos faktūros dienos pavedimu į Ligoninės atsiskaitomąją sąskaitą.
10. Aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo savo pajėgomis ir lėšomis pri-

valo atsiimti įsigytą turtą . Per pirmiau nurodytą laiką aukciono laimėtojui neatsiėmus įsigyto turto Ligoninė už 
jo apsaugą neatsako. 

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-611) 34567.

Smulkina žolę.
Tel. (8-608) 51317.

Smulkina žolę.
Tel. (8-605) 64844.

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajo-
ne (pirmadieniais - sekma-
dieniais nuo 7 iki 20 val.). 
Senjorams nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, drau-
gams už pagalbą, palaikančius žodžius, gydytojai 
V. Pažėrienei ir Anykščių ligoninės slaugos skyriaus 
personalui už priežiūrą paskutinėmis dienomis, vi-
siems, padėjusiems sunkią valandą į paskutinę kelio-
nę palydint mylimą vyrą, tėvelį senelį, prosenelį Vladą 
KAZLAUSKĄ.

Žmona ir dukros su šeimomis

Reikalingi miško darbininkai 
su savo technika nupjauti krū-
mus. 

Tel. (8-617) 47203.

uAB „JOnROKA“ ORGAnIzuOJA:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus; 95 k. mokymus; 

B kategorijos praplėtimą (A1),
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.

Renkama nauja grupė teorijai ir praktikai mokytis 2022 m. birželio 20-23 d.
Į kursus prašome registruotis internetu, puslapyje www.jonroka.lt arba telefonu (8-657) 68156.

Nuolat  papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems KET (mokymai vyksta 
nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose)

Daugiau informacijos  Tel. (8-698) 70127, (8- 657) 68156, www.jonroka.lt .
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ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4104

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

perka

Jeigu asmeniname skelbime tik 
vienas žodis ir telefono numeris, 

antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 7 eurai, 
šeštadienio – 8 eurai.

Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-381) 59458.

Skelbimus galite talpinti ir 
portale anyksta.lt

Asmeninio skelbimo kaina:
7 Eur -7 dienos; 

12 Eur - 14 dienų.

parduoda

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS.
Birželio 19 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 21 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.

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

Tel. (8-609) 92144.

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

Tel. (8-608) 44340.

Ieško pirkti 2 kambarių butą 
Anykščiuose. 

Tel. (8-607) 79556.

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-600) 22488.

PERKAME
MIŠKuS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

Tel. (8-672) 05341.
AuKŠČIAuSIA KAInA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

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

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

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

kitose kaimyninėse apylinkėse. 
Gali būti apleisti.

 Tel. (8-614) 23749.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

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.

Nekilnojamasis turtas

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

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

Tel. (8-683) 91121.

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

Sodą (6 a) su mobiliu name-
liu netoli Niūronių, prie upės.

Tel. (8-610) 34616.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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

Tel. (8-656) 01913.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

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

Kita

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

Tel. (8-603) 27974. 

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 50 eurų.

Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai.Tel. (8-381) 5-94-58.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIeSIoGIAI PerKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai

anekdotas

mėnulis
birželio 18-20 d.d. - pilnatis .

Julijona, Romualdas, Dovilas, 
Ramunė, Deodatas, Romas.

Marcelinas, Morkus, Vaiva, 
Ginbutas, Arnulfas, Marina.

šiandien

birželio 19 d.

vardadieniai

oras

+11

+18

birželio 20 d.
Florentina, Silverijus, nandas, 
Žadvainas, Žintautė.

Piešė Kęstutis PABijUTAS, 
rašė Antonas FeLjeTONAS 

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!

Amiliutė, išgirdusi apie naujus mokesčius, 
šaukiasi svetimų dievų

siaubas! Liksim be daržų!
Žmogui pasakyt baisu -
sugalvojo imt už balą
Tarsi užu kokį alų! 

Kuo reiks laistyt agurkus?
Nors ir taip daigai supus...
Oras - kaip pati valdžia,
Nesuprasi, kaip ir ką. 

Išvietes apmokestins,
Laistyti dykai - užgins.
Katinus – sunumeruos,
O blusas jie sučipuos.

Kremtasi taip Amiliutė,
Kad baisu ant žemės būti,
Nors aplink - menai vieni,
Greitai gulsim alkani.

Kaip diena - taip navyna... 
Pensijos jau negana.
Laikas įsigyt Koraną
Ir giedot - Alache mano!

Žentas su uošve sėdi kamba-
ryje, žiūri televizorių, kalbasi. 
Uošvienė sako:

- Ech, trumpas tas gyvenimas, 
vat pagyvenau tik biškelį ir jau 
mirti laikas...

- Laikas, laikas, - pritaria žen-
tas.

***
Stovi du psichologai stotelė-

je. Vienas sako:
- Labai ilgai autobusas neat-

važiuoja.
Kitas:
- Nori apie tai pasikalbėti?

***
Pamatė čiukčia skrendantį 

lėktuvą ir pradėjo šaudyti. Pa-
taikė. Lakūnas parašiutu iššo-
ko, o čiukčia sako:

– Ui, koks stiprus geležinis 
paukštis, penkis kartus šoviau, 
kol žmogų paleido.

***
Skambina į policiją susijaudi-

nęs vyriškis:
- Alio! Aš autostradoj, palei 

Elektrėnus, ką tik pervažiavau 
du pacukus! Ką daryti!?

- Pacukus? Nieko nedarykit. 
Numeskit juos į pakelę.

- Fu... Gerai! O kur jų moto-
rolerį dėti?

***
Perėjoje automobilis partren-

kia pėsčiąjį. Vairuotojas, iššo-
kęs iš automobilio, pasilenkia 
prie nukentėjusio:

- Jums pasisekė - aš gydyto-
jas.

Partrenktasis pakelia galvą ir 
sako:

- O jums nelabai - aš advoka-
tas.


