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Prokuratūros vadovybė svarsto naikinti devyniolikos nedidelių prokuratūrų darbo vietas regio-

nuose, o darbuotojus perkelti į kituose miestuose veikiančias didesnes prokuratūras. 
Prokurorų darbo vietas numatyta naikinti ir Anykščiuose. Iniciatoriai teigia, kad tokia idėja 

svarstoma ne  tik dėl lėšų taupymo, bet ir įvertinus nevienodą darbo krūvį. 

Šiame prokuratūros pastate Anykščiuose, S.Daukanto gatvėje, 
šiuo metu dirba du prokurorai ir jų padėjėja.

Prokuroras  Arvydas Miečius 
mano, kad prokuratūrų re-
organizacija regionuose - iki 
galo neišspręs-
tas klausimas.

Prioritetai

Lietuvius telkia tik politiniai 
priešai: kryžiuočiai, rusai, Va-
nagaitė ir Veryga. Dar truputį 
-  ir Tubis. 

Žinią, kad iš Anykščių ligo-
ninės ketvirtadienio pavakarę 
žmonės su kaukėmis nežinoma 
kryptimi išsivežė, kaip  įtaria-
ma, užsikrėtusį koronavirusu 
ligonį, Anykščių savivaldy-
bėje buvo palikta patvirtinti... 
ligoninės darbuotojų saugos ir 
sveikatos specialistui. Į žmonių 
kalbą išvertus,  - ūkvedžiui. 

Teisus buvo Adomas Mic-
kevičius, pagal tautybę lenkas, 
o pagal kilmę lietuvis, rašyda-
mas ,,Tėvyne Lietuva, mieles-
ne ir už sveikatą“. 

Koncertas. Vasario 24 dieną 
Pasaulio intelektinės nuosavybės 
organizacijos būstinėje Ženevoje 
(Šveicarija) vyko šventinis Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo trisde-
šimtųjų metinių minėjimo renginys. 
Koncerte grojo ir iš Anykščių kilusi, 
D. Britanijoje besimokanti 18-metė 
pianistė Milda Daunoraitė.

Muzika. Britų eksperimentinės 
muzikos grupė „Apartment House“ 
Londone įrašė anykštėno  kompo-
zitoriaus Juliaus Aglinsko debiutinį 
albumą „Daydreamer“. Jį inicijavo 
grupės lyderis, lietuvių kilmės mu-
zikantas ir menininkas Antonas Lu-
koszevieze. Ambientinį ir nostalgišką 
albumą svajotojams išleido Lietuvos 
muzikos informacijos centras.

Diktantas. Penktadienį  visoje Lie-
tuvoje jau tryliktą kartą buvo rašomas 
Nacionalinis diktantas. Pirmajame 
ture dalyviai rašė Birutės Jonuškai-
tės specialiai diktantui kurtą tekstą 
„Milinė“, kuris buvo transliuojamas 
per LRT radiją ir  internetu. Diktantą 
skaitė Marijus Žiedas. Kaip ir kasmet, 
diktantas buvo rašomas ir Anykščių 
rajono savivaldybės salėje, viešojo-
je Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
bibliotekoje, bibliotekos skyriuose, 
mokyklose. Šiemet sulaukėme 226 
kalbos mylėtojų - 40 suaugusiųjų ir 
186 moksleivių. Į kalbos šventę Sa-
vivaldybės didžiojoje salėje susirinko 
aštuonetas konkurso dalyvių.

Pasiūlymas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės Turizmo komisija pasiūlė 
atnaujinti Anykščių rajono lankyti-
nų vietų sąrašą. Į sąrašą planuojama 
įtraukti Safari parką, apžvalgos aikš-
telę - Kepurkalnį bei EKO basų kojų 
taką.

Paroda. Anykščių menininkų aso-
ciacijos ,,Gatvės galerija“, kuri yra 
prie įvažiavimo į Anykščių viešosios 
bibliotekos kiemą, bus surengta 10 
Anykščių krašto tautodailininkų par-
odų. Pirmoji - kryždirbio Broniaus 
Tvarkūno bažnyčių maketų paroda. 

Gaisras. Pirmadienį Troškūnų 
seniūnijos Žviliūnų kaime užsidegė 
automobilis ,,BMW X5“. Atvykus 
ugniagesiams, ,,BMW X5“ degė 
atvira liepsna. Per gaisrą automobilis 
sudegė.

Koronavirusas jau gąsdina ir anykštėnus
Robertas ALEKSIEjūNAS

robertas.a@anyksta.lt
Ketvirtadienį iš Anykščių li-

goninės į vieną iš respublikinių 
ligoninių išvežtas galimai koro-
navirsu apsikrėtęs vyras. Žinią 
apie tai ,,Anykštai" pavyko su-
žinoti iš atsitiktinių šaltinių. 

Plintant žmonių gyvybes šie-
naujančiam virusui paaiškėjo, 
kad Anykščiuose informacijos 
apie užkratą nėra kam teik-
ti - penktadienį savivaldybės 
gydytoja, Anykščių ligoninės 
vadovai dalyvavo mokymuo-
se, todėl skubiai savivaldybėje 
sušauktame pasitarime ligo-
ninei atstovavo maža ką apie 
plintantį koronavirusą galintis 
pasakyti darbuotojų saugos ir 
sveikatos specia-
listas.

„Lietuvoje nustačius pirmąjį užsikrėtimo COVID-19 atvejį, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) 
ragina šalies darbdavius solidarizuotis su pastangomis įveikti šią infekciją. Darbdavių prašoma 
leisti darbuotojams, kurie pastaruoju metu lankėsi Kinijos Liaudies Respublikoje, Šiaurės Italijoje 
(Veneto, Lombardijos, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionuose), Honkonge, Irane, Japonijoje, 
Pietų Korėjoje, Singapūre, dirbti iš namų“, - praneša Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras.          BNS nuotr.

Debeikių 
seniūnijoje per 
gaisrą žuvo 
žmogus

Kęstutis Tubis 
vėl burs 
komandą

Pastabų dėl 
biudžeto 
opozicija 
beveik neturėjo

Išmoko gyventi 
nedirbdami
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spektras

Temidės svarstyklės

Konfliktas. Vasario 27 dieną,  

apie 20.30 val.,  Svėdasuose  vy-
ras (g. 1971 m.) smurtavo prieš 
žmoną (g. 1976 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaiky-

tas ir uždarytas į areštinę. 

Smurtas. Vasario 24 dieną,  
apie 20.00 val,. Anykščių seniū-

nijoje  moteris galimai smurtavo 
prieš posūnį (g. 2005 m.). Vasario 
27 dieną  pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Ketvirtas susisiekimo viceministras – Virgaudas Puodžiukas
Ketvirtuoju susisiekimo viceministru paskirtas asociacijos 

„Lietuvos keliai“ tarybos narys, buvęs Kelių direkcijos vadovas, 
anykštėnas Virgaudas Puodžiukas. Darbą ministerijoje jis pradės 
nuo pirmadienio.

Šią informaciją BNS patvirtino 
susisiekimo ministro Jaroslavo 
Narkevičiaus atstovė Aldona Gri-
nienė.

V. Puodžiukas BNS sakė, kad 
darbą ministerijoje pradės pirma-
dienį. Anot jo, pasiūlymas tapti 
viceministru buvo netikėtas.

„Taip, taip staigiai, netikėtai teks 
dirbti“, – BNS sakė V. Puodžiu-
kas.

Jis tvirtino, kad ministerijoje bus 
atsakingas už kelių infrastruktūros 
klausimus.

„Sutarėme, kad būsiu atsakingas 
už kelių infrastruktūrą (...). Mes 
dar šnekėjome apie pasienio pos-
tus, bet aš galvoju, kad čia tik pir-
madienį išsiaiškinsime iki galo“, 

– teigė jis.
Pasak V. Puodžiuko, didžiausią 

dėmesį jis kreips į ilgalaikį minis-
terijos strategijos planavimą.

„Aš, kaip ilgą laiką dirbęs Pa-
saulio banke, žinau tas sistemas, 
tai man svarbu ilgalaikis planavi-
mas, susisiekimo sistemos orga-
nizavimas man būtų prioritetai“, 
– tvirtino V. Puodžiukas.

„Man ilgalaikį, skaidrų planavi-
mą, nuoseklų darbų įgyvendinimą, 
atrodo, labai svarbu atstatyti“, – 
pridūrė jis.

V. Puodžiukas tvirtino, kad ne-
paisant to, jog Vyriausybės kaden-
cija artėja į pabaigą, ateiti į darbą 
tokiu metu yra tikslinga, nes trans-
porto infrastruktūros planavimas 

yra ilgalaikis procesas.
„Aš manau, kad sustiprinti mi-

nisteriją, kuri dabar dažnai yra 
kritikuojama, yra svarbu. Iš tikrųjų 
transporto infrastruktūra yra ilga-
laikis procesas ir jeigu mums pa-
vyks kažką gero padaryti, tai labai 
tikiuosi, kad ir man išėjus bus ilgai 
kaip teigiamas veiksnys šiai siste-
mai“, – tvirtino būsimasis vicemi-
nistras.

V. Puodžiukas yra buvęs Kelių 
direkcijos vadovas. Iš pareigų jis 
pasitraukė 2010 metais, Valstybės 
kontrolei pareiškus, kad kelių sta-
tybos darbų viešieji pirkimai nėra 
skaidrūs.

Jis taip pat yra Vilniaus Gedimi-
no technikos universiteto (VGTU) 
kelių katedros profesorius, VGTU 
jis dirba ketvirčiu etato. V. Puo-
džiukas teigia, kad universitete 
toliau tęs darbus ir tapęs vicemi-
nistru.

Jis taip pat teigia dirbantis lais-

vai samdomu konsultantu, tačiau 
šios veiklos, pradėjęs darbą minis-
terijoje, V. Puodžiukas atsisakys.

Ketvirtojo susisiekimo vicemi-
nistro pareigybės steigimui Vy-
riausybė pritarė trečiadienį.

-BNS

Virgaudas Puodžiukas teigia, 
kad pasiūlymas tapti vicemi-
nistru jam buvo netikėtas.

Išmoko gyventi nedirbdami Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar Anykščiuose lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo minis-
tras Linas Kukuraitis.  Ministras susitiko su rajono socialiniais 
darbuotojais, lankėsi keliose Anykščių socialinių paslaugų įmo-
nėse bei surengė susitikimą su visuomene.

Susitikime su socialiniais dar-
buotojais bei socialines paslaugas 
teikiančių įmonių vadovais, kuris 
vyko Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos pastate, ministras kalbėjo 
apie socialinių paslaugų reformos 
kryptis, išklausė socialinėje sferoje 
dirbančių anykštėnų nuomonę. 

,,Jūs - tie, kurie dirbate, mes - tie, 
kurie normas formuojame“, - į socia-
linius darbuotojus kreipėsi ministras. 
Beje, ministras, kaip ir visi renginio 
dalyviai, prisistatė. ,,Linas Kukurai-
tis, ministras... kol kas“,  - šyptelėjo 
svečias. 

Nemažai dėmesio ministras sky-
rė ,,Šeimos kortelei“. L.Kukuraitis 
kalbėjo, kad ši nuolaidų kortelė turi 
per 160 partnerių - prekybos cen-
trų, vaistinių, pramogų, paslaugų ir 
transporto sektorių atstovų, kurie su-
teikia nuolaidas. Pasak ministro, tik 
30 proc. anykštėnų, galinčių turėti 

šią kortelę, tokia galimybe pasinau-
dojo, o tarp partnerių nėra nė vienos 
Anykščių įmonės. Beje, kalbant apie 
,,Šeimos kortelę“, atsirado proga 
pasiskaičiuoti vaikus - ministras turi 
penkis vaikus, renginyje dalyvavęs 
seimo narys Tomas Tomilinas - ke-
turis. Keturis vaikus užaugino ir 
anykščių meras Sigutis Obelevičius.

Kalbėdamas apie žmones su nega-
lia, L.Kukuraitis dėstė, jog negalios 
supratimas keičiasi. ,,Negalia - tai 
ne mano vidinė negalė, o kliūtys, 
su kuriomis susiduriu“, - aiškino 
L.Kukuraitis. 

Utenos apskrities vaikų teisių ap-
saugos skyriaus vedėja Irena Gai-
galienė bei šio skyriaus vyriausioji 
patarėja Laima Zukienė džiaugėsi 
socialinių paslaugų reforma. Pasak 
L.Zukienės, 2019-aisiais iš šeimų 
Anykščių rajone paimta 12 vaikų, 5 
ar 6 iš jų grįžo į šeimas, o iki 2019-

ųjų iš šeimų kasmet buvo paimama 
25-30 vaikų. 

Diskusijoje dėmesio skirta soci-
alinėms pašalpoms. ,,Dalis žmonių 
išmoko gyventi nedirbdami“, - sakė 
meras S.Obelevičius. ,,Jeigu gyve-
nimo būdas persiduoda iš kartos į 
kartą, reiškia, mes su paslaugomis 
,,sufeilinome“, - merui pritarė mi-

nistras. 
Ministras L.Kukuraitis domėjosi, 

ar nėra algų skirtumų tarp sociali-
nių darbuotojų ir atvejo vadybinin-
kų. Pasigirdus aiškinimui, kad algų 
skirtumų nėra, replikavo viceme-
ras Dainius Žiogelis. ,,Atlyginimai 
maži, bet skirtumų nėra“, - šyptelėjo 
vicemeras.

Muzikinių vaizdo klipų konkurse - anykštietiški akcentai
Vasario 25 d. vakarą MO muziejuje Vilniuje išdalyti muziki-

nių vaizdo klipų KLIPVID apdovanojimai. Konkurse, kurį sep-
tinti metai iš eilės rengia LRT, šiemet varžėsi net 176 muzikiniai 
klipai. 

Geriausios koncepcijos apdovanojimą atsiėmė grupė „Vil-
niaus Energija“ už dainos „Bepilotė mašina“ klipą, prie kurios 
ranką pridėjo ir anykštėnas.

Grupės ,,Vilniaus Energija“ 
vaizdo klipą nufilmavo anykštėnas 
operatorius Julius Sičiūnas. Per-
nai šiame konkurse taip pat buvo 
linksniuojama šio talentingo opera-
toriaus pavardė - tuomet geriausio 
metų vaizdo titulą pelnė J.Sičiūno 
nufilmuotas grupės ,,Garbanotas” 
vaizdo klipas ,,Liūdnos akys”. 
J.Sičiūnas šiemet taip pat buvo pa-
siūlytas nominacijai ,,Geriausia ki-
nematografija“.

Geriausiu vaizdo klipu pripažin-
tas grupės „Antikvariniai Kašpi-

rovskio dantys“ dainos „Mažulė“ 
klipas. Šioje dainoje muzikantai 
apdainuoja savo automobilį, kurį 
pavadino ,,Mažule“. Pernai vasaros 
koncerto Vilniuje metu ,,Mažulė“ 
buvo skambiai išlydėta į Anykš-
čius, kur jai lemta toliau džiuginti 
gerbėjų akis planuojamame atida-
ryti automobilių muziejuje. Šio mu-
ziejaus įkūrėjai Genadijus ir Skaistė 
Pekarskiai  šiuo metu įrenginėja 
muziejaus patalpas ir oficialų atida-
rymą planuoja birželio mėnesį.

KLIPVID konkurse Anykščių 

Operatorius Julius Sičiūnas 
nufilmavo apdovanojimuose 
grupei ,,Vilniaus Energija“ 
sėkmę atnešusį vaizdo klipą.

vardas šiemet skambėjo kaip nie-
kada dažnai. Konkurse  dalyvavo 
Vokietijoje gyvenančios anykštė-
nės, kompozitorės Indrės Stakvilės 
- Ehrhardt parašytas  kūrinys. Kraš-
tietė koncertinėms kanklėms ir kel-
tiškai arfai parašė kūrinį, kurio pa-
vadinimas - ,,Vėjo dukra“. Jį atlieka 
muzikos grupė ,,Unicum“. Publikos 
simpatijos apdovanojimas atiteko 
grupei „Velvet“ – už šios grupės  
klipą „Medžiai melagiai“ LRT.lt 
portale buvo balsuota daugiau nei 
17,2 tūkst. kartų. Vos kiek daugiau 
nei 100 balsų nuo jų atsiliko duetas 
„Unicum“ su dainos „Vėjo dukra“ 
klipu.

Vaizdo klipą ,,Anykščių šilelis“ 
konkursui KLIPVID pristatė atlikė-
jas Vidas Bareikis.

Nugalėtojus rinko 14 narių ko-
misija, sudaryta iš vizualiųjų menų 
profesionalų, režisierių ir operato-

rių, taip pat kūrybininkus vienijan-
čių organizacijų, LRT atstovų. 

-ANYKŠTA

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis Anykščiuo-
se kalbėjo, kad socialinės pašalpos neskatina dalies žmonių dirbti.

Skrydžiai. Viena didžiausių 
kelionių organizatorių „Tez Tour“ 
stabdo skrydžius į Italijos miestą 
Veroną. Bendrovė pranešė, kad 
atsižvelgiant į sugriežtintas Už-
sie nio rei ka lų mi nis te ri jos (URM) 
re ko men da ci jas nevykti į Šiaurės 
Italijos regionus, nebus vykdomi 
vasario 29 dienos ir kovo 7 dienos 
skrydžiai į Veronos oro uostą. Ke-
liautojai prašomi kreiptis į savo ke-
lionių agentūrą. „Keliautojams bus 
suteikta galimybė pasirinkti kelio-
nę į kitą kryptį arba nutraukti su-
tartį pagal joje numatytas sąlygas“, 
– teigiama „Tez Tour“ pranešime. 
URM rekomendacijas nevykti į 
tam tikrus regionus pateikė dėl ko-
ronaviruso protrūkio. 

Redakcija. Prancūzų kino „Nau-
jąją bangą“ pradėjusio įtakingo 
kino žurnalo „Cahiers du cinema“ 
žurnalistai visi kartu išėjo iš darbo. 
Anksčiau šį mėnesį „Cahiers du ci-
nema“ buvo parduotas grupei kino 
prodiuserių ir technologijų magna-
tų. Tačiau 15-a šiam leidiniui ra-
šančių autorių ir redaktorių pareiš-
kė, kad naujieji savininkai kelia 
grėsmę „Cahiers du cinema“ bran-
ginamai nepriklausomybei.  „Tarp 
naujųjų akcininkų yra aštuoni pro-
diuseriai, dėl kurių kyla interesų 
konfliktas, norint publikuoti kritiš-
ką medžiagą“, – rašoma žurnalistų 
išplatintame pareiškime. „Dėl bet 
kokio straipsnio bus įtarimų dėl 
galimo kišimosi“, – priduriama 
pareiškime. Leidinio žurnalistams 
taip pat nepatiko naujųjų savininkų 
siekis rimtomis apžvalgomis garsė-
jantį „Cahiers du cinema“ paversti 
„madingu“ žurnalu, publikuojan-
čiu daugiau pramoginio turinio. 
Naujieji „Les Cahiers“ vadovai kol 
kas nieko nekomentavo.

Bankas. Valdančiajai koalicijai 
priklausantys parlamentarai siekia 
inicijuoti valstybinio komercinio 
banko steigimo procesą. 12 par-
lamentarų siūlo Seimui įpareigoti 
Vyriausybę iki birželio pabaigos 
atlikti tokios idėjos poveikio išplės-
tinį vertinimą ir pateikti verdiktą, 
ar tikslinga steigti tokį banką. Jei-
gu išvada būtų teigiama, Vyriau-
sybė iki spalio turėtų parengti ir 
pateikti Seimui įstatymų pataisas 
dėl tokio banko steigimo. Valsty-
binio komercinio banko šalininkai 
sako, kad jis reikalingas dėl šalies 
finansų sistemos būklės, nes Lietu-
vai reikia susirūpinti konkurencine 
aplinka bankų sektoriuje, padidinti 
finansinių paslaugų prieinamumą 
regionuose. Nutarimo projekte ra-
šoma, kad šis bankas galėtų pigiau 
ir kryptingiau kredituoti smulkų 
ir vidutinį verslą,  perskolinti su 
minimaliomis palūkanomis tarp-
tautinėse rinkose paskolintas lėšas 
verslui gaivinti, didėjant finansinio 
nestabilumo grėsmei, galėtų sau-
goti valstybinio sektoriaus įmonių 
ir įstaigų lėšas, taip pat taptų realia 
alternatyva fizinių asmenų indė-
liams saugoti. Prezidentas Gitanas 
Nausėda žiniasklaidai neseniai pa-
reiškė, kad valstybinis komercinis 
bankas Lietuvoje įmanomas, ta-
čiau sprendimas dėl jo, anot šalies 
vadovo, galėtų būti tik po rudenį 
vyksiančių Seimo rinkimų. Nagri-
nėti galimybę sukurti komercinį 
valstybinį banką Vyriausybei yra 
pasiūlęs Seimo Biudžeto ir finan-
sų komitetas, pernai atlikęs 2009 
metų finansų krizės aplinkybių ty-
rimą.

-BNS
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Iš Anykščių norima iškraustyti prokurorus
(Atkelta iš 1 psl.)

Skelbiama, kad tokie Lietuvos 
Respublikos prokuratūros planai 
pasėjo nerimą tarp prokurorų: jie 
įžvelgia, kad kilo grėsmė jų darbo 
vietoms. Prokuratūrą pasiekė kai 
kurių prokurorų raštai, kuriuose 
dėstoma, kad įgyvendinus pasiūly-
tą planą greičiausiai kristų proku-
ratūros darbo kokybė.

Anykščiuose dirbantis Panevė-
žio apygardos prokuratūros Utenos 
apylinkės prokuratūros prokuroras 
Arvydas Miečius ,,Anykštai“ pri-
sipažino, kad pats prokuratūrai dėl 
numatomų pertvarkų jokių raštų 
nerašęs.

,,Čia tik prokuratūros planai - 
kaip čia viskas bus, niekas nežino.
Tai yra neišspręstas klausimas.
Teismai regionuose lieka, polici-
ja lieka, probacijos tarnyba lie-
ka, o prokuratūra – ne“, - kalbėjo 
A.Miečius.

A.Miečius sakė, kad iš prokura-
tūros pusės kalbama apie nuotoli-
nį prokurorų darbą, tačiau, anot 
prokuroro, dirbant vietoje daugelį 
klausimų spręsti paprasčiau.

,,Kalbama apie tai, kad, vykstant 
teismo posėdžiams, galbūt tą dieną  
prokurorams nereiktų į juos vykti, 
nes būtume aprūpinti kompiute-
riais ir dirbtume nuotoliniu būdu. 
Yra tokia Informacinė baudžiamo-
jo persekiojimo sistema. Prie jos 
prisijungia tiek policija, tiek teis-
mai, tiek prokuratūra. Bet vietoje 
vis tiek galima susitikti, kalbėtis - 
viskas kur kas paprasčiau“, - dėstė 
pašnekovas.

Iš regionų norimus iškraustyti 
prokurorus pasiryžę priimti vietos 
policijos komisariatai. Tokio pa-
siūlymo Anykščių prokurorai jau 
yra sulaukę ir iš Anykščių rajono 
policijos komisariato viršininko 
Jonas Cicėno.

,,Prisimenu, kad toks pasiūlymas 
buvo iškeltas kažkuriame Lietuvos 
rajone, nes policijos komisariate  

policijos pareigūnų skaičius suma-
žėjęs, yra nemažai laisvų patalpų, 
bet iš Lietuvos Respublikos pro-
kuratūros pusės buvo pasakyta, 
kad tai nėra  sprendimas“,  - kalbė-
jo prokuroras A.Miečius.

Šiuo metu Anykščiuose, 
S.Daukanto gatvėje esančiame 
prokuratūros pastate, dirba proku-
rorai Rita Čepienė, Arvydas Mie-
čius, prokuroro padėjėja Jolanta 
Mackelienė. Vietos prokuratūra 
taip pat turi administratorių bei 
valytoją.

Prokuroras A.Miečius minėjo, 
kad nepaisant Anykščiuose suma-
žėjusio prokuroų skaičiaus,  paly-
ginti su kitais rajonais, Anykščių 
rajone darbo krūviai prokurorams 
nėra maži.

Šią savaitę Lietuvos Respubli-
kos prokuratūra paskelbė, kad, 
siekiant prokuratūros veiklos val-
dymo efektyvumo, tolygaus darbo 
krūvio užtikrinimo, racionalaus 
turimų žmogiškųjų, finansinių iš-
teklių valdymo bei vidaus admi-
nistravimo gerinimo, yra sudaryta 
darbo grupė, kuriai pavesta išana-
lizuoti prokuratūros veiklos proce-
sų optimizavimo galimybes. 

Darbo grupė aiškina, kad proku-
ratūras regionuose būtina uždaryti 
dėl to, kad yra sumažėjęs nusikals-
tamų veikų skaičius, o didžiąją dalį 
užregistruotų nusikalstamų veikų 
sudaro nusikalstamos veikos, ku-
rių tyrimai nėra ypač sudėtingi. Be 
to, prokuratūroms priklausančių 
pastatų išlaikymas nėra efektyvus.

 ,,Įvertinus tai, kad prokurorų 
atliekamų funkcijų poreikis toje 
vietovėje, kurioje planuojama at-
sisakyti prokurorų tarnybos vietų, 
išlieka, nes jose yra veikiantys 
teismo rūmai, svarstoma prokuro-
rams užtikrinti nuvykimą tarnybos 
reikmėms į teismo rūmus, kurių 
teritorijoje nebelieka prokurorų 
tarnybos vietų (tarnybinio trans-
porto užtikrinimas, su važiavimu 
susijusių išlaidų kompensavimas, 

pavėžėjimo paslaugos įsigijimas). 
Įvertinus tai, jog turimos infor-
macinės sistemos (IBPS) suteikia 
galimybę prokurorams dirbti nuo-
toliniu būdu, taip pat, siekiant už-
tikrinti racionalų ir efektyvų darbo 
laiko naudojimą, svarstoma numa-
tyti lankstesnes nuotolinio darbo 
sąlygas (pvz., jei prokuroras, nuo 
kurio gyvenamosios vietos atstu-
mas iki teismo rūmų, kurių teritori-
joje nebelieka prokurorų tarnybos 
vietų, yra mažesnis nei nuo naujai 
nustatytos tarnybos vietos, proku-
roras tą dieną, kai vyksta posėdis, 
galėtų nevykti į nustatytą tarny-
bos vietą, o pasibaigus posėdžiui 
dirbti nuotoliniu būdu). Taip pat 
svarstoma galimybė ir vertinamas 
poreikis vietose, kuriose nebelieka 
prokurorų tarnybos vietų ir proku-
ratūros, kaip infrastruktūros pasta-
to, įrengti „prokuroro kambarius“. 
Šiuose kambariuose, esant porei-
kiui, prokurorai turėtų galimybę 
pasirengti teisminiam nagrinėji-
mui, atlikti kitus būtinus procesi-
nius veiksmus“ - skelbia Lietuvos 
Respublikos prokuratūra.

Debeikių seniūnijoje per 
gaisrą žuvo žmogus

Apdegęs 1962 metais gimusio 
vyro kūnas  kambaryje rastas 19.40 
val., užgesinus gaisrą name.

Ugniagesiai pranešimą apie 
gaisrą gavo apie  19.30 val. Atvy-
kus į iškvietimo vietą, atvira lieps-
na degė medinis vieno  aukšto su 

Žodžiai nepaguos, nenura-
mins, gal tik tyliai primins, kad 
esame kartu liūdesio valandą.

Mirus broliui Albertui už-
jaučiame 

Palmyrą STASIuKAITIEnę.

n. ir J. Jakeliūnai,V. Čiuk-
šytė, n. Dalinkevičienė,V. Ja-
keliūnienė, O. Balaišienė

užjaučia

mansarda namas. 
Debeikių seniūnijos seniūnas 

Alvydas Simonavičius ,,Anykštai“ 
sakė, kad žuvusysis - ne Anykščių 
rajono gyventojas. Savo gyve-
namąją vietą jis buvo deklaravęs 
Ukmergės rajone ir gyveno pas 

Per gaisrą žuvęs vyras savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs 
Ukmergės rajone.

Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Vasario 25 dienos vakarą Debeikių seniūnijos Meldučių kaime per gaisrą žuvo žmogus.

seserį, tačiau dažnai atvykdavo ir į 
namus Meldučių kaime.

Bedarbis, šeimos neturėjęs žuvęs 
žmogus, anot Debeikių seniūnijos 
seniūno A.Simonavičiaus, alkoho-
liu nepiktnaudžiavo.

Anykščių rajono ugniagesių tar-
nybos viršininkas Valdas Tereške-
vičius su ,,Anykšta“ apie žuvusįjį 
gaisre dalijosi visai kitokia infor-
macija. Ugniagesių žiniomis, jis 
buvo neįgalus, bet piktnaudžiavo 
alkoholiu. 

Pirminis gaisro židinys, anot 
V.Tereškevičiaus, po gaisro paste-
bėtas šalia krosnies, tačiau tikslios 
gaisro priežastys paaiškės tik po 
tyrimo.

Per gaisrą Meldučių kaime nu-
degė ir išardyta 170 kv. m namo 
stogo. Išdegė kambarys ir 60 kv. m 
perdangos. Ugniagesiams pavyko 
apsaugoti šalia esančius pastatus.

Gaisravietėje dirbantiems ugnia-
gesiams ir patiems prireikė pagal-
bos - naktį apie 2 val. užklimpo 
Debeikių ugniagesių komandos 
automobilis. Jis buvo ištrauktas 
panaudojus buksyravimo lyną.

Kaip 
reaguojate į 
žinias apie 
koronaviruso 
plitimą?

Daiva MAŽYLIEnĖ:

- Informacijos pakanka, ta-
čiau keliama panika gali pasėti 
žmonių psichikoje sutrikimus...
Statistiką matom...Deja, kartu 
didėja ir baimės...

Diana BERnOTIEnĖ:

- Na, jei ir atkeliaus, žinoma, 
baisu. Svarbiausia stiprinti imu-
nitetą. Informacijos apie koro-
nos virusą pakanka, nes jos visur 
pilna, tiek internete, tiek ir per 
žinias kalba. Tiesiog, atkeliavus 
virusui, reikės pasisaugoti la-
biau.

Šarūnas GRIGOnIS:

- Į žinias apie koronaviruso 
plitimą reaguoju ramiai, domiuo-
si situacija, bet jokių papildomų 
priemonių apsisaugoti nesiimu. 
Manau, kad svarbiausia laikytis 
specialistų teikiamos informa-
cijos, jų patarimų. Tuomet kilti 
panikai priežasčių nebus.

O dalis - net ir gerai gyventi...

Sigutis OBELEVIČIuS, 
Anykščių rajono meras, apie da-
lies žmonių gyvenimo būdą: 

,,Dalis žmonių išmoko gyventi 
nedirbdami.“ 

nauja karta vis tobulesnė

Linas KuKuRAITIS, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministras, 
apie tradicijas:   

,,Jeigu gyvenimo būdas persi-
duoda iš kartos į kartą, reiškia, mes 
su paslaugomis ,,sufeilinome“ 

Bet žaidimas atverstomis 
kortomis nėra įdomus...

Alvydas GERVInSKAS, bu-
vęs Anykščių rajono meras, apie 
paskelbimą, kad Kęstutis Tubis 
kandidatuos į LR Seimo narius:

,,Visos kortos padėtos ant stalo. 
Žmonės, jungdamiesi prie nau-
jos politinės jėgos, žinos, kas bus 
toje pačioje komandoje, kam turės 
dirbti per rinkimus.“

Tikrai taip ir bus

Kęstutis TuBIS, buvęs Anykš-
čių rajono meras, apie naujos 
komandos būrimą: 

,,Bus vėl - suokiau, suokiau... 
Teks filtruoti, kas, ką ir kodėl suo-
kia“

Spalvotų plakatų visi virusai 
bijo!

Petras BuTERLEVIČIuS, 
Anykščių rajono ligoninės atsto-
vas, apie prevencines priemones 
kovai su koronavirusu: 

,,Važiuosiu pas savivaldybės 
specialistą Gintarą Vaičiūną, jis 
turi spalvotą spausdintuvą.“

Ką Jūs ten į medį varot?

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, liberalas,  
per Tarybos posėdį, prieš tvirti-
nant rajono biudžetą, sakė opo-
zicijai: 

,,Patys buvote vadovais ir žinote 
visą pasiūlymų biudžetui tvarką. 
Čia nereikia iškristi iš medžio.“

Geras argumentas...

Artūras PAuLAuSKAS, bu-
vęs Seimo pirimininkas, apie tai, 
kodėl pasitiki Kęstučiu Tubiu: 

,,Jis sako, kad yra nekaltas, mes 
tikime tuo, ką jis mums sako.“ 
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rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Šią savaitę išlindo net du nauji 
kandidatai į Seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje. Nedaug 
turėjau abejonių, kad teisiamas 
buvęs Anykščių rajono meras 
Kęstutis Tubis bandys varžytis 
2020-ųjų Seimo rinkimuose. 
Tad jis, redakcijoje pasirodęs 
kartu su Artūru Zuoku, Artūru 
Paulausku ir Remigijumi Žemai-
taičiu, mūsų didžiai nenustebino. 
Kortas labiau sumaišė konser-
vatorė, Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus patarėja 

Gabrielė Griauzdaitė – Pa-
tumsienė, nusprendusi neiti į 
rinkimus. 

Panašu, kad dabartinio Seimo 
narys Sergejus jovaiša nebe-
ketino varžytis vienmandatėje 
apygardoje, tačiau anksčiau 
skyriaus į parlamentą siūlytai  
G.Griauzdaitei - Patumsienei at-
sisakius kandidatuoti natūraliai 
grįžta prie S.jovaišos: žinomas 
žmogus, anykštėnas, patyręs poli-
tikas...Vieni pliusai...  

Svarstant, kas turi daugiau 
potencialo Seime atstovauti 
rinkėjams - G.Griauzdaitė-
Patumsienė ar S.jovaiša - esu 
užtikrintas pastarojo privalu-
mais. Tačiau ar S.jovaiša pa-
jėgus surinkti daugiau balsų 
nei G.Griauzdaitė-Patumsienė 
-  didžiai abejoju. ,,Valstiečiai“ 
kandidatu kelia Seimo narį Tomą 
Tomiliną, socialdemokratai 
-  gydytoją Kęstutį jacunską, 
liberalai - verslininką Mindaugą 
Sargūną, o nuo Darbo partijos, 
tikėtina, eilinį kartą kandidatuos 
Ričardas Sargūnas. Visi, kaip ir 
S.jovaiša, - protingi, patikimi vy-
rai, tokie aiškiai sisteminiai. Apie 
R.Sargūną esu ne kartą rašęs, 
jog pagal savo raišką, natūrą, 

jis galėjo būti amžinu socialde-
mokratų ar konservatorių Seimo 
nariu. Nei vieniems, nei kitiems 
jis nemaišytų, gėdos nepadarytų. 
Darbo partija R.Sargūnui - kaip 
pensininkui paspirtukas. Lyg ir 
faina, bet tokio tipažo žmogui 
labiau tiktų limuzinas. 

Be partinių priklausomy-
bių nerandu esminių skirtumų 
tarp R.Sargūno, M.Sargūno, 
S.jovaišos, K.jacunsko, 
T.Tomilino... Kai kam svarbus 
kandidatų amžius, bet juk ne 
apkasų kasėjų brigadą renkam. 
Esu girdėjęs, kad 
Seime proto rei-
kia. jei šis ,,plet-
kas“ teisingas, 
tuomet reikėtų 
priminti, kad 
jeigu durnas - tai 
ilgam, o profe-
soriais paprastai 
žmonės tampa ne 
dvylikos.

Iškritus G.Griauzdaitei-Pa-
tumsienei, kuri galėjo būti kito 
profilio žaidėja, mano suprati-
mu, stiprėja K.Tubio pozicijos. 
Konservatorė galėjo rinkti ir 
šiek tiek protesto balsų, ir šiek 
tiek tų, kurie ,,prie bajerio“ 

balsų, ir emocinių (graži, jau-
na) balsų. Net ir kalbant apie 
pažadus rinkėjams - politikos 
senbuviai atsargiau elektoratui 
prognozuoja šviesų rytojų nei 
politikos naujokai.

K.Tubio komanda - ,,pap-
lientanijie s pamiešanijiem“. 
Nežinau, kaip išversti... Na, 
gal ,,marmalas, chaosas“. 
Normalus liberalas A.Zuokas, 
,,savas bičas“ R.Žemaitaitis ir 
buvęs generalinis prokuroras 
A.Paulauskas. Pastarasis man 
panašus į R.Sargūną - protin-

gas, solidus 
žmogus, bet 
ne limuzine, 
o vis ant 
paspirtuko. 
Buvęs soci-
alliberalas, 
paskui ,,dar-
bietis“, da-
bar liberalo 

A.Zuoko bendramintis...  Žydas 
antisemitas... 

Šitas trejetas pragmatiškai 
ima K.Tubį. Buvęs Anykščių ra-
jono vadovas naujam politiniam 
dariniui Deltuvos šiaurinėje 
apygardoje gali atnešti keliolika 
procentų balsų, kai be K.Tubio 

jie pas mus rinktų ne ką daugiau 
nei nulį. Sakot, buvęs meras tei-
siamas? Kur idėjos, ideologija, 
moralė? Kokios ten - ,,jedreny-
feni“ – idėjos, kai A.Zuoko ben-
dražygis, matematikos mokslų 
daktaras Regimantas Čiupaila 
dabar rinkimus strateguos kartu 
su ,,tvarkiečių“ likučiais. Tas 
R.Čiupaila buvo ministru. jis, 
žinokit, net su Romualdu Ozolu 
susikalbėdavo. Na bet tačiau - ir 
kitame lygmenyje daktaras suge-
bės dirbti. Labai kitame...

K.Tubis iškankintas teismų. 
K.Tubis piktas, nusivylęs ir todėl 
labai drąsus. Šnekėt ir žadėt, ką 
jis nori, K.Tubiui netrukdys ir 
partinis marmalinis užnugaris. 
Mano supratimu, eksmero šansai 
2020-ųjų Seimo rinkimuose tik 
auga - ir pats jis be skrupulų, 
ir jį kelianti politinė jėga yra 
analogiška. 

Tačiau kaip G.Griauzdaitės - 
Patumsienės iškritimas pakeitė 
priešrinkiminę dėlionę, taip 
iki rudens ji gali dar ne kartą 
sugriūti. Bet pagal dabartinę 
situaciją atrodo, kad K.Tubis 
vienas varžosi dėl didelės rinkėjų 
pyrago dalies, o kiti penki - dėl 
antrosios. 

„...Be partinių pri-
klausomybių nerandu 
esminių skirtumų tarp 
R.Sargūno, M.Sargūno, 
S.Jovaišos, K.Jacunsko, 
T.Tomilino...“ 

Kęstutis Tubis vėl burs komandą Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose viešėjo naujos partijos kūrimo iniciatoriai Artūras Zuokas, Artūras Paulauskas ir 
Remigijus Žemaitaitis. Svečiai lankėsi Audriaus Juškos ūkyje, ,,Anykštos“ redakcijoje. Juos lydėjo 
būsimas būsimosios partijos kandidatas į Seimo narius, Anykščių rajono eksmeras Kęstutis Tubis. 
A.Zuokas, A.Paulauskas ir R.Žemaitaitis susitiko ir su buvusiu Anykščių rajono meru Alvydu Ger-
vinsku. Jam vilniečiai politikai siūlė prisijungti prie kuriamos naujosios politinės jėgos.

Pagalbos prašo ir Alvydo 
Gervinsko

 
Susitikime su A.Gervinsku 

K.Tubis nedalyvavo. A.Gervinskas 
,,Anykštai“ sakė, kad jis pats pra-
džioje su A.Zuoku, A.Paulausku ir 
R.Žemaitaičiu pageidavo susitikti 
nedalyvaujant K.Tubiui.

 A.Gervinskas yra A.Zuoko 
vadovaujamos Lietuvos laisvės 
sąjungos (liberalai) narys, tačiau 
koks jo statusas partijoje, nebėra 
aišku. ,,Formaliai skyrius nėra pa-
naikintas. Mano, kaip skyriaus pir-
mininko, kadencija seniai yra pa-
sibaigusi, naujas pirmininkas nėra 
išrinktas“, - dėstė A.Gervinskas.

Lietuvos laisvės sąjungos (libe-
ralai) Anykščių skyrius net neapta-
rė, kas galėtų būti partijos kandida-
tas į Seimo narius. R.Žemaitaičio 
vadovaujamos partijos ,,Tvarka ir 

teisingumas“ skyrius Anykščiuose 
taip pat yra tik formalus, o jo ofi-
cialus vadovas tebėra vilnietis Ro-
mualdas Gėgžnas. Taigi, panašu, 
kad kandidatu į Seimą Deltuvos 
šiaurinėje apygardoje K.Tubį kol 
kas kelia tik asmeniškai A.Zuokas, 
A.Paulauskas ir R.Žemaitaitis.

Realų, teisinį pagrindą K.Tubio 
kandidatavimas įgis tik po to, kai 
šie minimi trys lyderiai sukurs po-
litinį darinį, suformuos jo Anykš-
čių skyrių ir šis oficialiai iškels 
kandidatą. Steigiamąjį politinio 
darinio kongresą planuojama su-
rengti gegužės mėnesį.

Vežėčių pastatymas prieš arklį 
A.Gervinsko nestebina. Atvirkš-
čiai, jis mano, kad išanksti-
nis paskelbimas, jog A.Zuoko 
- A.Paulausko - R.Žemaitaičio 
politiniame darinyje dalyvauja ir 
K.Tubis, yra sveikintinas. ,,Visos 

kortos padėtos ant stalo. Žmonės, 
jungdamiesi prie naujos politinės 
jėgos, žinos, kas bus toje pačioje 
komandoje, kam turės dirbti per 
rinkimus. K.Tubio pavardė tikrai 
padės apsispręsti“, - aiškino buvęs 
Anykščių rajono meras, vadovavęs 
K.Tubio visuomeniniam rinkimų 
komitetui per 2019-ųjų savivaldos 
rinkimus.

Kaip elgsis pats A.Gervinskas, 
kol kas neatskleidžia, tačiau pa-
našu, kad entuziazmu vėl padėti 
K.Tubiui jis netrykšta.

Kęstutis Tubis naudos daugiau 
filtrų

K.Tubiui nepanaikintos teis-
mo skirtos kardomosios prie-
monės, tarp kurių - apribojimas 
bendrauti su visu sąrašu asmenų. 
K.Tubiui draudžiama bendrau-

ti ir su A.Gervinsku. A.Zuokas, 
A.Paulauskas ir R.Žemaitaitis su 
A.Gervinsku susitiko kavinėje 
,,Pas Roką“. ,,Anykštai“ K.Tubis 
sakė, kad susitikime jis nedalyvavo 
ne dėl kardomųjų priemonių : susi-
tikimai viešoje vietoje, dalyvaujant 
kitiems asmenims, pasak K.Tubio, 
nėra ribojami.     

K.Tubiui teismo sprendimu skir-
tos kelios kardomosios priemonės 
- piniginis užstatas, pasižadėji-
mas neišvykti, ribojimas lankytis 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos pastate, bendravimo riboji-
mas. Pasak prekyba poveikiu kalti-
namo K.Tubio, skirtos kardomosios 
priemonės nėra panaikintos. ,,Tu-
riu du advokatus - tegu jie galvoja, 
kada ir ko prašyti“, - apie tai, kodėl 
nesikreipė į teismą dėl kardomųjų 
priemonių panaikinimo ar pakeiti-
mo, ,,Anykštai“ sakė K.Tubis.

Tikėtina, kad dalis asmenų, su 
kuriais K.Tubiui ribojamas ben-
dravimas, galėtų tapti jo komandos 
nariais per 2020-ųjų Seimo rinki-
mus. Tačiau apie būsimąją koman-
dą K.Tubis nebuvo linkęs kalbėti. 
,,Bus vėl - suokiau, suokiau... Teks 
filtruoti, kas ką ir kodėl suokia“, - 
prisiminęs teismui pateiktą įrašą, 
kuriame A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos direktorė Dalia Kugienė 

telefonu gyrėsi savo sūnui Rimvy-
dui Kugiui, kaip ji ,,pudrina sme-
genis“ merui, ironizavo K.Tubis.

Priminsime, jog Utenos apylin-
kės teismo Molėtų rūmuose nagri-
nėjama baudžiamoji byla, kurioje 
K.Tubis kaltinamas prekyba po-
veikiu. Pirmosios instancijos teis-
mas sprendimą turėtų paskelbti iki 
2020-ųjų rudenį vyksiančių Seimo 
rinkimų. Tačiau maža abejonių, 
kad viena iš šalių teismo sprendimą 
skųs aukštesnės instancijos teismui 
ir per Seimo rinkimus K.Tubis ne-
bus nei nuteistas, nei išteisintas.

Tikėtina, kad būsimojo politi-
nio darinio bendradarbiavimas su 
K.Tubiu vyskta dėl politinio išskai-
čiavimo. Buvęs Anykščių rajono 
meras neabejotinai Deltuvos šiauri-
nėje apygardoje rinks daugiau balsų 
nei koks nors partijos legionierius iš 
Vilniaus, o K.Tubis drauge su parti-
ja gaus ir finansinę bei organizacinę 
paramą rinkimuose.  

K.Tubis - penktasis žinomas 
kandidatas 2020-ųjų Seimo rinki-
muose Deltuvos šiaurinėje apygar-
doje. Socialdemokratai kandidatu 
kels gydytoją Kęstutį Jacunską, 
liberalai - verslininką Mindaugą 
Sargūną, ,,valstiečiai“ - Seimo narį 
Tomą Tomiliną, konservatoriai - 
Sergejų Jovaišą.  

Buvęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis 
2020-ųjų Seimo rinkimuose dalyvaus kaip 
naujos politinės jėgos atstovas.

K.Tubio visuomeniam komitetui vadovavęs Alvy-
das Gervinskas svarsto, ar jam verta per artėjan-
čius rinkimus prisijungti prie K.Tubio komandos. 

uAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina kovo 
mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 6,22 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 6,91 ct/kWh
Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. 

kovo mėn. mažesnė 17 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 7,94  eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,81  eur/m3
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Vejama žiema sugrįžo Robertas ALEKSIEjūNAS, 
Vytautas BAGDONAS, 
Raimondas GUOBIS
Tautvilis UŽA

Tradicinės užgavėnės šį antradienį Anykščių rajone buvo šven-
čiamos netradiciškai. Persirengėliai iš kiemų vijo žiemą, kurios 
šiemet nebuvo nė kvapo. O ši niekur trauktis net negalvoja - net 
ir vejama, penktadienį sugrįžo žarstydama sniegą...

Miesto centre plaikstėsi ugnis

Anykščių miesto centras skendo 
dūmuose, tačiau ugniagesių auto-
mobilių sirenų nebuvo girdėti.

Švenčiant Užgavėnes, šalia 
Anykščių kultūros centro padeg-
tas Gavėnas. Tuoj  po 17 valandos 
miesto centre pasklido tirštų dūmų 
debesys, o jiems išsisklaidžius, 
stojosi didžiulis ugnies stulpas.

Gavėnas buvo deginamas visai 
šalia renovuoto kultūros centro, 
aikštėje. Ar iš miesto vejant žiemą 
buvo laikomasi priešgaisrinės sau-
gos reikalavimų, galima buvo ir 
suabejoti. Priminsime, kad laužai 
turėtų būti nutolę per 30 metrų nuo 
bet kokio pastato. Ugniagesių tei-
gimu, saugiai kūrenti laužą mieste 
beveik neįmanoma.

Gavėną Anykščiuose planuota 
sudeginti dar šeštadienį, tačiau tą-
dien siautė stiprus vėjas, lijo lietus, 
todėl tokios minties atsisakyta.

Šėlionės Vaižganto krašte
 
Anykščių kultūros centro Vait-

kūnų skyrius  žiemą vijo vasario 25 
-tos vidurdienį parkelyje, šalia me-
džiotojams priklausančios būstinės 
Kunigiškių kaime, kur kolūkmečiu 
veikė dispečerinė. Anykščių kultū-
ros centro Vaitkūnų skyriaus pada-
linio vadovei Aldonai Bagdonienei 
Užgavėnių renginį „Šalta žiema 
šalin aina“ padėjo organizuoti visai 
neseniai įsikūrusi Vaižganto krašto 
bendruomenė, vadovaujama Ku-
nigiškių seniūnaitijos seniūnaičio 
Prano Maišelio. 

Kaukėmis pasidabinusiems, vi-
sokiais personažais pavirtusiems 
Vaitkūnų, Kunigiškių, Gudonių ir 
kitų vietų gyventojams, pradėjus 
čirškėti kepamiems blynams, ren-
ginio organizatorė Aldona Bagdo-
nienė priminė tradicijas. Per Užga-
vėnes pilvas turi būti kietesnis už 
kaktą, reikia daug, riebiai ir gau-

siai valgyti. Vyko fotosesija „Išsi-
šiepk!”, simbolinio blyno mėtymo 
varžybos. Surašę ant lapelių savo 
ydas, kurių norėtų atsikratyti, daly-
viai juos sumetė į laužą, kuriame 
supleškėjo ir Gavėnas. 

Maloni staigmena buvo Svėdasų 
seniūnijos seniūno Sauliaus Rasa-
lo dalyvavimas renginyje, į kurį jis 
atvyko taip pat užsidėjęs Užgavė-
nių kaukę. Seniūnas kartu su visais 
linksminosi, šoko aplink laužą, o 
kai buvo renkamos gražiausios, 
originaliausios kaukės, seniūno 
kaukė balsų dauguma buvo įver-
tinta pirmąja vieta.

Viešintose šventė apie šimtas 
žmonių

Užgavėnes Anykščių rajone 
šventė ir viešintiškiai. Lašininio ir 
Kanapinio kovą stebėjo, vaišinosi 
blynais, tradiciniuose žaidimuose 
ir rungtyse dalyvavo apie šimtas 
gyventojų. 

Viešintiškiai jėgas bandė nuo 
seno Užgavėnėms būdingose rung-
tyse, tokiose kaip kaladės metimas, 
pramogavo sukdamiesi ratelyje 
aplink deginamą Morę, linksmai 
šūkaudami žiemą vijo ir pavasarį 
ateiti kvietė.

Gavėnas pasirodė auštant

Antradienį Gavėnas su palyda 
siautėjo Svėdasų miestelyje, apy-
linkėse bei Butėnų kaime. 

Lašininis, drūtas, vos į kailinio-
kus telpantis, smarkiai atsikišusiu 
pilvu kelią skinasi, plačiu, paten-
kintai riebiu kiaulės snukiu švyti. 
Aukštas, sausas, bet labai tvirtas, 
didžiuliais žingsniais žirkliuojantis 
velniška šypsena švyti Kanapinis. 
Stebuklinga, visuomet pagydan-
ti daktarė - nemokamai matuoja 
spaudimą, išrašo ar tiesiog iš rau-
donu kryžiumi paženklinto krepšio 
duoda vaistų. Baltu chalatu apsi-
rengusi, su kepuraite ant galvos, 
retakalbę burną tvarsčiu vis den-
gėsi, kad tik klastingojo koronavi-
ruso neįsiurbtų. Burtus primiršusi 
čigonė, vis negerais vyrais, savo 
našlyste skundėsi, krepšyje gulin-
čiam juodam kūdikėliui bei dviem 
paaugusioms, kartu klajojančioms 
mergaitėms įkyriai išmaldos prašė. 
O tos dvi našlaitės - su polėkiu. 
Viena auksinėmis garbanomis, 
ryškiai raudona burna, spindinčiais 
skambalėliais apkarstyta liemene, 
ilgu sijonu šiūruoja. Kita - labiau 
į bernaitį panaši, astronauto drabu-
žiu vilkinti, apie čigoniškus kos-
moso užkariavimus pranašauja.

Tokia tad spalvinga, triukšminga 
komanda prieš vidurdienį Svėda-
sų miestelyje įsmuko į biblioteką, 
seniūnijoje sąmyšį sukėlė, par-
duotuves siautė, daugiau dovanų 
tik ,,Rokiškio mėsinėje“ gavo, o į 
kavinę ,,Pas Gedą“ sugriuvę buvo  
bulviniais blynais pavaišinti. 

Iš miestelio ištrūkę Užgavėnių 
smarkuoliai Šlapiašilio vienkiemį 
aplankė, po to tarsi ant sparnų į 
Vilkabrukius nukako. Didžiai ste-
bėjosi, kad įprastoje vietoje, tam-
saus eglyno slėnyje, kur kitais me-
tais tikriausi ledynai stūksodavo, 
šiemet sniego nė kruopelės nerado. 
Moteriškės, retsykiais į Čikagą iš-
lekiančios, neaptiko – užrakintos 
buvo ir dar trys gryčios. Juzels-
kienė plačiai šypsojosi, Niaurienę, 
seniausią sodžiaus gyventoją, gal 
jau po poros metų šimtmetį švę-
sianti Janė Prievelienė svečiavosi. 
Danguolės iš Butėnų taip pat ne-
aplenkė, Paupyje, molinio namo 
savininkų Šaltiniuose nesuradę, į 
Baronų imperiją sugrįžo. 

Mieliausia buvo Butėnų kaimo 
kiemus trypti.  

Dalykis - ir pats turėsi: taip 
daugelis galvojo. Šypsojosi senoji 
Šukienė, jaunieji Mateliai į kiemą 
išsprūdo su jau gerokai paaugu-
sia, besišypsančia dukrele Saule.. 
Kėkštagalio ūkininkai nešykštėjo. 
Žvirblių kiemo Rimutė, visokių 
pyragų, mėsų priruošus, laukė. 
Gavėno žygis vyko iki pat lentpjū-
vės, kurios savininkas Raimondas 
Rožė. Ir dangus apniuko, ir vėjas 
ūžavo, ir lietus iš pilko debesyno 
vis prapliupdavo. Persirengėliai 
bendruomenės namuose apsistojo.

Gavėnas pripažino, kad jis nėra 
pats geriausias, tačiau patys di-
džiausi blogiukai esą Lašininis 

Anykščiuose deginamas Gavėnas uždūmijo visą miesto centrą. 

su Kanapiniu. Vienas gardžiais, 
riebiais valgiais vilioja, o kitas 
šykščiai prėskais valgiais mari-
na, didžio malonumo - sočiai pa-
valgyti - nepripažįsta. Šita porelė 
dvikovoje ir sprendė, kas kaltas, 
o kas ne. Kažkokios palapties 
pripiltais pusmaišiais jie gerą va-
landėlę vienas kitą kūlė, kol jėgų 
netekęs Lašininis krito. Jis ir buvo 
kalčiausias. Nugalėtojas Kana-
pinis pasininko, keturiasdešimt 
sveikos mitybos parų, vajų skel-
bė. Gavėnas pasižadėjo, kad kaip 
žmonės to priesako laikysis, galės 
patikrinti, kas ką verda, ką valgo, 
ypač sergės penktadienio valgio 
šventumą, o neklaužadas ėdrūnus 
baus. Kaip, dar nežinia, nors labai 
seniai ir liežuvį nupjauti ar pilvą 
prarėžti neklaužadoms galėdavo. 
Šių laikų bausmės kitokios...

Apeigoms pasibaigus, visi grie-
bėsi šaukštų, iš rykų riebų, gardų 
Lendrinos suvirintą šiupinį kabi-
no. Vis kur riebiau, kur kiaulės 
kūno daugiau, siekė. Tada dar ir 
gėrimo ugningo po stiklą kitą į 
gerklę pylėsi, kojos, rodos, po sta-
lu iš smagumo kilnojosi. Čia dar 
muzikantas užgrojo, elektrinius 
vargonus, akordeoną, klarnetą 
pagriebęs, linksmai dainuodamas 
apie mergeles, bernelius, meilę, 
gyvenimą, tėvynę, apie Juodąją 
orchidėją. 

Šiais laikais retokai sutinka-
mas aukštaitiškas Gavėnas. 

Nuotraukoje - Užgavėnių persirengėliai, o tikrovėje –  ( iš kai-
rės į dešinę) Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus pada-
linio vadovė Aldona Bagdonienė, Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Saulius Rasalas ir Vaižganto krašto bendruomenės pirmininkas 
Pranas Maišelis.

Būdavo, per Užgavėnes dar tik ,,vėžė krypsta“... 
Autorių nuotraukos.

Kur Svėdasuose gardžiausi blynai? - Pas Gedą. Kas juos suval-
gė??? - Danutė Kutkienė žino: Gavėnas ir jo bičiuliai.

Sudeginta Morė.

Žaidimai. Kaladės mėtymas - kas toliau? 
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Pastabų dėl biudžeto opozicija beveik neturėjo Robertas ALEKSIEjūNAS
robertas.a@anyksta.lt

Vasario 27 dieną, ketvirtadienį, sušauktame 12-ajame Anykščių 
rajono tarybos posėdyje anykštėnų išrinktieji priėmė 47 sprendi-
mus. Ilgiausiai apsistota ties vienu klausimu, kuomet buvo svarsto-
mas 2020-ųjų metų Anykščių rajono savivaldybės biudžetas. Į jau 
parengtą biudžeto projektą opozicija dar bandė įnešti naujovių, 
tačiau į nuvažiuojantį valdančiųjų  traukinį įšokti nebespėjo.

už 2020 metų Anykščių rajono savivaldybės biudžeto projektą 
Anykščių rajono taryba balsavo beveik vienbalsiai - susilaikė vos 
du rajono Tarybos nariai. Šiemet planuojamos pajamos ir išlaidos 
sieks 29 mln. 583 tūkst. 100 Eur.

Posėdyje biudžetas 
nebepristatinėtas

Kadangi biudžeto projektas jau 
buvo pristatytas Jungtiniame ko-
mitetų posėdyje, taip pat Anykščių 
kultūros centre vyko jo pristatymas 
visuomenei, Anykščių rajono tary-
bos posėdyje jis papildomai nebe-
pristatinėtas - Tarybos nariams tik 
leista užduoti rūpimus klausimus.

Tokia tvarka nepatiko Anykščių 
rajono tarybos nariui Kęstučiui 
Tubiui, kuris ėmėsi savivaldybės 
vadovus mokyti, kaip turėtų būti 
posėdyje pristatomas biudžeto 
projektas.

,,Mes svarbiausio sprendimo - 
projekto pristatymo per Anykščių 
rajono tarybos posėdį - negirdime. 
Todėl tokio aptarimo žmonėms ir 
Tarybos nariams kaip ir nebėra“, - 
stebėjosi K.Tubis.

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė aiškino, kad papildomai 
Anykščių rajono tarybos posėdyje 
biudžeto projekto pristatinėti ne-
būtina, nes jis esą buvo pristatytas 
komitetų posėdžiuose ir jam buvo 
pritarta.

 
Tilto gatvės projektui - 

 papildomos lėšos

Anykščių rajono tarybos narys 
K.Tubis domėjosi, kodėl biudžeto 
projekte yra numatyti papildomi 
450 tūkst. eurų  Tilto gatvės pro-
jektui. Jam užimant Anykščių ra-
jono mero pareigas, šis projektas 
buvo visiškai sustojęs.

,,Tas projektas buvo patvirtintas 
2015 - 2016 metais, Regioninėje 
plėtros taryboje priimtas sprendi-
mas, suma numatyta konkreti, bet 
tuometinė administracija ir jos va-
dovė pasirašė projektavimo sutartį, 
kuri maždaug viršijo tą pačią sumą, 
kuri dabar ir nurodyta. Reiškia, su-
tartis turėjo būti sudaryta 2016 me-
tais. Mes vėl grąžiname buvusią 
sumą, kaip pirminiame projekte, 
tik užvilkiname projekto vykdymą 
ir vystymą ketverius metus“, - kal-
bėjo K.Tubis.

Administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė K.Tubiui paaiškino, 
kad šis kalba apie projektavimo 
darbus, o šių metų biudžete papil-
domos lėšos numatytos Tilto pro-
jekto rangos darbams.

,,Mūsų komanda aiškinosi, kas 
yra negerai su šiuo projektu, kad 
net keturis kartus savivaldybė ne-
gavo nė vieno rangovų pasiūly-
mo“, - sakė L.Kuliešaitė.

Sieks užbaigti progimnzijos 
modernizaciją

Anykščių rajono tarybos nariui 
K.Tubiui kliuvo ir Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazijos mo-
dernizacijos projektas.

,,Kai tik pradedamas daryti 
koks nors projektas, 200 tūkst.
eurų projekto vertė išauga. Ar čia 
bus taikoma praėjusios kadencijos 
praktika, kad kai tik pradedame da-
ryti darbus, taip šimtais tūkstančių 
eurų išauga darbų vertė?“ - klau-
sė Anykščių rajono tarybos narys 
K.Tubis.

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorė 
L.Kuliešaitė aiškino, kad dabar 
atliekami būtiniausi darbai, kad 
progimnazija apskritai stovėtų.

,,Yra projektavimo klaidos, bet 
sukamės iš situacijos taip, kaip 
galime. Nes kitaip projektas nebus 
užbaigtas“, - aiškino L.Kuliešaitė.

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevčius papildė, kad jei savi-
valdybė neskirtų papildomų lėšų 
Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos modernizacijai, liktų 
mažiausiai šeši kabinetai neremon-
tuoti.

Planuojama į kitas patalpas 
perkelti vaikų darželį

Trečiasis iš eilės Anykščių ra-
jono tarybos nario K.Tubio klau-
simas  dėl Troškūnų darželio per-
kėlimo į Troškūnų Kazio Inčiūros 
gimnaziją užvedė ilgai užtrukusią 
diskusijų bei pasisakymų karuselę.

Kaip paaiškėjo posėdyje, to-
kiam rajono valdžios sprendimui 
nepritaria darželyje ugdomų vaikų 
tėvai.

Vaikų darželio perkėlimui į 
Troškūnų gimnazijos patalpas ra-
jono valdžia numačiusi skirti 80 
tūkst. Eur.

Įžvelgė ,,šou“ elementus

Rajono Tarybos narys Audro-
nius Gališanka dar bandė pateikti 
porą biudžeto projekto pakeitimų 
- bibliotekininkų premijoms siūlė 
skirti 10 tūkst. Eur, žirginio spor-
to jodinėjimo aikštelei Niūronyse 
įrengti - 8 tūkst. Eur.

,,Šiandien su teikiamais pasiūly-
mais jau pavėluota, nes realiai tada 
reikėtų persvartyti visą biudžetą“, 
- aiškino savivaldybės administra-
cijos direktorė L.Kuliešaitė.

Į A.Gališankos pasiūlymus atsi-
žvelgta nebuvo.

Anykščių rajono tarybos narys 
Lukas Pakeltis pastebėjo, kad po-
sėdyje opozicija šį kartą su savo 
pasiūlymais ir priekaištais darė 
,,paskutinės minutės šou“.

,,Patys buvote vadovais ir žinote 
visą pasiūlymų biudžetui tvarką. 
Čia nereikia iškristi iš medžio“, - 
patarė L.Pakeltis.

Biudžetas  neoptimistinis

Palyginti su 2019 metais, rajono 
biudžeto pajamos didės 9,6 proc., 
arba 2 mln. 607 tūkst. 600 Eur. 
Didžiausias didėjimas numatytas 
iš gyventojų pajamų mokesčio 
-  jo šiemet planuojama surinkti 1 
mln.459 tūkst. Speciali tikslinė do-
tacija bendroje sumoje  didės 407 
tūkst.Eur. Iš jos 131 tūkst. eurų di-
dės socialinėms paslaugoms skir-
tos lėšos, 161 tūkst. Eur daugiau 
skiriama priešgaisrinės apsaugos 
funkcijoms vykdyti, taip pat 85 
tūkst. eurų daugiau skirta gyvento-
jų užimtumo problemoms spręsti.

Biudžete didės speciali tiksli-
nė dotacija ir mokymo reikmėms 
- ji didėja 522 tūkst.100 Eur. 101 
tūkst. Eur daugiau lėšų surinkti už 
paslaugas planuoja įstaigos.

Anot Anykščių rajono mero 
S.Obelevičiaus,  šių metų Anykš-
čių rajono biudžetas ,,nėra opti-
mistinis, bet jis nėra labai kažkoks 
baisus.“

Rusiška technika - nemirtinga

Likusi Anykščių rajono tarybos 
posėdžio dalis buvo skirta įvai-
rioms ataskaitoms tvirtinti, turto 
perdavimo, nuostatų, komisijų su-
dėčių tvirtinimo klausimams.

Anykščių rajono ugniagesių tar-
nybos vadovui Valdui Tereškevi-
čiui pristatant 2019 metų veiklos 
ataskaitą, Anykščių rajono tarybos 
narys, ,,darbietis“ Ričardas Sargū-
nas domėjosi, kokia yra ugniagesių 
technikos būklė.

,,Turime 30-uosius Lietuvos Ne-
priklausomybės metus ir, jei gatvė-
je ir nematome tos rusiškos techni-
kos, tai pas mus jos yra 50 proc.“, 
- kalbėjo V.Tereškevičius.

V.Tereškevičiaus nuomone, ru-
siška ugniagesių technika kartais 
labai pasitarnauja.

,,Anykščių priešgaisrinės gel-

bėjimo tarnybos ugniagesiai su 
naujais automobiliais prie gais-
ravietės privažiuoti nesugeba. 
Reikia mūsų senų ,,Zil“ ir ,,Gaz“ 
markės automobilių“, - pastebėjo 
V.Tereškevičius.

Lankytojų daug, tačiau pelnas 
kuklus

Pristatant Anykščių menų centro 
praėjusių metų veiklos ataskaitą, 
Anykščių rajono tarybos nariai do-
mėjosi Anykščių šv.Mato bažny-
čioje įrengtos apžvalgos aikštelės 
rodikliais.

Anykščių menų centro direkto-
riaus pavaduotoja Rita Babelienė 
sakė, kad 2019 metais apžvalgos 
aikštelėje apsilankė 25 tūkst. 808 
lankytojai, už parduotus bilietus 
gauta 23 tūkst. 770 Eur pajamų. 
Atmetus visas su apžvalgos aikšte-
lės eksplotacija susijusias išlaidas, 
pernai apžvalgos aikštelė Anykščių 
menų centrui atnešė kiek didesnį 
nei 2 tūkst. eurų pelną.

Situaciją gelbsti savanoriai

Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šosios bibliotekos direktoriui Ro-
mui Kutkai pristatant 2019 metų 
veiklos ataskaitą, klausimų jam tu-
rėjo konservatorius Šarūnas Grigo-
nis, kuris  domėjosi, ar biblioteka 
šiemet planuoja įdarbinti asmenį, 
kuris dirbtų su jaunimu bibliote-
koje veikiančioje Atviroje jaunimo 
erdvėje.

,,Šiuo metu ten dirba du jaunimo 
savanoriai. Norėtųsi, kad atsirastų 
su jaunimu dirbantis asmuo. Nors 
papildomų pinigų biudžete jauni-
mo sričiai nebuvo suteikta, many-
čiau, kad šioje vietoje biobliotekos 
indėlis yra labai svarbus“, - paste-
bėjo Š.Grigonis.

Bibliotekos direktorius R. 
Kutka sakė, kad Atviroje jauni-
mo erdvėje jaunimo savanorystė 
vystosi, prie dviejų ten dirbančių 
jaunuolių prisijungė ir trečias. 
Planuojama, kad Atviroje jauni-
mo erdvėje puse etato dirbs nuo-
latinis darbuotojas.

Koronavirusas jau gąsdina ir anykštėnus
(Atkelta iš 1 psl.)

Apie tai, kad ketvirtadienį iš 
Anykščių ligoninės išvežtas pacien-
tas, kuriam pasireiškė koronavirusui 
analogiški simptomai, žinią ,,Anykš-
tai“ patvirtino Anykščių rajono mero 
pavaduotojas Dainius Žiogelis.

Neoficialiomis žiniomis, galimai 
koronavirusu apsikrėtęs vyras yra 
tolimųjų reisų darbuotojas.

Iki penktadienio darbo dienos pa-
baigos oficialių duomenų apie koro-
navirusu neva susirgusį žmogų taip 
ir neatsirado. Vicemeras D.Žiogelis 
,,Anykštai“ sakė, kad vyrui korona-
virusas nebuvo diagnozuotas, o Vi-
suomenės sveikatos biuro Anykščių 
padalinio vadovė Danguolė Sudei-
kienė tvirtino, kad, jos duomeni-
mis, anykštėnas dėl koronaviruso ir 
nebuvo tirtas. D.Sudeikienė žadėjo, 
jog jeigu bus naujų duomenų, ji apie 
tai pateiks informaciją. Panašu, kad 
naujų žinių neatsirado, nes penkta-
dienio vakare naujos informacijos 
sakė neturįs ir vicemeras D.Žiogelis.  

Penktadienį rinkosi Anykščių ra-
jono vadovai bei sveikatos įstaigų 

atstovai. Anykščių ligoninei šiame 
pasitarime atstovavo darbuotojų sau-
gos ir sveikatos specialistas Romas 
Buterlevičius.

,,Ką aš galiu jums papasakoti. 
Anykščių ligoninės vadovas Audrius 
Vasiliauskas su pavaduotoja Virgini-
ja Pažėriene išvykę, tai sudalyvavau 
kaip atsakingas už civilinę saugą. 
Visi ten teikė informaciją apie padė-
tį, tai pasakiau ir aš, kiek turėjau in-
formacijos“, - sakė R.Buterlevičius.

R.Buterlevičius ,,Anykštai“ nieko 
negalėjo papasakoti apie iš Anykščių 
ligoninės išgabentą galimai korona-
virusu apsikrėtusį vyrą, jo būklę, 
nes jis tokios informacijos neturėjo. 
Specialistas prisipažino, kad dabar 
svarbiausias jo darbas - Anykščių li-
goninės skyriuose iškabinti informa-
cinius plakatus apie koronavirusą.

,,Važiuosiu pas savivaldybės spe-
cialistą Gintarą Vaičiūną, jis turi spal-
votą spausdintuvą. Mes praktiškai 
iš Sveikatos apsaugos ministerijos 
negavome centralizuotai tiekiamų 
plakatų. Patys ištraukėmė iš interne-
to įvairių skelbimų ir juos atsispaus-
dinsime“, - apie tai, kaip  anykštėnai 

bus informuojami apie koronaviruso 
grėsmes, pasakojo R.Buterlevičius.

Penktadienio rytą paskelbta apie 
pirmąjį Lietuvoje koronavirusu už-
skirėtusį asmenį. Koronavirusu už-
sikrėtė 39 metų moteris iš Šiaulių, ji 
vasario 24–ą dieną grįžo iš Veronos 
Italijoje.

Nemažai anykštėnų vasario mė-
nesį taip pat lankėsi Šiaurės Italijo-
je. Kol kas duomenys apie žmones, 
buvusius pavojingoje zonoje, nėra 
surinkti, tačiau tikimasi, kad iki pir-
madienio ,,italai“ bus suskaičiuoti.

Anykščių vaistinėse ima trūkti de-
zinfekuojamųjų skysčių, jie tampa 
deficitu ir bazėse. Penktadienio rytą 
maisto prekės iš parduotuvių lentynų 
masiškai nebuvo šluojamos, tačiau 
pamažu pirkėjų srautai augo.

Penktadienį į redakciją paskam-
binęs vyras piktinosi, kad Anykščių 
ligoninėje jam nepavyko surasti 
dezinfekcinio skysčio rankoms. 
,,Buvau ligoninėje duoti kraujo, tuo 
pačiu aplankiau ten gulinčią mamą. 
Kraujo daviau antrajame ligoninės 
aukšte, ten, kur paslauga yra mo-
kama. Nemačiau niekur, kad būtų 

dezinfekcinio skysčio. Išeidamas 
iš ligoninės pradėjau ieškoti dezin-
fekcinio skysčio, pamačiau vieną 
vyrą, kaip supratau, jis buvo ligo-
ninės darbuotojas. Paklausiau, kur 
rasti dezinfekcinio skysčio, o jis tik 
pradėjo mykti, mykti. Kaip supra-
tau, ligonineje nėra dezinfekcinio 
skysčio rankoms. Tai, sakyčiau, jau 
net nenormalu. O gal ir yra kažkur 
paslėptas? Bent jau išeinant, prie 
registratūros, turėtų jo būti. Dabar 
visokie koronavirusai ,,vaikšto“, tai 
ligoninėje tuo labiau dezinfekcinio 
skysčio rankoms turėtų būti“, - kal-
bėjo ketvirtadienio naktį iš užsienio 
į Anykščius grįžęs, bemaž  panikos 
priepuolio ištiktas  vyras.

Šią situaciją pakomentuoti papra-
šėme D.Žiogelio. Vicemeras dėstė, 
kad pagal tą valandą galiojusius nu-
rodymus dezinfekcinių skysčių prie 
gydymo įstaigų durų ir neprivalėjo 
būti. Pasak politiko, gydymo įstai-
gos gauna tiesioginius Sveikatos 
apsaugos ministerijos nurodymus, o 
situacija ir   reikalavimai gali keistis 
ir kelis kartus per dieną.  

Sveikatos apsaugos ministerijos 

duomenimis, iki šiol Lietuvoje atlik-
ta 76 tyrimai dėl įtariamo koronavi-
ruso, laukiama dar šešių rezultatų.

Siekiant apsisaugoti nuo korona-
virusinių infekcijų, rekomenduoja-
ma laikytis standartinių ligos pliti-
mą mažinančių priemonių: dažnai 
plauti rankas su šiltu vandeniu ir 
muilu, neliesti rankomis veido ir 
akių, laikytis kosėjimo, čiaudėji-
mo etiketo (kosėti ar čiaudėti pri-
sidengus vienkartine servetėle arba 
į sulenktos alkūnės vidinę pusę), 
laikytis saugaus maisto ruošimo 
(ypač naudojant termiškai neapdo-
rotą mėsą, kiaušinius) reikalavimų, 
vengti artimo sąlyčio su visais, kam 
yra pasireiškę kvėpavimo takų ligos 
simptomai, pavyzdžiui, kosulys, 
čiaudulys.

Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis, miršta vidutiniškai 1 
– 2 proc. koronavirusu užsikrėtusių 
žmonių. Mirties rizika didžiausia 
vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat 
jeigu žmogus serga širdies ligomis, 
diabetu, lėtinėmis kvėpavimo takų 
ligomis ar  padidėjęs jo kraujospū-
dis.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė eks-
pedicija. (kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Veranda. 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pa-
sakos Žąsiaganė 
10:00 Gustavo enciklo-
pedija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Žemė. Mūsų pla-
netos prigimtis. 
12:55 Didžioji Britanija 
iš paukščio skrydžio 3 d. 
13:45 Puaro N-7..
15:28 Loterija „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detekty-
vai. 
16:35 Pasaulio puodai 
(kart.).
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 Didysis N-14.

06:55 ,,Ponas Bynas“. (k) 

07:20 ,,Saugokis meškinų“.
07:50 ,,Ogis ir tarakonai“. 
08:05 ,,Žmogus-voras“.
08:35 ,,Tomo ir Džerio pa-
sakos“. 
09:00 Sveikatos namai. 
N-7. 
09:55 ,,Kalakutai. Atgal į 
ateitį“. 
11:40 ,,Piko valanda 2“. 
N-7. 
13:25,, Kaukės sūnus“. 
15:15,, Mano žmona – ra-
gana“. N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 ,,Lapkričio žmogus“. 
N14. 
23:55 ,,Tolyn į tamsą. 
Žvaigždžių kelias“. N-7. 

 
06:00 ,Sveikatos medis
07:00 ,,Bakuganas. Kovos 
planeta“. N-7
07:30 ,,Aladinas“.
08:00 ,,I lgo plauko isto-
ri ja.“ 
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 ,,Pelenė“. 
Geronimi,Wilfred Jackson.
13:30 Džekas milžinų žu-
dikas“. N-7
15:10 ,,Popieriniai mies-
tai“. N-7
17:25 ,,Įrodytas nekaltu-
mas“. N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.

19:30 ,,Alisa Veidrodžio 
karalystėje“. N-7
21.00 ,,Mechanikas: sugrį-
žimas“. N-14
23:50 ,,Aligatorių alėja“.S
01:35 ,,Kapitonas 
Amerika. Žiemos 
karys“.N-7 

06:30 Gal iūnai.  (k) . 
07:30 , ,Muchtaro sugrįž i -
mas.“  (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Tarptaut inis gal iūnų 
turnyras .
10:00 , ,Varom“.N-7. 
10:30 , ,Jei  statytume 
šiandien“.JAV, Kanada.
11:35 , ,Negyvenamose 
salose su Beru 
Gri lsu“.N-7. 
12:45 , ,Pragaro 
viešbut is“ .N-7. 
13:45 , ,Vanity Fair. 
Vis iškai  s laptai“ .N-7. 
14:45 , ,Muchtaro sugrįž i -
mas.“ .  N-7. 
15:45 , ,Nusikal t imų 
tyrėjai“ .N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. , ,CBet“ - , , 
Žalgir is“ . 
19:30 , ,Dūris skėčiu“.N-7. 
21:25 , ,Narkot ikų prekei-
v iai“ .  N14. 
22:35 , ,Antr in inkas“.  N14. 
23:50 , ,Metro užgrobi-
mas“.  (k) N14. 

06:20 , ,Akloj i “  (48-50) 
(k). 
07:50 , ,Pasisvėrę i r  la i -
mingi“  (1) (k). 

08:50 , ,Daktaras Ozas.“ 
09:50 , ,Tėvas 
Motiejus“N-7. 
11:00 , ,Gordono Ramzio 
vir tuvės pamokos“. 
12:00 , ,Klasik iniai  kepi-
niai .  Anos Olson recep-
tai“ . 
12:30 , ,Džinas. 
Nepažintoj i  I ta l i ja“ .  (5) 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 , ,Širdele mano“N-7. 
17:45 , ,Uždrausto miesto 
intr igos“.  N-7. 
18:50 , ,Akloj i “ (12-13).
19:50 , ,Būrėja.“  (119-120) 
(k). .
21:00 SNOBO KINAS. 
Vidinis miestas. N-14. 
23:25 Fotojuostelė N-7. 
01:30 Senoj i  mokykla (k) 
.  S. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Žagarės vyšnių 
fest ival is 2015. 
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Pris ikėl imo l iudy-
tojai . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Lini ja.  Spalva. 
Forma. 
12:30 Mokslo sr iuba. 
13:00 Odė Lietuvos ba-
letui . 
14:00 Šventadienio min-
tys. 

14:30 Euromaxx. 
15:00 St i l ius.
15:55 Pirmą kartą. 
Dokumentinė apybraiža.
16:00 „Dainų dainelė 
2020“. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miestel ia i . 
19:45 Frenki  Dreik pa-
slaptys 3.  N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Legendos. 
22:00 Šokio i r  gyvos vio-
lončel ių muzikos spekta-
kl is „Bolero – Extended“. 
23:00. , ,Nežudyk straz-
do giesmininko“. .  N-7. 
(kart . ) .
01:05 Bėgimas nakt į . . 
N-14. (kart . ) .

06:30 , ,Ski lusios kauko-
lės iššūkis“.N-7
07:30 , ,Jukono vyrai“ .N-7
08:30 , ,Simpsonai“ .N-7
09:00 Gyvūnų mani ja.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Praeit ies 
žvalgas.N-7
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizde-
l ia i .  N-7
11:00 , ,Prakeikt i  I I “ .  N-7
11:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizde-
l ia i .  N-7
12:00 , ,Ski lusios kauko-
lės iššūkis“.  N-7
13:00 , ,Vandenyno 
kar iai“ .N-7
14:00 , , Iš l ik imas“.N-7

15:00 Ledo kel ias .N-7
16:00 , ,Jukono vyrai“ .N-7
17:00 , ,Sandėl ių 
karai“ .N-7

18:00 , ,Vienas“.  N-7
19:00 Amerikos talentai .
21:00 Žinios.Sportas.
Orai .
22:00 NBA Act ion.
22:30 NBA rungtynės. 
Fi ladel f i jos , ,76ers“ – Los 
Andželo , ,Cl ippers“.

07.19 Programa.
07.20 „Gluchariovas“. . 
N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Mokslo r i tmu. 
11.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
11.30 Krepšinio pasau-
ly je.
12.00 Šelesto bylos .  N-7.
14.00 „Dvaro rūmai” .
15.00 Laikyki tės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena..
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 „Vyrų šešėlyje“. 
19.00 „Tu esi  mano“.  N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Oponentai . 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 „Tu esi  mano“.  N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo moky-
kla. 
16:40 Premjera. Ponių rojus 
N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Naujasis popiežius 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas. 
N-7. 

06:05 ,,Mano gyvenimo 
šviesa“ N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“. N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo polici-
ja“ N-7. 

11:00 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Tik tu ir aš“.
14:30 ,,Našlaitės” N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas”. 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3”  
N-7. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 ,,Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:30 Žinios. Sportas. Orai.
22:28 Telefoninė loterija.
22:30 ,,Devyni jardai“ N14. 
00:35 ,,Juodasis sąrašas” 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
07:55 ,,La Maistas“ (kart.).
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ 
N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepa-
bėgsi“ N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7
15:00 „Simpsonai“ N-7
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:30 ,,Visi mes žmonės“.
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7
21:00 TV3 vakaro žinios 
Sportas. Orai.

22:00 ,,Gaudynės“ N-14
00:05 „Majų“ baikerių klu-
bas“ N-14

07:00 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
07:55 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“ (k). 
08:55 ,,Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:55 ,,Paskutinis faras” 
(k) N-7. 
10:50 ,,Kobra 11“(k) N-7. 
11:50 ,,Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia”. 
14:55 ,,Stoties policija” 
N-7. 
16:00 ,,Paskutinis faras“ 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11” N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis”  
N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!” 
21:00,, Pašėlę vyrukai 2“  
N14. 
00:00,, Dūris skėčiu (k) 
N-7. 

06:35 ,,Tėvas Motiejus“ 
N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“ 
08:50 ,,Meilės sparnai“
09:50 ,,Akloji“
12:00 ,,Alisa Never“.N-7. 
13:05 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“

13:35 ,,Tinginių miestelis“
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“
14:25 ,,Pasisvėrę ir lai-
mingi“.
15:20 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
16:30 ,,Būk su 
manim“N-7..
18:00 ,,Balta - meilės 
spalva“
18:45 ,,Paskolinta meilė“
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Draugeliai“ N-14. 
23:10 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7.
01:05 ,,Senojo Tilto pa-
slaptis“

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Tarptautinis bigben-
dų festivalis (kart.).
07:00 Kultūros diena 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
08:50 Gatvės mokslas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
(kart.).
12:40 Linija. Spalva. 
Forma. (kart.).
13:05 Savaitė. (kart.).
14:00 Po pamokų. 
14:15 „Dainų dainelė 

2020“. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:05 Premjera. Apolono 
vabaliukų istorijos. 
16:15 Smurfai..
16:45 Gatvės mokslas .
17:05 Dvynukės .
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. 
Partizanai. N-7. 
19:20 Princas Philipas. 
20:15 Klausimėlis. (kart.).
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Iškyla prie 
Kabančios uolos. N-14. 
23:15. Šatrijos Ragana. 
23:30 Veranda. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 ,,CSI kriminalistai“ 
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“ (kart.) 
N-7
08:30 ,,Simpsonai“ (kart.) 
N-7
09:00 Autopilotas (kart.)
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“. N-7
11:30 Amerikos talentai.
13:30 ,,Vedęs ir turi 
vaikų“(kart.) N-7
14:30 Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7
17:00 ,,Saša ir Tania“ N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19:00 ,,Fizrukas“ N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“ N-7
20:30 Žinios. Orai. 

21:00 ,,Pragare“  N-14
23:00 ,,Blogasis samarie-
tis“ N -14
01:15 ,,Svieto lygintojai“ 
N-7

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.00 Apie tave. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Prokuroras“ (10). 
N-7.
11.00 „Pone prezidente”.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas”.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio cen-
tre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Delfi dėmesio cen-
tre. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo moky-
kla. 
16:40 Premjera. Ponių N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paskutinė karalystė 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo 
šviesa” N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas”.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo polici-
ja” N-7. 

11:00 ,,Paveldėtoja 3”  (k). 
N-7. 
11:50 ,,Monikai reikia mei-
lės”) (k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja” 
13:30 ,,Tik tu ir aš”.
14:30 ,,Našlaitės” N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas” 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3” N-7. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 ,,Monikai reikia mei-
lės” N-7..
21:30 Žinios. Sportas. Orai.
22:30 ,,Tobulas apiplėši-
mas“  N14. 
00:20 ,,Juodasis sąrašas” 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai.“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
07:55 ,,Visi mes žmonės“ 
(kart.)
08:45 ,,Meilės sūkuryje“ 
N-7
09:50 ,,Nuo likimo nepa-
bėgsi“ N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7
15:00 ,,Simpsonai“ N-7
16:00 TV3 žinios”.Orai. 
16:30 TV Pagalba N-7
18:30 TV3 žinios. Sportas. 
Orai.
19:30 Prieš srovę. N-7
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7
21:00 TV3 vakaro žinios. 

Sportas. Orai.
22:00 ,,Tramdantys ugnį“ 
N-14
00:50 ,,Makgaiveris“ N-14

06:55 ,,CSI. Majamis” (k) 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia” (k)..
08:50 ,,Stoties policija” (k) 
N-7. 
09:50 ,,Paskutinis faras” 
(k) N-7. 
10:45 ,,Kobra 11” (k) N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys” (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia” .
14:55 ,,Stoties policija” 
N-7. 
16:00 ,,Paskutinis faras” 
N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11” N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“  N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys” N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!”. 
21:00 ,,Ypatinga užduotis“ 
N14. 
22:55,, Pašėlę vyrukai 2“ 
(k) N14. 
01:35 ,,Nusikaltimų mies-
tas” N-7. 

06:35 ,,Tėvas Motiejus“ 
N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“. 
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji.“

12:00 ,,Alisa Never“ N-7. 
13:05 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“.
13:35 ,,Tinginių miestelis.“
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimin-
gi“.
15:20 ,,Kandisė 
Renuar“.N-7. 
16:30 ,,Būk su manim“ N-7. 
18:00 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė.“
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Kapitonė Marlo.“ 
N14. 
22:55 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
00:45 ,,Senojo Tilto pa-
slaptis“. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Kultūros diena 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 „Čia kinas“. (kart.).
08:50 Gatvės mokslas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
(kart.).
12:40 Atspindžiai. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. N-7.. 

(kart.).
14:45. Poetas Julius 
Keleras. 
14:55 Princas Philipas. 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga..
16:05. Apolono vabaliukų 
istorijos. 
16:15 Smurfai. 
16:45 Gatvės mokslas.
17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. N-7. 
19:20 Aštuntasis dešim-
tmetis.
20:05 Mes nugalėjom. 
20:30 Panorama .
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai .
21:30 Genijus. Einšteinas .
23:10 Stambiu planu. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 ,,CSI kriminalistai“ 
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“ (kart.) 
N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“ (kart.) N-7
09:00 ,,Praeities žvalgas“ 
(kart.) N-7
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7
11:30 Amerikos talentai.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
(kart.) N-7
14:30 Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7
17:00 ,,Saša ir Tania“  N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi  vaikų“ 
N-7

19:00 Vilniaus ,,Rytas“ – 
Stambulo ,,Galatasaray“.
21:00 Dešimtasis NBA de-
šimtmetis. 
22:00 Kauno ,,Žalgiris“ – 
Maskvos srities ,,Khimki“.
00:00 ,,Gelbėtojai“ N-7

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
08.00 Puikūs pralaimėjimai. 
09.00 „Tu esi mano“ N-7.
10.00 „Ragana“. N-7.
11.00 „Pone prezidente.“
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas”. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas” .
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka. N-7. 
10:00 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:40 Ponių rojus. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių N-14. 
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas 
N-7. 

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa” N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas”.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo policija” 
N-7. 
11:00 ,,Paveldėtoja 3” (k). 

N-7..
11:50 ,,Monikai reikia mei-
lės” (k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja”.
13:30 ,,Tik tu ir aš”.
14:30 ,,Našlaitės” N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas” 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3” N-7. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare. N-7.
21:00 ,,Monikai reikia mei-
lės” (26). N-7..
21:30 Žinios. Sportas. Orai.
22:30 ,,Šešios kulkos“ N14. 
00:50 ,,Juodasis sąrašas” 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai.“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
07:55 ,,Prieš srovę“ N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“. N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“  N-7
15:00 ,,Simpsonai“ N-7
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. Sportas. 
Orai.
19:30 Gero vakaro šou N-7
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7
21:00 TV3 vakaro žinios. 
Sportas. Orai.
22:00 ,,Sveiki atvykę į džiun-
gles“ N-14
22:25 Vikinglotto

22:30 ,,Sveiki atvykę į džiun-
gles“ N-14
23:55 ,,Perėja“. N-14

06:55 ,,CSI. Majamis” (k) 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia” (k).
08:50 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:50 ,,Paskutinis faras” (k) 
N-7. 
10:45 ,,Kobra 11” (k) N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys” N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“.
14:55 ,,Stoties policija” N-7. 
16:00 ,,Pėdsakas” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11” N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis” N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys” N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!”. 
21:00 ,,Bėgliai“  N14. 
22:55 ,,Ypatinga užduotis“ 
(k) N14. 
00:45 ,,Nusikaltimų miestas” 
N-7. 

06:35 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“.
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Alisa Never“ N-7. 
13:05 ,,Padūkėlių lenktynės“.
13:35 ,,Tinginių miestelis“.
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimin-

gi“.
15:20 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
16:30 ,,Būk su manim“ N-7. .
18:00 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Kapitonė Marlo.“ 
N-14. 
23:10 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
01:00 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tarptautinis bigbendų 
festivalis (kart.).
06:50 Poetas Julius Keleras. 
(kart.).
07:00 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai. (kart.).
08:20 Tarp dalių (ne)plojama 
(kart.).
08:50 Gatvės mokslas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15. Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai. 
(kart.).
13:10 Stambiu planu. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. N-7.. 
(kart.).
14:45 Muzikinis intarpas.

14:55 Aštuntasis dešimtme-
tis (kart.).
15:40 Po pamokų. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga 
16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos 
16:15 Smurfai 
16:45 Gatvės mokslas.
17:05 Dvynukės..
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. N-7. 
19:20 Legendiniai megasta-
tiniai 
20:15 Prisiminkime. V. 
Noreika.
20:25 Proto džiunglės. 
(kart.).
20:55 Saragosos 
„Casademont“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
23:00 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 ,,CSI kriminalistai“ 
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“ N-7
08:30 ,,Simpsonai“ (kart.) 
N-7
09:00 ,,Vienam gale kablys“ 
(kart.)
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7
11:30 Amerikos talentai.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
(kart.) N-7
14:30 Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7
16:00 ,,CSI kriminalistai“ N-7
17:00 ,,Saša ir Tania“ N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19:00 ,,Fizrukas“ N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 

Magikianų“ N-7
20:30 Žinios. Orai.
21:00 ,,Užkandinė ant ratų“ 
N-14
23:15 ,,Gelbėtojai“ N-7
01:15 ,,24 valandos. 
Palikimas“ N-14

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Sėkmės gylis. 
09.00 „Tu esi mano“ N-7.
10.00 „Ragana“ N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas” .
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas” .
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka  
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo moky-
kla. 
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė 
N-14. 
24:00 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo 
šviesa” N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas”.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo polici-

ja” N-7. 
11:00 ,,Paveldėtoja 3” (k). 
N-7. 
11:50 ,,Monikai reikia mei-
lės” (k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja”.
13:30 ,,Tik tu ir aš”.
14:30 ,,Našlaitės” N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas” 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3” N-7. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 ,,Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:30 Žinios. Sportas. Orai.
22:30 ,,Viską prisiminti“  
N-14.
00.50 ,,Juodasis sąrašas“ 
N-7 

06:25 ,,Transformeriai.“ N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“N-7
07:55  Gero vakaro šou N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“. N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ . N-7
15:00 ,,Simpsonai“ N-7
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba N-7
18:30 TV3 žinios.Sportas. 
Orai.
19:30 ,,Farai“ . N-7
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7
21:00 TV3 vakaro žinios. 
Sportas. Orai.

22:00 ,,Kikboksininkas“ 3. 
N-14
23:55 ,,Perėja“ N-14

06:55 ,,CSI. Majamis” (k) 
N-7.
07:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia” (k)
 08:50 “Stoties policija”  (k) 
N-7. 
09:50 ,,Pėdsakas” (k) N-7. 
10:45 ,,Kobra 11” (k) N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys” (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia”.
14:55 ,,Stoties policija” N-7. 
16:00 ,,Pėdsakas” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11” N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis” N-7. 
19:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys” N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!”. 
21:00,,Neramumai Bronkse“ 
N14. 
22:50 ,,Bėgliai“  (k) N14. 
00:40 ,,Nusikaltimų miestas” 
N-7. 

06:10 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:20 ,,Neklausk meilės 
vardo“.
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Alisa Never“ N-7. 
13:05 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“.
13:35 ,,Tinginių miestelis“.
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimin-

gi“.
15:20 ,,Kandisė 
Renuar“.N-7. 
16:30 ,,Būk su manim“ N-7. 
18:00 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Komisarė Nora 
Vais.“ N14. 
22:55 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
00:50 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 
2019. (kart.).
07:05 Kultūros diena (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai. (kart.).
08:20 Proto džiunglės. 
(kart.).
08:50 Gatvės mokslas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Laisvės kaina. N-7. 
(kart.).
14:45 Prisiminkime. V. 
Noreika. (kart.).
14:55 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
15:50 Džiunglių knyga.

16:05 Apolono vabaliukų 
istorijos 
16:15 Smurfai.
16:45 Gatvės mokslas. 
17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Laisvės kaina. N-7. 
19:20 Toulouse-Lautrecas. 
20:15 Poetas Julius 
Keleras. (kart.).
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai.
21:33 Elito kinas. Šlovė 
Cezariui! N-14.
23:15 „Čia kinas“. (kart.).
23:45 Turgun. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 ,,CSI kriminalistai“ 
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“ (kart.) 
N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“ (kart.) N-7
09:00 ,,Gyvūnų manija“ 
(kart.)
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7
11:30 Amerikos talentai.
13:30 ,,Vedęs ir turi 
vaikų“(kart.) N-7
14:30 Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“. N-7
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7
17:00 ,,Saša ir Tania“ N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7
19:00 ,,Fizrukas“ N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“ N-7
20:30 Žinios. Orai.
21:00 Sankt Peterburgo 

,,Zenit“ – Kauno ,,Žalgiris“.
23:00 ,,Gelbėtojai“  N-7
01:00 ,,24 valandos. 
Palikimas“ N-14

 
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Gyvenimas. 
08.00 Visi savi. 
09.00 „Gluchariovas“. N-7.
10.00 „Ragana“ N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas”.
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Oponentai. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas”.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
00.30 Gyvenimas. 
Gyvenimo būdo laida. Ved.: 
E.Žičkus. 2020.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 Įstatymas ir tvarka 
N-7. 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:45 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Nepažintas meras. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo moky-
kla. 
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl?. 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Palikti N-14.
00:20 Komuna N-14.

06:05 ,,Mano gyvenimo 
šviesa” N-7. 
07:35 ,,Ponas Bynas”.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo polici-
ja” N-7. 

11:00 ,,Paveldėtoja 3” (k). 
N-7. 
11:50 ,,Monikai reikia mei-
lės” (k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja”.
13:30 ,,Tik tu ir aš”.
14:30 ,,Našlaitės“ N-7. 
15:30 ,,Laukinis miestas” 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios. Sportas. Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 ,,Bornas. Palikimas“ 
N-7. 
23:40 ,,Prarasta kontrolė“ 
N14. 
01:30 ,,Nebaigti reikaliukai“ 
N14. 

06:25 ,,Transformeriai“. N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7
07:55 ,,Farai“ (kart.) N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ 
N-7
10:00 ,,Nuo likimo nepa-
bėgsi“ . N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“. N-7
15:00 ,,Simpsonai“ N-7
16:00 TV3 žinios. Orai.
16:30 TV Pagalba N-7
17:55 Namų idėja su IKEA..
18:30 TV3 žinios.Sportas. 
Orai.
19:30 ,,Sparnai. Ugnies 
tramdytojai“ N-7
21:05 ,,Keršytojai. Altrono 

amžius“ N-14
00:05 ,,Majamio katastro-
fa“. N-14

06:55 ,,CSI. Majamis” (k) 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia” (k). 
08:50 ,,Stoties policija”  (k) 
N-7. 
09:50 ,,Pėdsakas” (k) N-7. 
10:45 ,,Kobra 11” (k)). N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys” (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės” N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia”. 
14:55 ,,Stoties policija” 
N-7. 
16:00 ,,Pėdsakas” N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11” N-7.
18:30 ,,CSI. Majamis” N-7. 
19:30 ,,Amerikietiškos imty-
nės” N-7. 
21:30 ,,Operacija 
,,Salazaras” N14. 
23:35 ,,Neramumai 
Bronkse“  (k) N14. 
01:15 ,,Nusikaltimų mies-
tas“ N-7. 

06:35 ,,Tėvas Motiejus“ 
N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“.
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Alisa Never“ N-7. 
13:05 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“.

13:35 ,,Tinginių miestelis“.
14:05 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:25 ,,Pasisvėrę ir laimin-
gi“..
15:20 ,,Kandisė Renuar“. 
N-7. 
16:30 ,,Būk su manim“.N-7. 
18:00 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Fargo“ N14. 
23:10 ,,Paryžiaus paslap-
tys.“ N14. 
01:00 ,,Senojo Tilto pa-
slaptis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Mama Jazz 
2019. (kart.).
07:15 Turgun. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Mokslo sriuba. 
(kart.).
08:50 Gatvės mokslas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė. (kart.).
12:40 7 Kauno dienos. 
(kart.).
13:05 Legendos. (kart.).
14:00 Laisvės kaina. N-7.. 
(kart.).
14:55 Toulouse-Lautrecas. 
(kart.).

15:50 Džiunglių knyga 
16:05. Apolono vabaliukų 
istorijos 
16:15 Smurfai 
16:40 Greiti ir smalsūs 
17:05 Dvynukės.
18:00 Kultūros diena.
18:30 Istorijos detektyvai. 
19:20 M. K. Oginskis – pra-
lenkęs laiką. 
20:15 Mano tėviškė. (kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:40 Federikui Feliniui – 
100. Kelias N-7. 
23:25 Lemon Joy – 25. 
01:10 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 ,,CSI kriminalistai“ 
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“ (kart.) 
N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“ (kart.) N-7
09:00 Statybų gidas (kart.)
09:30 Kulinarijos meistras.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7
11:30 Amerikos talentai.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
(kart.) N-7
14.30 Televitrina.                   
15:00 ,,Kobra 11“ N-7
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7
17:00 ,,Saša ir Tania“ N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“  
N-7
19:00 ,,Fizrukas“ N-7
20:00 ,,Farai“ N-7
21:00 Žinios. Sportas. 
Orai.

22:00 ,,Perl Harboras“  N-7
01:35 ,,Pragare“ N-14 
(kart.)

05.59 Programa.
06.00 Oponentai. 
07.00 Skyrybos. 
08.00 Greiti pietūs. 
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Ragana“. N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Kaimo akademija. 
14.00 Mokslo ritmu. 
14.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti. 
15.00 „Ragana“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu“  N-7.
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Bušido ringas. N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
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I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 kovo 31 d.)

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Daik tų is tor i jos. 
(kar t . ) .
07:00 Kūrybingumo mo-
kyk la.  (kar t . ) .
07:10 Har is  i r 
Hendersonai  .
09:00 Labas ry tas, 
L ie tuva.
12:00 Laukinės pakran-
tės.
12:55 Žavūs i r  pražūt in-
g i .
13:50 Džesika F lečer 
N-7. 
15:28 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Sveik in imų kon-
cer tas. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Langas į  va ldž ią . 
18:30 Vakaras su Edi ta . 
19:30 St i l ius . 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“  i r  „Jėga“ .
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Dainuok su manim. 
23:10 Dvynia i  Komedi ja . . 
N-7.
00:55 Pal ik t i  N-14. 
(kar t . ) .

06 :55  , ,Ponas  Bynas ” 
( k ) .
07 :20  , ,Saugok i s  meš -
k inų ” .
07 :50  , ,Og i s  i r  t a rako -
na i ” .

08 :10  , ,Žmogus -vo ras ” .
08 :40  , ,Tomo  i r  Dže r i o 
pasakos ” .
09 :10  , ,Bep ro t i škos  me-
lod i j os ” .
09 :35  , ,Ža i s l ų  pa rduo tu -
vės  pas lap t i s “ . 
11 :35 , ,K i t ok ia  Pe lenės 
i s to r i j a “  N -7 . 
13 :30  , ,S idnė  Va i t “  N -7 . 
15 :40  , ,Šok i s  h ip -hopo 
r i tmu  3 “ .  N -7 . 
17 :55  Gyvūnų  pasau l i s . 
N -7 . 
18 :30  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
19 :30  , ,Kung  Fu  Panda 
2 “ .
21 :15  , ,Nau jokas “  N -7 . 
23 :40 , ,  R inas  911 . 
Ma jam is “  S . 
01 :05 , ,  Bo rnas . 
Pa l i k imas  ( k )  N -7 . 

06 :30  , , I l go  p lauko  i s to -
r i j a “  ( ka r t . )
07 :00  , ,Bakuganas . 
Kovos  p lane ta “  N -7
07 :30  , ,A lad inas “ .
08 :00  , , I l go  p lauko  i s -
t o r i j a “
08 :30  V i r t uvės  i s to r i j os .
09 :00  Gardu  Gardu . .
10 :00  Tėvų  da rže l i s .
10 :30  Būk  sve i kas ! 
11 :00  Penk ių  žva igždu -
č ių  būs tas
11 :30  Mano  p in iga i .
12 :00  , ,Spąs ta i  t ėvams“ . 
14 :30  , ,Ž iu r k i ų  l enk t y -
nės “  N -7
16 :45  Eks t rasensų  mū-
š i s  N -7
18 :30  TV3  ž in i os . 

Spo r tas .  O ra i .
19 :25  Eu ro jackpo t .
19 :30  , ,Uošv ių  nepas i -
r i nks i “  N -7
21 :00  , ,Vag i l i au to ja i “ 
N -14
23 :30  , ,Ku rsas  į  ka tas -
t r o fą “   N -7
01 :15  , ,K i kboks in inkas 
3 . “  N -14  ( ka r t . )

06 :00  , ,P r i č i upom! ”  ( k ) .
07 :30  , ,Much ta ro  sug r į -
ž imas . “  ( k )  N -7 . 
08 :30  , ,P r i č i upom! ”  ( k ) . 
09 :00  Sve i ka tos  kodas . 
10 :00  , ,Va rom! ”  N -7 . 
10 :30  “ , , e i  s ta t y tume 
š iand ien “ .
11 :35  , ,Negyvenamose 
sa lose  su  Be ru  Gr i l su ” 
N -7 . 
12 :45  , ,P raga ro  v i ešbu -
t i s ”  N -7 . 
13 :45  , ,Van i t y  Fa i r. 
V i s i ška i  s l ap ta i ”  N -7 . 
14 :45  , ,Much ta ro  sug r į -
ž imas . “  N -7 . 
15 :45  , ,Nus i ka l t imų  t y -
rė ja i ”  N -7 . 
17 :00  , ,Ry tas “  - 
, ,Nevėž i s “ . 
19 :30  L ie tuvos  ba l sas . 
Sen jo ra i . 
21 :55  , ,Tamsos  pak raš -
t ys “  N14 . 
00 :10  , ,Nuo  su temų  i k i 
auš ros .  Bude l i o  duk tė “ . 
N14

06 :20  , ,Ak lo j i “ .
07 :50  , ,Pas i svė rę  i r  l a i -

m ing i “ .
08 :50  Dak ta ras  Ozas . 
N -7 . 
09 :50  , ,Tėvas  Mo t i e j us “ . 
N -7 . 
11 :00  Gordono  Ramz io 
v i r t uvės  pamokos .
12 :00  Anos  O lson  re -
cep ta i .
13 :00  , ,Ak lo j i “ .
14 :45  Sve i ka tos  nama i 
( k ) .  N -7 . 
15 :45  , ,Š i rde le  mano“ . 
N -7 . 
17 :45  , ,Užd raus to  m ies -
to  i n t r i gos “N-7 . 
18 :50  , ,Ak lo j i “ .
19 :50  , ,Bū rė ja “ .  ( k ) 
21 :00  , ,V ien i šas  v i l kas “ 
N14 . 
23 :20  , ,D idesn i  pu rs la i “ 
N14 . 
01 :40  , ,Pa ryž iaus  pa -
s lap t ys . “  ( k )  N14 . 

 PLIUS
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :05  Duok im  ga ro ! 
( ka r t . ) .
07 :30  Auks in i s  p ro tas . 
08 :45  K laus imė l i s . 
09 :00  La i k i nos ios  sos t i -
nės  f enomenas . 
09 :30  Pasako j ima i  i š 
Japon i j os .
09 :50  Muz i k i n i s  i n ta rpas 
( ka r t . ) .
10 :00  „Č ia  k i nas “ . .
10 :30  Ta rp  da l i ų  (ne )
p lo jama . 
11 :00  Ku l t ū rų  k r yžke lė . 
13 :00  ARTS21 . 
13 :30  Nus i šypsok 
mums ,  v i ešpa t i e . 

V i l n i aus  mažo jo  t ea t ro 
spek tak l i s
16 :00  B randūs  poka l -
b ia i . 
16 :30  P ro to  dž iung lės . 
17 :00  K lausk i t e  dak ta ro .
18 :00  S tamb iu  p lanu . .
18 :55  Pasau l i o  t e i suo -
l i a i . .
19 :45  F renk i  D re i k  pa -
s lap t ys .  N -7 . 
20 :30  Pano rama  .
20 :52  Spo r tas .  O ra i  .
21 :00 .  M i ražas .  N -7 .
22 :50  Kauno  „Hanza 
d ienos  2019 “ .
23 :35  Mes  nuga lė jom. 
( ka r t . ) .
24 :00  K laus imė l i s . 
( ka r t . ) .
00 :15  Daba r  pasau l y j e .

06 :30  , ,Sk i l us ios  kauko -
l ės  i ššūk i s “ ( ka r t . )  N -7
07 :30  , , Jukono  vy ra i “  
( ka r t . )  N -7
08 :30  , ,S impsona i “ 
( ka r t . )  N -7
09 :00  , ,V ienam ga le  ka -
b l ys “  ( ka r t . )
09 :30  S ta t ybų  g idas .
10 :00  Au top i l o tas .
10 :30  L ie tuvos  mokyk lų 
ža idynės . .
11 :00  , ,P rake i k t i  I I “  N -7
12 :00  , ,Sk i l us ios  kauko -
l ės  i ššūk i s “  N -7
13 :00  , ,Vandenyno  ka -
r i a i “ .  N -7
14 :00  , , I š l i k imas “ .  N -7
15 :00  Ledo  ke l i as  N -7
16 :00  , , Jukono  vy ra i “ 
N -7
17 :00  , ,Sandė l i ų  ka ra i “ 

N -7
18 :00  , ,V ienas “  N -7
19 :00  Amer i kos  t a l en ta i .
21 :00  Ž in ios .  Spo r tas . 
O ra i .
22 :00  , , I ksmena i “  N -7
00 :00  , ,Pe r l  Ha rbo ras “ 
N -7  ( ka r t . )

06 .59  P rog rama .
07 .00  „B rang io j i ,  aš  pe r -
skamb ins iu ”  N -7 .
07 .20  „Vy rų  šešė l y j e “ .
07 .55  K i t oks  poka lb i s  su 
Edva rdu  Ž i čkum i . 
09 .00  Buš ido  r i ngas . 
N -7 .
09 .30  K repš in io  pasau -
l y j e 
10 .00  Van tos  l apas . 
N -7 .
10 .30  Nau ja  d iena . 
11 .00  Gyven imas . 
12 .00  „De tek t yvas 
L in l i s “  N -7 .
14 .00  „Dva ro  rūma i ” . 
N -7
15 .00  La i kyk i t ės  t en . 
16 .00  Ž in ios  Ora i . .
16 .30  Moks lo  r i tmu . 
16 .50  Mažos  Mūsų 
Pe rga lės . 
17 .00  Sky rybos . 
18 .00  Ž in ios .Ora i .
18 .30  „Vy rų  šešė l y j e “ . 
19 .00  „Tu  es i  mano “ 
N -7 .
20 .00  Ž in ios .Ora i .
20 .30  „G lucha r i ovas “ 
N -7 .
22 .30  Ž in ios .Ora i .
23 .00  La i kyk i t ės  t en . 
00 .00  „Tu  es i  mano “  
N -7 .

Kryžiažodis ,,Saulė“

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@
anyksta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių par-
duotuvėje, arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58 . Vienas iš 
teisingai išprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekį.

Sausio 25-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Valtis“ teisingas atsakymas - 
,,VAŽTARAŠTIS“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  59  skaitytojai. Tai anykštėnai 
B.Augulienė, J.Mieželienė, R.Šulnienė, A.R.Vilimas, A.Kavolienė, L.Galvanauskienė, 
Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnienė, M.Vitkūnaitė, V.Vilčinskienė, A.Pranskūnienė, 
R.Kavoliūnienė, D.Varnienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, E.Tamulėnienė, V.Stasiūnienė, 
A.Skaržauskienė, D.Patumsienė, V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė, A.Patumsis, E.Zlatkutė, 
M.Valaikaitė ir O.Arienė; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Dolmantas, B.Gudonienė ir 
S.Cemnickienė iš Viešintų;  D.Sudeikienė, R.Puolis, E.Kiškienė ir V.Stazdienė iš Kavarsko;  
G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, S.Žibutienė  ir K.Imbrasaitė iš Šovenių, J.Aukštakojienė 
iš Ukmergės, M.Baltrūnienė iš Kuniškių, V.Urbutienė iš Naujikų, R.O.Deveikienė  iš Ma-
žionių, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, R.Vaiginytė iš Aknystų , S.Krisiūnienė 
ir  B.Raščiuvienė iš Surdegio,  R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, A.Kuolienė iš Kunigiš-
kių, O.Petronienė iš Smėlynės,  A.Juknonienė iš Rubikių, M.Lisauskienė iš Mickūnų, 
L.Marcinkevičienė iš Andrioniškio, K.Rimkuvienę iš Antupių, S.Želnienė iš Maželių,  
T.Patumsienė iš Vikonių, L.Dobrodiejienė iš Utenos, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus  ir   

I.Guobienė iš Svėdasų.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Valtis“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykš-
čiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks O.PETROnIEnEI iš Smėly-
nės.

Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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Anykščių PSPC prerogatyva – pacientų gerovė
Anykščių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros centro di-

rektorės pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai, šio centro 
darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, šeimos gydytojas 
Kęstutis Jacunskas sako, jog yra gana sunku laviruoti tarp Svei-
katos apsaugos ministerijos, Teritorinių ligonių kasų nustatytų 
gydymo standartų ir pacientų interesų. 

„Vienas pagrindinių kriterijų, kodėl pernai metais paskelbtame 
gydymo įstaigų reitinge Anykščių PSPC atsidūrė 394-oje vietoje iš 
409, yra per didelis hospitalizuotų ligonių skaičius. Tačiau reikia 
suvokti, kad mūsų rajonas yra senas rajonas, todėl daug dažniau 
pacientus ir reikia guldyti į ligoninę“, – kalbėjo K. Jacunskas.

Svarbiausia – dėmesys 
pacientui

K. Jacunskas Anykščių PSPC 
direktorės pavaduotoju pradėjo 
dirbti po laimėto konkurso praė-
jusių metų rudenį. „Pavaduotojo 
funkcijas atlikau jau nuo 2018 
m. rugsėjo, kai pasikeitė įstaigos 
direktorė. Tačiau mano pareigos 
buvo daugiau sutarimo reikalas. 
Todėl, kai buvo paskelbtas kon-
kursas direktorės pavaduotojo 
pareigoms užimti, man jau nebu-
vo kaip jame nedalyvauti. Dabar 
dirbu puse etato kaip pavaduoto-
jas ir puse etato kaip gydytojas“, 
– sakė K. Jacunskas.

Paklaustas, ar su Anykščių 
PSPC direktore Sonata Steniu-
liene jie yra griežtai pasidaliję 
veiklos sritis, pašnekovas tei-
gė, jog pasidaliję tiek, kiek api-
brėžia jo pareigų pavadinimas: 
„Esu atsakingas už asmens 
sveikatos priežiūrą. Tačiau mes 
labai daug kur tariamės, dis-
kutuojam, svarstom. Ir ne tik 
Anykščių PSPC administracija, 
bet ir mūsų centro gydytojai. 
Esant reikalui, dažniausiai yra 
sudaromos darbo grupės, ir taip 
sprendžiamos problemos. Visi 
sutariam, kad dirbam dėl ben-
dro tikslo – dėl pacientų gero-
vės, kad jiems būtų užtikrina-
mos kokybiškos paslaugos“.

Prevencinių programų 
vykdymas leidžia pastebėti 
klastingas ligas

Praėjusiais metais buvo pa-
skelbtas gydymo įstaigų rei-
tingas. Deja, Anykščių PSPC 
jis buvo itin nepalankus – 394 
vieta iš 409. Paprašytas pako-
mentuoti tokį vertinimą, K. 
Jacunskas kalbėjo: „Gydymo 
įstaigos buvo vertinamos pa-
gal kelis kriterijus, tačiau pa-
tys pagrindiniai buvę du – tai 
prevencinių programų vykdy-

mas ir pacientų hospitaliza-
cijos skaičius. Mūsų įstaiga 
pagal prevencinių programų 
vykdymą atsilieka nuo bendro 
Lietuvos vidurkio, tai – ne pa-
slaptis, ši informacija skelbia-
ma viešai. Tačiau šioje vietoje 
noriu stoti į kolegų pusę. Pre-
vencinėms programoms reikia 
laiko, dažnai būna, kad gydy-
tojų darbo krūviai tokie, kad 
tos prevencinės programos lie-
ka kiek nuošaliau. Pavyzdžiui, 
jeigu žmogus kreipėsi į gydy-
toją dėl kokio nors konkretaus 
susirgimo, tai jam svarbiausia 
yra išsigydyti tą negalavimą. 
Dažnai žmonės pasako, kad va, 
pasveiksiu, tarkim, nuo gripo ir 
jau tada ateisiu pasitikrinti pa-
gal prevencines programas. Bet 
pasveikęs taip ir nebeateina...“

Pašnekovas teigė, kad vis 
dėlto prevencinių programų 
nauda yra didžiulė. „Jų dėka  
piktybines ligas galime „pa-
gauti“ labai ankstyvoje stadijo-
je, o tai lemia gerokai didesnę 
galimybę pacientui pasveikti. 
Džiugu, kad mūsų žmonės są-
moningėja rūpindamiesi savo 
sveikata. Ateina pasitikrinti 
profilaktiškai, patys užsime-
na gydytojams, jog nori atlik-
ti tyrimus pagal vieną ar kitą 
prevencinę programą“, – sakė 
pašnekovas.

Anykščių PSPC yra vykdo-
mos šios prevencinės progra-
mos: krūties vėžio prevencinė 
programa, pagal kurią moterys 
nuo 50 iki 69 metų imtinai kar-
tą per dvejus metus gali pasiti-
krinti dėl krūties vėžio, taip pat 
gimdos kaklelio vėžio anksty-
vosios diagnostikos programa, 
skirta moterims nuo 25 iki 69 
metų kas trejus metus. Vykdo-
ma ir priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos pro-
grama, skirta vyrams nuo 50 iki 
69 metų imtinai (nuo 45 metų, 
jeigu šia liga sirgo tėvas ar bro-

lis). Širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencinė programa, skirta 
vyrams nuo 40 iki 54 metų im-
tinai ir moterims nuo 50 iki 64 
metų kartą per metus. Ir storo-
sios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa, skirta 
vyrams ir moterims nuo 50 iki 
74 metų imtinai kartą per dve-
jus metus. 

Įstaigos rezultatus blogina 
per didelis hospitalizuojamų 
pacientų skaičius

Kaip K. Jacunskas jau mi-
nėjo anksčiau, kitas rodiklis, 
pabloginęs įstaigos vertinimo 
rezultatus, - per didelis hos-
pitalizuotų pacientų skaičius. 
Pagal Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, Ligonių kasų reko-
mendacijas, reikėtų itin apribo-
ti pacientų, guldomų į ligoninę 
dėl hipertenzijos, cukrinio di-
abeto ir kitų lėtinių ligų, skai-
čių. „Lėtinėmis ligomis daž-
niausiai serga senyvo amžiaus 
pacientai, todėl vertinant tai, 
kad Anykščių rajone didelis 
pagyvenusių žmonių skaičius, 
tai ir rezultatai tokie. Žinoma, 
daugeliu atvejų gydytojai ap-
sidraudžia guldydami  žmogų 
į ligoninę, nei, pavyzdžiui, su 
didžiuliu kraujo spaudimu pa-
leisdami jį namo. Aš manau, 
kad geriau žmogų ligoninėje 
pastebėti kelias dienas negu 
paskui susidurti su ligos kom-
plikacijomis, kurios gali būti 
negrįžtamos. Jeigu ypač suma-
žinsim hospitalizuojamų pa-
cientų skaičių, gali atsitikti ir 
taip, kad neišeisim iš teismų. 
Juk ir dabar girdim apie teisia-
mus gydytojus...“ – kalbėjo K. 
Jacunskas. 

Pašnekovas pasidžiaugė „at-
šilusiais“ Anykščių PSPC ir 
Anykščių ligoninės santykiais. 
„Bendradarbiaujam, tariamės, 
sutariam tikrai gerai. Būna, 
kad ligoninės direktorius Au-
drius Vasiliauskas skambina, 
tarkim, pranešti, jog į ligoninę 
atvažiuoja vienas ar kitas spe-
cialistas ir panašiai. Galiu taip 
pasakyti – santykiai kolegiški, 
– sakė K. Jacunskas.

Erdvės pertvarkomos pacientų 
patogumui

Pastaruosius porą mėnesių 
Ankščių PSPC lankęsi pacien-
tai tikriausiai pastebėjo, kad 
antrame aukšte buvęs procedū-
rinis kabinetas perkeltas į pir-
mą aukštą, į konferencijų salę. 

„Taip buvo laikinai. Dabar 
jau vėl procedūrinis kabinetas 
grįžta atgal į antrą aukštą. Jame 
du mėnesius vyko kapitalinis 
remontas. Jį „verkiant“ reikėjo 
remontuoti, nes buvo pasenę 
viskas, pacientams nebuvo kaip 
reikiant užtikrinamas privatu-
mas vienos ar kitos procedūros 
metu. Tikimės, kad į naująjį 
procedūrinį kabinetą užsukę 
žmonės jausis jaukiau“, – apie 
pokyčius Anykščių PSPC pasa-
kojo direktorės pavaduotojas 
asmens sveikatos priežiūrai K. 
Jacunskas.

Pasak jo, dabar eilė atėjo po-
kyčiams registratūroje: „Da-
bartinės registratūros langeliai 
neužtikrina visiškos pacientų 
duomenų apsaugos, reikia šiek 
tiek juos pertvarkyti. Taip pat 
ir prie įėjimo kabantis tele-
vizorius, kuriame rodoma in-
formacija, prie kurio langelio 
prieiti, pasak pacientų, nėra 
labai patogioje vietoje. O lauk-
ti žmonėms irgi nelabai  daug 
vietos. Todėl reikėtų pertvar-
kyti konferencijų salę, per ją 
padaryti priėjimą prie regis-
tratūros, pakabinti televizorių, 
kartu atsiras ir daugiau vietos 
pacientams atsisėsti laukiant“.

Įvykdžius šias pertvarkas, 
pasak K. Jacunsko, įstaiga bus 
ganėtinai sutvarkyta.

Įdiegta moderni eilių valdymo 
sistema

Anykščių PSPC nuo praėju-
sių metų paskutinio ketvirčio 
įdiegta moderni eilių valdymo 
sistema, kuri padeda kontro-
liuoti pacientų srautus.

Žmonės prie šios naujovės 
jau beveik įprato ir džiaugiasi, 
kad prie gydytojų kabinetų pra-
leidžia mažiau laiko. Pacien-
tams, ateinantiems į Anykščių 
PSPC, reikia žinoti kelis daly-
kus. Pacientų registracijoje pas 
gydytojus niekas nesikeičia. 
Žmonės pas gydytojus ir toliau 
gali registruotis paskambinę į 
įstaigą telefonu, taip pat atėję 
į registratūrą bei internetinia-
me puslapyje sergu.lt. Anks-
čiau būdavo taip, kad vienu iš 
išvardytų būdų užsiregistravęs 
žmogus iš karto galėdavo eiti 
pas gydytoją ir laukti prie kabi-
neto, kol bus pakviestas. Dabar 
viskas kiek kitaip – net jeigu 
žmogus ir yra iš anksto užsire-
gistravęs pas gydytoją, atvykęs 
į įstaigą turi prie registratūros 
esančiame pulte atsispausdinti 
talonėlį su numeriu. Tuomet 

palaukti, kol virš pulto esan-
čioje lentoje užsidegs jo nume-
riukas, nurodantis, prie kurio 
registratūros langelio jis turi 
prieiti. Registratorė, padavusi 
talonėlį, per kelias sekundes 
sistemoje pažymi, kad žmogus 
atvyko, ir jau tada galima eiti 
prie gydytojo kabineto. Virš 
kiekvieno gydytojo kabineto 
durų taip pat yra įrengtos len-
telės, kuriose užsidega talonė-
liuose esantys numeriai. Su-
laukus savojo numerio, galima 
užeiti pas gydytoją. 

Šia sistema džiaugiasi ir gydy-
tojai, ir pacientai – ją įvedus be-
veik nebepasitaiko atvejų, kada 
žmogus į gydytojo kabinetą brau-
nasi be eilės „tik paklausti“.

Šeimos medicina artinama prie 
pacientų

Rajonų gydymo įstaigų va-
dovai dažnai skundžiasi spe-
cialistų trūkumu. Paklaustas, 
kokia situacija yra Anykščių 
PSPC, K. Jacunskas sakė: 
„Šiuo metu dar vienas šeimos 
gydytojas nepamaišytų, tačiau 
kol kas situacija kontroliuoja-
ma. Be abejo, svarbu ir žmo-
giškieji faktoriai. Atostogos 
– viskas suprantama, tačiau 
prieš porą savaičių buvo taip, 
kad susirgo keturi šeimos gy-
dytojai. Tai akivaizdu, koks 
krūvis teko dirbantiems medi-
kams. Pagal ministerijos reko-
mendacijas, pas šeimos gydy-
toją žmogus turėtų patekti per 
7 dienas. Stengiamės tai įvyk-
dyti... Kaip jau minėjau, kol 
kas padėtis nėra bloga, tačiau 
įstaigoje dirbančių gydytojų 
amžiaus vidurkis pakankamai 
didelis, dirba keli pensinio 
amžiaus medikai, ir jeigu nu-
tiktų taip, kad jie nuspręstų 
nebedirbti, iš karto turėtumėm 
problemų“.

Ligoninių uždarymas rajo-
nuose – ne naujiena, tačiau 
pirminės sveikatos priežiūros 
centrams tokia ateitis lyg ir 
neprognozuojama. „Pirminis 
lygis kaip tik lieka prioritetu, 
šeimos gydytojai artinami prie 
pacientų, todėl kalbėti apie to-
kių centrų uždarymą nėra pras-
mės. Net ambulatorijos, mano 
nuomone, yra labai reikalin-
gos. Apie jų uždarymą galima 
būtų galvoti tik tada, jeigu ne-
būtų kam ten dirbti“, – kalbėjo 
K. Jacunskas. 

Per pastaruosius kelerius me-
tus Anykščių PSPC kolektyvą 
papildė net keli jauni medikai.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės pava-
duotojas asmens sveikatos priežiūrai Kęstutis Jacunskas mano, 
kad centre nėra mobingo.

Pavasaris, ruduo - Jūs visada šalia,
Žiema ar vasara - Jūs visada drauge.
Ir šventės, ir draugai - Jūs visada kartu,
Nelaimės ar vargai - petys petin abu.
Už šypseną - šypsniu, už šilumą žodžiu,
Už klaidą - švelnumu, ir taip ratu, ratu
Iš metų į metus gyvenimo keliu
Važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu.

Danutę ir Joną LAVINSKUS, gyvenančius Kurklių vienkiemyje, 

santuokos 60-mečio - Deimantinių vestuvių - proga 

sveikina sūnūs su šeimomis
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Atidaryta Anykščių krašto tautodailės paroda
Vasario 19-ąją Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre buvo atidaryta Anykščių 

krašto tautodailės paroda. Joje eksponuojama per 200 darbų, kuriuos sukūrė 32 autoriai.
Paroda veiks iki kovo 17 dienos.

55-ąjį kartą organizuojamoje par-
odoje eksponatų įvairovė – austos 
juostos, lovatiesės, papuošalai, ke-
ramikos, akmens, medžio, metalo 
darbai, karpiniai, paveikslai.

Parodą atidarė Lietuvos tautodaili-
ninkų sąjungos Panevėžio bendrijos 
Anykščių skyriaus pirmininkė Skai-
drė Račkaitytė sakydama, kad ilgai 
ieškojusi protingų žodžių, tinkamų 
šiai progai, ir atsitiktinai suradusi 
mokslininkės Marijos Gimbutienės 
citatą: „Tautinei bendruomenei, kad 
išliktų savimi dabarties pasaulyje, 
būtinas stiprus „moralinis nugar-
kaulis“. Laisvam, nepriklausomam 
žmogui svarbu nenutraukti ryšio su 
gimtosios žemės gyvybinėmis jė-
gomis, su tautos atmintimi“. ,,Man 
atrodo, - sakė S. Račkaitytė, - šie 
žodžiai mums visiems glosto šir-
dį, nes mes visi esam ta dalis, kuri 
laiko tą gimtosios žemės gyvybinę 
jėgą - ji kažkur mumyse yra... Ir nė 
vienas iš mūsų čia turbūt drožda-
mas ornamentą neišdroš rytietiško 
motyvo - visi drožia savus... Arba 
audimo raštai – viskas mūsų, viskas 
iš senų senovės“.

Anykštėnus su parodos atidarymu 
sveikino kolegos ir bendraminčiai 
iš Ukmergės, Rokiškio, Panevėžio. 
Sveikinimo žodį tarė ir Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius. 
Jis pasidžiaugė, kad liaudies me-
nas nemiršta kartu su išeinančiomis 
kartomis, kad atsiranda tų, kurie to-
liau puoselėja šio meno tradicijas. 
„Ypač džiaugiuosi audėjomis, ku-
rios palaiko tradiciją, moko mergi-
nas audimo paslapčių. Man atrodo, 
kad kasmet parodos darbai gražes-
ni, sudėtingesni...“ – kalbėjo meras 
S. Obelevičius.

Vienas iš vyriausių parodos da-
lyvių – 92 –ejų laisvės gynėjas, 
politinis kalinys, tremtinys Jonas 
Kadžionis į parodą atvežė dvi savo 
rankomis pagamintas dėžutės. Jis 
pasakojo, kad lietuviai tremtiniai 
lageryje buvo „puikiai užsireko-
mendavę“. O kai per vietinį radiją 
pasklido žinia, kad J. Kadžionis - 
„auksinių rankų žmogus“, jam buvo 
sudarytos sąlygos dėžutes gaminti 

net darbo vietoje. „Prisimenu, kaip 
kartą darbe pasidariau dėžutę ir ieš-
kojau progų ją parsinešti namo. Pa-
mačiau, kad dirba sargybinis, kuris 
apieškodamas „mokėjo“ nieko ne-
rasti. Nešuosi tą dėžutė, ogi žiūriu 
-  sargyba pasikeitusi. Prieinu prie 
sargybinio ir drąsiai jam sakau – pa-
imk arba atiduok. O buvo įprasta ką 
nors pagaminti ir perduoti valdžiai. 
Tai tas sargybinis pagalvojo, kad jo 
prašau, jog dėžutę paimtų ir nuneš-
tų vadovybei. Tai jis man rėžė, jog 
nesąs „šeštas“. Taip ir parsinešiau 
dėžutę“, – kalbėjo J. Kadžionis.

Renginio metu buvo pasveikinti 
ir du jubiliejus švenčiantys sąjun-
gos nariai, parodos autoriai - me-
džio drožėjas Valdas Pelegrimas ir 
juvelyras, taip pat ir medžio drožė-
jas Robertas Matiukas.

S. Račkaitytė parodos atidaryme 
išdavė paslaptį ir pasveikino Tauto-
dailininkų sąjungos narės pažymė-
jimo laukiančią Vijoletą Vanagienę. 

Paroda, atidaryta Anykščių ko-
plyčioje – Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre, skirta Tautodailės 
metams.

- ANYKŠTA

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos Anykščių skyriaus pirmininkė Skaidrė Račkaity-
tė su jubiliejais pasveikino tautodailininkus Robertą Matiuką (kairėje) ir Valdą Pelegrimą (dešinėje).

Tautodailininkus sveikino ir Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. Šalia jo stovi vienas vyriausių parodos dalyvių – 
politinis kalinys, tremtinys Jonas Kadžionis.

Jono Kadžionio tremtyje išdrožtos dėžutės...

Skaidrės Račkaitytės sukurtos keraminės kaukės.

Medžio drožėjo Valdo Pelegrimo sukurta kompozicija. Mediniai 
angelai jau yra tapę šio kūrėjo vizitine kortele.

Valento Survilos kalti kryžiai..
Rimanto Tuskenio metalinis 
katinas ir pelė...

Kompozicija, sukurta Aliaus 
Aleksandro Tarabildos...
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Už atidų gydymą, nuoširdų ir malonų bendravimą dėko-
ju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, chirurgui Giedručiui 
KLIMKEVIČIUI ir visam aptarnaujančiam personalui.

Danutė PIVARIŪNIENĖ

Už kilnų ir atsakingą darbą nuoširdžiai dėkojame šei-
mos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI, slaugytojai Astai 
BARTULIENEI. 

Sveikatos ir begalinės ištvermės Jums kilniame darbe.

St. ir V. MIKULĖNAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai R. STRAZDIENEI už gerą gydymą, malonų ben-
dravimą ir rūpestingumą.

Linkime Jums geros sveikatos, kantrybės ir ilgiausių gyve-
nimo metų.

VAITIEKŪNAI: Arūnas, Rita, Janina

Dėkoju gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI už nuoširdumą be-
sigydant jos palatoje. Turit tikrą pašaukimą gydytojo profesi-
jai. Ačiū gydytoja, kad Jūs esate tokia gera.

Linkiu Jums kantrybės, sveikatos darbe ir asmeniniame 
gyvenime.

Veronika PUODŽIŪNIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI už gy-
dymą, dėmesingą išklausymą ir patarimus, seselei Astai 
BARTULIENEI už paslaugumą.

Jadvyga PRANCKEVIČIENĖ

Dėkoju Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI už gy-
dymą ir nuoširdumą, Kurklių seniūnijos darbuotojoms Živilei 
PIPIRIENEI, Vilei NARKEVIČIENEI ir kultūros salės direkto-
rei Giedrei STEPONĖNIENEI už nuolatinę pagalbą.

Gintaras SAVICKAS

Nuoširdus ačiū gydytojui Rolandui JURKĖNUI, seselei A. 
VALAITIENEI už padrąsinamą žodį ir atitinkamus vaistus.

Linkiu Jums geros nuotaikos, sveikatos Jūsų darbe ir lai-
mės asmeniniame gyvenime.

Veronika PUODŽIŪNIENĖ

Esame nuoširdžiai dėkingi gerb. gydytojai Virginijai PAŽĖRIENEI, 
ne kartą išgelbėjusiai mus iš sudėtingų ligos situacijų.

Miela gydytoja,
Jūsų puiki nuotaika, nuoširdi šypsena, patarimas - geriausias 

vaistas ligoniams.
Stiprybės, ištvermės ir sveikatos Jums!
Taip pat dėkojame visam vidaus ligų skyriaus personalui.
Su pagarba

I. ir R. STEPUKAI

Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Rūtai POCIŪNIENEI

Dėkojame už profesionaliai teikiamą pagalbą, nuoširdumą 
ir paprastumą.

Zita ir Ričardas VAICEKAVIČIAI, Kurkliai

Nuoširdžiai dėkojame gerb. gydytojai Vitalijai GIRIŪNIENEI 
ir slaugytojai Rasai JANKIENEI už profesionalumą, kantrybę 
ir nuoširdų bendravimą su pacientais.

Linkime Jums sveikatos, geros nuotaikos ir ištvermės kil-
niame darbe.

Su pagarba

I. ir R. STEPUKAI

Geru žodžiu noriu paminėti šeimos gydytoją Dianą IRICIJAN 
ir slaugytoją Kristiną LIUTKIENĘ, kurių nuoširdus papras-
tumas ir šypsena labai gražiai dera su jų darbo patirtimi. 
Stiprybės, kantrybės Jūsų sunkiame darbe. Nepavarkite, iš-
saugokite jautrumą, norą padėti kaip didelę mediko vertybę...

Už gražų, šiltą bendravimą, kompetenciją ir dėmesį dėkoja 

Danutė VANAGIENĖ 

Už nuoširdumą, rūpestingą gydymą dėkoju šeimos gydytojai 
Zitai NENIŠKIENEI ir slaugytojai Loretai STANIŪNIENEI.

Sveikatos, kantrybės ir ilgų metų!

Ona ŽEGUNIENĖ

Dėkoju Viešintų ambulatorijos gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI ir seselei Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už 
gerą ir rūpestingą gydymą, nuoširdumą, švelnumą ir pa-
guodžiantį žodį. 

Linkiu Jums geros sveikatos ir ištvermės kilniame darbe.

Zofija BUDREIKIENĖ

Nuoširdi padėka šeimos gydytojai gerb. Neringai 
KIŠONAITEI ir slaugytojai Stasei STRAZDIENEI už rūpes-
tingą gydymą, švelnius žodžius.

Linkime Jums niekada nepavargti sunkiame ir kilniame 
darbe.

O. ir A. ŠERNAI

Šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai 
BARTULIENEI už rūpestingą gydymą - nuoširdžiai ačiū!

A. ir V. KARLONAI

Populiariausio mediko rinkimai

Balandžio 27-ąją, Medicinos 
darbuotojų dieną, bus pagerb-
ti medikai. „Anykštos“ redak-
cija kviečia skaitytojus daly-
vauti populiariausių Anykščių 
medikų rinkimuose. 

Populiariausių medikų rin-
kimuose pirmauja 16 pacien-
tų padėkų gavusi Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) šeimos gydyto-
ja Dalia Kazlauskienė (nuo-
traukoje pirma iš kairės)

O antrąją vietą rinkimuo-
se šiuo metu užima Anykščių 
PSPC gydytoja Rita Juodiš-
kienė (viduryje) ir Anykščių 
ligoninės vyr. gydytojo pava-
duotoja Virginija Pažėrienė. 

nugalėtoją paskelbsime ba-
landžio 25 dieną.

5 padėkas gavo gydytoja R. 
Juodiškienė. 4 padėkas gavo 
gydytoja N. Kišonaitė. Po 3 pa-
dėkas – gydytojai D. Iricijan ir 
V. Macijauskas. Po 2 padėkas 
- G. Šinkūnaitė, R. Bukelis, R. 
Jurkėnas. Po 1 kartą padėkota 
gydytojoms V. Giriūnienei ir Z. 
Neniškienei.

5 padėkos - Anykščių ligoni-
nės direktoriaus pavaduotojai 
medicinai V. Pažėrienei. Po 1 
padėką gavo Anykščių ligoninės 
gydytojas chirurgas G. Klim-
kevičius ir Anykščių psichikos 
sveikatos centro direktorius A. 
Gustas.

11 padėkų sulaukė slaugytoja 
R. Pociūnienė. 5 padėkas gavo 
A. Bartulienė. Po 4 padėkas gavo 
R. Strazdienė ir S. Strazdienė. 3 
padėkas gavo slaugytoja K. Liut-
kienė. Po 2 kartus padėkota slau-
gytojoms J. Abraškeviečienei, A. 
Valaitienei, R. Burneikienei ir R. 
Viršylienei. Po 1 padėką gavo R. 
Jankienė, L. Staniūnienė ir L. 
Slapšienė.  

Padėti  populiariausiems medi-
kams balsus rinkti galite keliais 
būdais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami padėkas (1 padė-
kos kaina 10 eurų), rašydami 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-
dikai pasirūpino, bei balsuodami 
anyksta.lt. 75 proc. balsų sudarys 
padėkos ir laiškai „Anykštoje“, 
25 proc. – balsavimas internete.

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir 
laiškų jau laukiame. Padėkas ga-
lima užsakyti elektroniniu paštu 
reklama@anyksta.lt arba redak-
cijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai). 
Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ orga-
nizuoja kartu su Anykščių PSPC. 
Populiariausiems medikams bus 
įteikti sertifikatai ir dovanos.

-ANYKŠTA
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įvairūs

siūlo darbą

MOZAIKA

SUTAUPYKITE IKI 350 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI VASARĄ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Buiteka, Traidenis, August, 
Švaistė, Feliksnavis ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių montavimo darbai.

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.
Tel. (8-686) 80106.

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.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS,

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

Kontaktai: 
andrius@elektrenustatyba.lt
Tel. (8-627) 59715
www.elektrenustatyba.lt

Siūlo nuolatinį darbą su nauju 
traktoriumi žemės ūkyje ir bioku-
ro ruošoje. Atlyginimas 800-1400 
Eur į rankas.

Tel. (8-652) 55898.

Įmonei reikalingi įvairių specialy-
bių statybininkai. Atlyginimas nuo 
700 Eur į rankas. 

Tel. (8-459) 35585.

Darbas namuose. Reikalingi 
sraigių supirkėjai, rinkėjai. Apmoko 
dirbti, įformina. 

Tel.: (8-618) 25497, 
(8-613) 33744.

Įtempiamos lubos!
Su Garantija.

Sutarties sudarymas.
Greitas montavimas.

Konsultuojame ir matuojame 
nemokamai visoje Lietuvoje 

(I-VII 8-20).
Skambinkite tel. (8-653) 56652.

Nuoma

Išsinuomotų 2-3 kambarių butą 
ar dalį namo Anykščiuose ar ra-
jone.

Tel. (8-620) 55394.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m., pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Meistras gamina laiptus ir visų 
tipų baldus su drožybos elemen-
tais iš kietmedžio. 

Tel. (8-615) 45845. 

Kloja trinkeles (su savo arba kli-
ento medžiagomis), stato tvoras, 
mūro, betonavimo darbai. 

Tel. (8-633) 84636.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

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

Astronomai užfiksavo 
galingiausią iki šiol 
Visatoje stebėtą sprogimą

Astronomai ketvirtadienį pra-
nešė užfiksavę didžiausią iki šiol 
Visatoje stebėtą sprogimą, kurio 
šaltinis buvo viena supermasyvi 
juodoji skylė.

Mokslininkai nurodė, kad spro-
gimo šaltinis buvo juodoji skylė, 
esanti galaktikų spiečiuje už 390 
mln. šviesmečių nuo mūsų plane-
tos, sakoma straipsnyje, paskelb-
toje žurnale „Astrophysical Jour-
nal“.

Sprogimo būta tokio galingo, 
kad jis aplinkiniame įkaitusių 
dujų debesyje paliko „kraterį“, 
kurio skersmuo yra 15 kartų 
didesnis už 15 Paukščių Tako 
galaktikos, sakė šios studijos 
pagrindinė autorė Simona Gia-
cintucci, dirbanti Vašingtone vei-
kiančioje Karinio laivyno tyrimų 
laboratorijoje.

Šis sprogimas buvo penkiskart 
galingesnis už ankstesnį rekordi-
ninką.

Tačiau jis buvo ne tik milžiniš-
ko masto, bet ir nepaprastai lėtas.

„Tai vyko labai lėtai – tarsi su-
lėtintas sprogimas, vykęs šimtus 
milijonų metų“, – aiškino straips-
nio bendraautorė Melanie Johns-
ton-Hollitt, Australijoje esančio 
Curtino universiteto profesorė.

Astronomai šį įvykį užfiksavo 

vykdydami tyrimus NASA kos-
miniu teleskopu „Chandra X-Ray 
Observatory“, taip pat Europos 
kosmoso agentūros (ESA) kos-
miniu teleskopu „XMM-New-
ton“ ir antžeminiais teleskopais. 
Sprogimo pėdsakų buvo aptikta 
tiriant Gyvatnešio žvaigždyne 
esantį telkinį, kurį sudaro tūks-
tančiai galaktikų.

Supermasyviosios juodosios 
skylės paprastai aptinkamos ga-
laktikų centruose. Šie dariniai 
ne vien ryja bet kokią aplinkinę 
medžiagą – neretai iš jų apylin-
kių išlekia galingi medžiagos ir 
energijos srautai.

Pirmųjų užuominų apie milži-
nišką sprogimą buvo gauta 2016 
metais. Analizuojant Chandros 
teleskopų padarytas Gyvatnešio 
žvaigždyno srities nuotraukas 
buvo pastebėta neįprastas išlenk-
tas pavidalas, bet mokslininkai iš 
pradžių atmetė išsiveržimo prie-
laidą, apskaičiavę, kokio energi-
jos kiekio būtų reikėję, kad dujų 
debesyje susidarytų tokio dydžio 
tuštuma.

Du kosminiai teleskopai ir tyri-
mai radioteleskopais Australijoje 
ir Indijoje patvirtino, kad kad šis 
išlenktas pavidalas iš tikrųjų yra 
tuštumos dalis.

Tyrimų „radijo [diapazone] 
atitinka rentgeno [tyrimus] kaip 
ranka pirštinę“, sakoma NASA 
Goddardo kosminių skrydžių 

centro Merilande tyrėjo Maximo 
Markevitchiaus, vieno iš studijos 
bendraautorių, pranešime.

„Tai lemiamas argumentas, sa-
kantis mums, kad šioje vietoje iš 
tikrųjų įvyko beprecedentis išsi-
veržimas“, – pridūrė jis.

Manoma, kad šis išsiveržimas 
dabar jau pasibaigęs, nes jokių 
dujų srautų, šiuo metu besiver-
žiančių iš juodosios skylės, nepa-
stebėta.

Vis dėlto reikia vykdyti toles-
nius stebėjimus kitais elektroma-
gnetinių spindulių diapazonais, 
kad būtų galima geriau suprasti 
šį įvykį, nurodė tyrėjai.

Šveicarijoje uždrausti visi 
renginiai, kuriuose dalyvautų 
per 1 000 žmonių

Šveicarijos vyriausybė penk-
tadienį paskelbė, kad siekdama 
stabdyti naujojo koronaviruso 
plitimą iškart uždraudžia šalyje 
visus „viešus ir privačius“ rengi-
nius, kuriuose dalyvautų daugiau 
kaip 1 000 žmonių.

Draudimas bus taikomas bent 
iki kovo 15 dienos, nurodė parei-
gūnai.

Tarp paveiktų renginių bus 
metinė Ženevos tarptautinė au-
tomobilių paroda, kuri turėjo 
vykti kovo 5–15 dienomis ir ku-
rioje paprastai apsilanko dešim-
tys tūkstančių žmonių. Parodos 
organizatoriai kol kas nepako-
mentavo Šveicarijos vyriausybės 
pranešimo.

Vyriausybė nurodė „žinanti, kad 
ši priemonė reikšmingai paveiks 
viešąjį gyvenimą Šveicarijoje“.

„Tačiau ši priemonė turėtų už-

tikrinti veiksmingą apsaugą Švei-
carijos žmonėms ir visuomenės 
sveikatai, – nurodė vyriausybė. 
– Tai turėtų sutrukdyti ligos pliti-
mui Šveicarijoje ar jį sulėtinti.“

Renginių, kuriuose dalyvautų 
mažiau nei 1 tūkst. žmonių, or-
ganizatoriai „privalo bendrai su 
kompetentingais kantonų parei-
gūnais įvertinti riziką ir nuspręs-
ti, ar tą renginį galima surengti“, 
nurodė vyriausybė.

Šveicarija pranešė apie 15 pa-
tvirtintų užsikrėtimo koronaviru-
su atvejų. Šalis ribojasi su Šiau-
rės Italija, kur kilo didžiausias 
Europoje viruso protrūkis.

Žemė pasigavo naują 
„minipalydovą“

Žemė pasigavo naują „minipa-
lydovą“, dydžiu sulig lengvuoju 
automobiliu, pranešė astronomai, 
pastebėję aplink mūsų planetą 
besisukantį objektą.

Dangaus kūnas, kurio skers-
muo apie 1,9-3,5 metro, naktį į 
vasario 15-ąja buvo pastebėtas 
NASA finansuojamo projekto 
„Catalina Sky Survey“ tyrėjų 
Kacpero Wierzchoso and Teddy 
Pruyne’as.

„SVARBI ŽINIA. Žemė turi 
laikinai pagautą objektą/galimą 
minipalydovą, pavadintą 2020 
CD3“, kuris veikiausiai yra C tipo 
asteroidas, trečiadienį per „Twit-
ter“ parašė K. Wierzchosas.

Astronomas pridūrė, kad tai 
yra „svarbus įvykis“ nes „tai yra 
tik antrasis žinomas asteroidas, 
skriejęs orbita aplink Žemę (po 
2006 RH120, kuris taip pat buvo 
atrastas „Catalina Sky Survey“)”.

Dangaus kūno orbita rodo, kad 
jis veikiausiai buvo pagautas prieš 
trejus metus, nurodė K. Wierzcho-
sas.

JAV Smithsono (Smitsono) as-
trofizikos observatorijos Mažųjų 
planetų centras, renkantis duo-
menis apie mažąsias planetas ir 
asteroidus, savo pranešime nuro-
dė, kad „nenustatyta jokio [nau-
jojo objekto] ryšio su kokiu nors 
žinomu dirbtiniu objektu“, todėl 
labiausiai tikėtina prielaida, kad 
tai yra asteroidas, pagautas Žemes 
traukos.

„Orbitos integracijos duomenys 
rodo, kad šis objektas yra laikinai 
susietas su Žeme“, – pridūrė Ma-
žųjų planetų centras.

Technologijų sektoriaus milijar-
dierius Elonas Muskas, kad šis au-
tomobilio dydžio objektas nėra jo 
elektromobilis „Tesla Roadster“, 
paleistas į kosmosą 2018 metais ir 
dabar besisukantis aplink Saulę.

„Jis – ne mano“, – per tviterį 
parašė verslininkas.

Žemės naujasis kaimynas skrie-
ja nestabilia orbita, todėl vargu ar 
ilgėliau čia užsibus.

„Šiuo metu jis tolsta nuo Že-
mės ir Mėnulio sistemos“, – sakė 
žurnalui „New Scientist“ Belfas-
te veikiančio Karalienės univer-
siteto tyrėjas Grigori Fedoretsas. 
Mokslininkas pridūrė, kad aste-
roidas balandį veikiausiai ištrūks 
iš Žemės gravitacijos lauko.

Vienintelis kitas žinomas Že-
mės laikinai pagautas asteroidas 
2006 RH120 sukosi aplink mūsų 
planetą nuo 2006 metų rugsėjo 
iki 2007-ųjų birželio.

-BNS
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parduoda

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELYčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKuS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977. R.Liužino įmonė superka 

karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

Ž.Ū. kooperatyvas perka VERŠELIUS, 
ŠVIEŽIAPIENES KARVES. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių r., Skiemonių sen., 

Utenos r., Leliūnų sen.
Tel.: (8-630) 10200,

(8-630) 72592.

UAB „Baltijos Metalo Laužas“
Brangiai superkame juodo 

metalo laužą, pasiimame savo 
transportu.

Darbo laikas: 8.00–17.00 val.
Tiekimo g. 6, Panevėžys

Tel.: (8-653) 25859, 
(8-643) 56545.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šešta-
dieniais dirba iki 13.00 val. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai miškus visoje Lietuvoje: 
brandžius, malkinius, jaunuolynus 
ir žemę apaugusią mišku. 

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai visoje Lietuvoje - miš-
kus. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-600) 28523.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Nuolat brangiai įvairų mišką su 
žeme arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-687) 23618.

Įvairų mišką. Moka brangiai.
Tel. (8-602) 08992.

Sodybą ar namą, mieste ar kai-
me. Siūlyti įvairius variantus. Gali 
būti su mišku ir didesniu žemės 
sklypu.

Tel. (8-646) 47841.

Vieno kambario butą arba ben-
drabutį Anykščių mieste. 

Tel. (8-664) 09677.

Automobiliai

"Mitsubishi Carisma" 1,8 l GDI 
varikliu iki 600 Eur, gali būti su 
defektu. Ieško vikšrinio traktoriaus 
DT-75 vikšrų, pirštų ir kitų detalių, 
MTZ siaurus daržinius ratlankius.

Tel. (8-681) 68975.

PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES !
KOVO 2 d., pirmadienį, prekiausime 

jaunomis 4,5- 5 mėn.rudomis, juodomis, 
raibomis, pilkomis,  baltomis (Lehornų 
veislės ) dedeklėmis vištaitėmis ( kaina 
nuo 5,50 eur.), pašarais:

Svirnuose II – 8:00, Kavarske – 8:10, 
Janušavoje – 8:15, Dabužiuose – 8:30, 
Ažuožeriuose – 8:45, Anykščių turguje – 
9:00, Kuniškiuose - 9:15, Troškūnuose 
– 9:45, Surdegyje – 10:00, Viešintose 
– 10:25, Padvarninkuose – 10:35, 
Andrioniškyje – 10:45, Naujuosiuose 
Elmininkuose – 11:20, Čekonyse – 11:35, 
Debeikiuose – 11:45, Rubikiuose – 12:00, 
Burbiškyje – 12:15, Mačionyse – 12:30, 
Skiemonyse – 12:45, Kurkliuose – 13:00, 
Staškūniškyje -13:15. 

Tel. (8-612) 17831, 
Vilkaviškio raj., Alvitas.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 1 d. (sekmadienį) prekiausime 

"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotomis 3-4-
5-8 mėn. rudomis, raibomis,dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis 
dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 
vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

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.

Nekilnojamasis turtas

Ž. ū. paskirties žemės skly-
pą 14,52 ha (tame plote 2 ha 
lapuočių miškas), Anykščių r., 
Juškonių k.

Tel.: (8-674) 19116, 
(8-676) 14815.

Sodybvietę su 15,26 ha ir nuo-
savu ežeru Gečionių k. 160 000 
Eur.

Tel. (8-648) 57339.

Mūrinį namą Mitošiūnuose prie 
pušyno. Kaina 12 000 Eur. 
Priklauso 13 a sklypas.

Tel. (8-647) 70183.

Šaltupio g., Anykščių mieste - 
mūrinį namą. Tinka komercinei 
veiklai. Kaina 69 000 Eur. 

Tel. (8-646) 18343.

192 kv. m. mūrinį namą 
Draugystės g. 41 000 Eur. 

Tel. (8-646) 18289.

Naują pirtį-sodybą su 32 a že-
mės ir tvenkiniu Storių k. Kaina 35 
000 Eur. 

Tel. (8-646) 17850.

120,61 kv. m administracines pa-
talpas J. Biliūno g. Anykščiuose. 
Kaina 128 400 Eur.

Tel. (8-646) 17831.

3 kambarių butą Ramybės mi-
krorajone.

Tel. (8-678) 09764.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. 

Tel. (8-609) 31414.

Gyvuliai

"Bartynco" - brangiai visus ver-
šelius. 

Tel. (8-680) 22009.

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

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

Kita

Rusišką motociklą arba motoci-
klą JAWA.

Tel. (8-686) 09293.

Tralą gyvuliams pervežti.
 Tel. (8-603) 71424.

Kuras

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas. Turi sausų ir skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Pigiau! Gamintojas - beržo, uo-
sio pjuvenų briketus. Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

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

 Kita

Siuvimo mašiną "Podolsk" su vi-
sais priedais.

Tel. (8-647) 83499.

Traktorių MTZ-82.1, 1998 m. 
Tel.: (8-615) 59855, 
(8-612) 91245.

Beveik nenaudotą traktorių 
“DONG-FENG” (36 kW) su sa-
vivarte puspriekabe Cynkomet. 
Kaina 15 000 Eur.

Tel. (8-618) 11991.

Penkių vagų kaupiką, vieno dis-
ko trąšų barstytuvą, grūdų sėja-
mąją (3 metrų), šieno rinktuvą.

Tel. (8-381) 4-96-74.

Paršą (200 kg).
Tel. (8-381) 4-96-74.

Maistines bulves ir bičių šeimas.
Tel. (8-612) 87395.

Dideles maistines bulves Secura, 
Agila (30 kg maišas 9 Eur), bulves 
sodinimui (maišas 8 Eur). Atveža. 
Jei reikia išrašo sąskaitas.

Tel. (8-681) 68975.
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anekdotas

oras

-3

+3

mėnulis
Vasario 29 - kovo 1 d. - 
jaunatis,
Kovo 2 d. - priešpilnis.

Albinas, Tulgaudas, Rusnė, 
Antanina, Antanė.

Gustis, Tolvaldas.
šiandien

kovo 1 d.

kovo 2 d.
Simplicijus, Eitautas, Dautara, 
Marcelinas, Elena.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIjUTAS,
rašė Antonas FELjETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

10 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 77 (80)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 68,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 40,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 63,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 36,00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Nemesk kelio dėl reto miškelio! 
,,Anykštoje“ viskas tikra!

Prenumeratos 

kainos 2020 - iesiems 

metams

Aklas parašiutininkas apie tai, 
kad tuoj pasieks žemę, sužino 
labai paprastai: šuns pavadėlis 
atsipalaiduoja.

***
Žmona klausia iš darbo grįžu-

sio vyro:
- Buvai viršininko kabinete?
- Buvau.
- Reikalavai padidinti algą?
- Reikalavau.
- Į stalą kumščiu daužei?
- Daužiau.
- Na ir ką viršininkas sakė?
- Nieko, jis dar negrįžo iš ko-

mandiruotės.

***
Grįžta vyras po darbo. Žmo-

na:
- Lempa perdegė - gal pakei-

si?
- Ar aš tau elektrikas?
- Durys kliba - gal sutvarkysi?
- Ar aš tau stalius?
- Čiaupas laša - gal suremon-

tuosi?
- Ar aš tau santechnikas?
Kitą vakarą grįžta vyras ir žiu-

ri: lempa šviečia, durys nekliba, 
čiaupas nevarva.

- Kas viską sutvarkė?
- Kaimynas, - atsako žmona.
- Ir viskas už dyką?
- Ne, jis sakė: „Duok arba dai-

nuok“.
- Ir kokią dainą dainavai?
- Ar aš tau dainininkė?

***
Ligonis su džiaugsmu aiškina 

gydytojui:
- Daktare, vaistai, kuriuos man 

išrašėte, padėjo!
- Na, ką gi, būna ir taip.

***
Teisėjas kreipiasi į suvalkietį, 

atsidūrusį kaltinamųjų suole:
- Ar anksčiau buvote teistas?
- Teistas nebuvau, tiktai baus-

tas pinigine bauda: užpernai iš-
simaudžiau draudžiamoje vieto-
je...

- O vėliau?
Iš salės:
- Jis nuo tada nesimaudė!

Amiliutė nesupranta kodėl savivaldybei reikia 
mokamos komunikacijos

Susirūpinus esu.
Medituoju net. Baisu...
Kas čia per atrakcija
Ta komunikacija?

Merijoj su ja problemos.
Gal žinias blokuoja sienos? 
Rungias mergos ten gal trys,
Kas aiškiau ką pasakys. 

Murmuliuoja, balbatuoja -
Tūkstančius tatai kainuoja. 
Marcės klausiau du kartus -
ji gudresnė už kitus.

Viską žino ir išmano,
Naujai minčiai duoda peno. 
Apie viską pagalvoja
Tarsi ,,Maxima“ geroji. 

Kas pagimdė, kas pastojo,
Petro kur kalė bėgiojo.
Ką seniūnas gėrinėja,
Ar namo paršlitinėja.

jos vienos ant Anykščių
Mums visiems lig pažastų. 
O nė cento nekainuoja
Tai, ką ji komunikuoja.


