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Grįžę iš koronaviruso krečiamos Italijos, 
pedagogai ėjo mokyti vaikų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Vasarį šeši Anykščių mies-
to mokyklų pedagogų lankėsi 
koronaviruso krečiamoje Ita-
lijoje. Grįžę iš mirtino viruso 
krečiamos šalies, keturi Anykš-
čių Antano Vienuolio progim-
nazijos mokytojai grįžo į darbą 
ir moksleiviams vedė pamokas. 
Toks pedagogų elgesys pasėjo 
nerimą tarp moksleivių tėvų, 
susilaukė kritiško kolegų ver-
tinimo.

Nors mokytojai po kelionės 
jautėsi gerai, jie rizikavo mirti-
ną virusą paskleisti  progimna-
zijos bendruomenėje.

Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos direktorė Danutė Mažylienė pasakojo, kad iš Italijos grį-
žusiems keturiems pedagogams atėjus į darbą mokykloje tvyrojo nerimas dėl grėsmės užsikrėsti 
koronavirusu.

Medžiai virto ant namų, kapinių ir kelių Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį praūžusi audra pridarė 
anykštėnams bėdos. Anykščių centre užvirto medžiai ant kavinės 
,,Juna“ įėjimo bei ant gretimo, buvusio knygyno pastato. Didžiu-
lis medis užvirtęs ant vieno iš įvažiavimų į Anykščių ,,Viados“ 
degalinę. Su šaknimis išrauta sidabrinė eglė užtvėrė įvažiavimą į 
Mokesčių inspekcijos automobilių stovėjimo aikštelę.

Audra Anykščių rajone išvertė šimtus medžių, dvylika medžių, užvirtusių ant kelių, pašalino ugniagesiai gelbėtojai. 

Sodai. Prieš Kovo 11-osios ren-
ginius Anykščiuose UAB Anykščių 
komunalinis ūkis nuplovė mieste 
pakabintus ,,sodus“. Komunalinin-
kams už paslaugą iš rajono biudžeto 
sumokėta pusė tūkstančio eurų. Ins-
taliacijas ,,Šviečiantys sodai“ prieš 
keletą metų sukūrė menininkė Morta 
Tursė. 

Laidotuvės. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius penkta-
dienį dalyvavo Vytauto Landsbergio 
žmonos, pianistės Gražinos Ručy-
tės-Landsbergienės, kuri kilusi iš 
Anykščių, laidotuvėse.

Pagalba. Kovo 11 dieną Anykš-
čiuose, Vairuotojų gatvėje, pagalbos 
prireikė užklimpusiam policijos eki-
pažui. Pagalbos policininkams pri-
reikė ryte, apie 7.30 val. Ugniagesiai 
tuoj pat atskubėjo į Vairuotojų gatvę 
ir pagalbą policininkams suteikė. 
Kovo 12 dieną užklimpusį polici-
jos ekipažą dar kartą ugniagesiams 
teko traukti jau Debeikių seniūnijos 
Aknystų kaime.

Radinys. Pirmadienį ugniagesiai 
gavo pranešimą, kad Anykščiuose, 
Statybininkų gatvėje, į daugiabučio 
namo laiptinėje esančią pašto dėžutę 
pripilta baltos spalvos miltelių. Pra-
nešėjas skundėsi, kad jaučia miltelių 
skleidžiamą kvapą. Pribarstytų bal-
tos spalvos miltelių rasta trijų pašto 
dėžučių viduje. Apie 2 gramai mil-
telių buvo surinkti  į sandarų stiklinį 
indą, juos paėmė Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro Anykščių 
skyriaus darbuotojas ištyrimui. Po 
šio incidento buvo patikrintos visos 
pašto dėžutės, tačiau kitose panašių 
radinių neaptikta.

Gaisras. Pirmadienį Troškūnų se-
niūnijos  Ramanavos kaime gaisras 
kilo  gyvenamajame name. Per gais-
rą sudegė namo stogas, išdegė 7 m² 
medinės perdangos ir išdegė vidus. 
Šalia stovėję pastatai apsaugoti.   

Automobilis. Pirmadienį Anykš-
čių seniūnijos Kuniškių kaime, 
Švyturio g., degė automobilis VW 
Polo (1998 m.). Savininkai gaisrą 
užgesino patys. Sudegė kairės pusės 
priekinis posparnis, apdegė priekinis 
sparnas, grotelės prie stiklo ir prieki-
nis ratas
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Vagystė. Kovo 12 dieną,  apie 
9.00 val., pastebėta, kad Anykš-
čių seniūnijos Ažuožerių kaime 
iš įmonės teritorijoje stovin-
čio traktoriaus ,,JOHN DEERE 
8520“ pavogta 250 litrų dyzeli-
nio kuro. Iš traktoriaus ,,FORD 
550“ pavogtas akumuliatorius. Iš 
viso įmonei padaryta 367,50 eurų 
turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Įsibrovėliai. Kovo 12 dieną,  
apie 10.00 val., pastebėta, kad 
Anykščių seniūnijoje, įsibrovus 
į sandėlį, yra pavogtos dvi GAZ-
51 padangos, du kultivatoriaus 
ratai, traktoriaus akumuliatorius, 

apie 20 litrų dyzelino. Padaryta 
285 eurų turtinė žala. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Pagrobimas. Kovo 12 dieną,  
tarp 12.00 val. ir 22.30 val., De-
beikių seniūnijoje buvo įsibrauta 
į namą ir pagrobti alkoholiniai 
gėrimai, cigaretės. Padaryta 32 
eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Smurtas. Kovo 10 dieną, apie 
21.40 val., Anykščių seniūnijo-
je neblaivi moteris (g. 1983 m.) 
(nustatytas 2,78 prom. girtumas),  
smurtavo sugyventinio (g. 1954 
m.) (nustatytas 2,00 prom. girtu-
mas) atžvilgiu. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas. Moteris uždaryta 
į areštinę.   

Konfliktas. Kovo 11 dieną,  
apie 16.15 val., Kavarsko seniū-
nijoje neblaivi (nustatytas 2,68 
prom. girtumas) moteris (g. 1965 
m.) smurtavo prieš kartu gyve-
nantį neblaivų (nustatytas 1,70 
prom. girtumas) brolį (g. 1964 
m.). Moteris sulaikyta ir uždaryta 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Nesantaika. Kovo 11 dieną,  
apie 20.00 val., Viešintų seniū-
nijoje neblaivus (nustatytas 3,11 
prom. girtumas) vyras (g. 1981 
m.) smurtavo prieš neblaivų (nu-
statytas 2,27 prom. girtumas) 
brolį (g. 1981 m.). Vyras sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. 

Sprogmuo. Kovo 9 dieną,  apie 
16.21 val., Anykščių seniūnijos 
Spiečiūnų kaime, laukuose, ras-
tas daiktas, panašus į karo laikų 
sprogmenį. Įvestas planas SKY-
DAS. Atvykę Lietuvos kariuo-
menės J. Vitkaus inžinerijos ba-
taliono išminuotojai nustatė, jog 
rastas II pasaulinio karo laikų (75 
mm.) artilerijos sviedinys, kuris 
sunaikintas vietoje.

Nelaimė. Kovo 9 d., apie 19 
val. 25 min., Anykščių rajono Pe-
lyšų I kaimo sandėlyje, šalia trak-
toriaus priekabos, rastas mirusio 
vyro (g. 1945 m.) kūnas sužalotu 
veidu. Miręs vyras gyveno Ku-
piškio rajone, Noriūnų seniūnijo-
je. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Mokykloje sumuštas nepilnametis Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Kovo 9 dieną, pirmadienį, Anykščių Antano Baranausko pa-
grindinėje mokykloje  du septintokai sumušė aštuntos klasės 
moksleivį.

Incidentas tarp moksleivių kilo 
pasibaigus trims pamokoms, per 
pertrauką. Santykius kumščiais 
vaikai aiškinosi mokyklos viduje.

Pasak įvykio liudininkų, moks-
leivis sumuštas stipriai, neišveng-
ta ir kraujo praliejimo. Į mokyklą 
buvo iškviestas greitosios pagal-
bos ekipažas.

,,Matot, to kraujo būna, kai 
įsipjauni į pirštą. Nežinau, kaip 
pamatuoti, ar moksleivis buvo su-
muštas ,,rimtai“. Tas nuskriaustas 
berniukas šiandien jau yra moky-
kloje“, - paklausta, ar mokslei-
vis nukentėjo stipriai, antradienį 
komentavo mokyklos direktorė 
D.Kugienė.

Pasak Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinės mokyklos di-
rektorės D.Kugienės, į konfliktą 
įsivėlę moksleiviai ne kartą jau 
buvo svarstyti mokyklos Vaiko 
gerovės komisijoje.

,,Tai yra sudėtingesnio elgesio 
mokiniai“, - sakė D.Kugienė.

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Dalia Kugienė ,,Anykštai“ aiški-
no, kad smurto tarp moksleivių 
problema šioje mokykloje nėra 

didesnė nei kitose ugdymo įstai-
gose.

,,Mes tiesiog reaguojame į to-
kius įvykius ir pro akis jų nepra-
leidžiame. Tokiais  atvejais krei-
piamės į teisėsaugą, apie įvykį 
pranešame atitinkamoms institu-
cijoms“, - aiškino D.Kugienė.

Dėl Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje 
sumušto nepilnamečio Anykščių 
rajono policijos komisariatas pra-
dėjo ikiteisminį tyrimą.

Prezidentė. Buvusi teisėja 63 
metų Ekaterini Sakelaropulu prie ša-
lies vairo stojo praėjus beveik dviem 
mėnesiams po to, kai parlamente 
triuškinama balsų dauguma buvo 
išrinkta prezidente. Jos kadencija 
truks penkerius metus. E. Sakelaro-
pulu prisaikdinimo ceremonija vyko 
pustuštėje parlamento salėje – dėl 
saugumo priemonių, kurių imtasi 
siekiant pažaboti naujojo korona-
viruso plitimą. Ceremoniją stebėjo 
tik nedidelė grupė įstatymų leidėjų 
ir žurnalistų. Prezidentės prisaikdi-
nimo ceremoniją tiesiogiai translia-
vo televizija. Ministras pirmininkas 
Kiriakas Micotakis pasiūlė E. Sake-
laropulu kaip nepartinę kandidatę, 
galinčią užsitikrinti skirtingų šalies 
politinių jėgų palaikymą. Už jos pa-
skyrimą sausio mėnesį balsavo visos 
pagrindinės politinės partijos – 261 iš 
300 parlamentarų. Graikijoje aukštus 
politinius postus užima nedaug mo-
terų. K. Micotakis sulaukė kritikos, 
kai po pergalės 2019 metų liepą vy-
kusiuose visuotiniuose rinkimuose 
pristatė vyriausybę, kurioje beveik 
visi portfeliai atiteko vyrams.

Kreipimasis. Dėl koronaviruso 
tiriami turėtų būti visi karščiuojantys 
ir turintys kvėpavimo takų infekcijos 
simptomų pacientai, neatsižvelgiant 
į epidemiologinius rizikos faktorius, 
penktadienį išplatintame kreipimesi 
valdžios institucijoms teigia Lietu-
vos medikus vienijančios organiza-
cijos. Medikai taip pat siūlo išplėsti 
testavimą galinčių atlikti įstaigų 
sąrašą, įtraukiant „visas įstaigas, tu-
rinčias pakankamas kompetencijas 
šiuos tyrimus atlikti“. Kreipimąsi į 
šalies valdžios institucijas pasirašė 
10 medikus vienijančių organizacijų, 
tarp jų – Lietuvos sveikatos apsau-
gos darbuotojų profesinės sąjunga, 
Lietuvos medikų forumas, Lietuvos 
medikų sąjūdis bei kitos. Pasak me-
dikų, lengvus simptomus turintiems 
žmonėms ėminiai turi būti paimti 
negabenant jų į ligonines. Tik vi-
dutinio sunkumo atvejai turi būti 
tiriami ir izoliuojami gydymo įstai-
gose. „Taip būtų racionaliau naudo-
jamos lėšos ir apsaugos priemonių 
rezervas, būtų taupomos izoliacinės 
palatos sunkiems ligoniams“, – ra-
šoma pranešime. Pasak medikų, 
teigiamus koronaviruso tyrimų re-
zultatus turintys žmonės, sergantys 
lengva forma, turi būti gydomi ir 
izoliuojami namuose, kol ėminiai 
taps neigiami, o vidutinėmis ir sun-
kiomis formomis sergantys – gydo-
mi ligoninėse.

Tyrimai. Sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga žada, kad 
kitą savaitę turėtų būti sudaryta gali-
mybė daugiau asmenų atlikti tyrimą 
dėl koronaviruso, tačiau šios gali-
mybės bus ribotos. „Bus greičiausiai 
tokia galimybė, bet bus labai ribota“, 
– penktadienį per spaudos konferen-
ciją Vilniuje pranešė ministras. Jis 
neatmetė, kad bus galima padaryti 
mokamą tyrimą dėl koronaviruso. 
Anot A. Verygos, kitą savaitę spe-
cialistai turėtų parengti tokių tyrimų 
darymo tvarką. „Kitą savaitę bandy-
sime susidėlioti tokias tvarkas, kad 
tam tikrose vietose, tam tikruose 
taškuose būtų galima tuos tyrimus 
plačiau paimti, bet ne bet kam ir ne 
bet kaip, o tik laikantis visų saugumo 
reikalavimų“, – pabrėžė ministras. 
Anot jo, sudarant tokią galimybę 
pirmiausia lems saugumas. „Jeigu 
užsikrėtęs žmogus nueis į gydymo 
įstaigą be jokios apsaugos, jis užkrės 
personalą, užkrės kitus žmones“, – 
kalbėjo jis.

Dėl koronaviruso stoja viešasis gyvenimas
Ketvirtadienį dėl koronaviruso grėsmės Vyriausybė dviem sa-

vaitėms, iki kovo 27 dienos, visoje Lietuvoje uždarė mokyklas, 
vaikų darželius bei kitas švietimo įstaigas,  uždraudė viešus ren-
ginius, apribojo  kultūros, sporto įstaigų veiklą. 

Didžioji dalis Anykščių rajono biudžetinių įstaigų net ir tokios 
ypatingos situacijos metu nepasirūpino išplatinti pranešimų ži-
niasklaidai, kad informacija, kaip jos dirbs bei aptarnaus lanky-
tojus, pasiektų kuo daugiau gyventojų.

Nors šią informaciją ,,Anykšta“ 
skelbia nemokamai, savo pareigas 
įstaigų vadovai atliko formaliai.

,,Mes skambinomės su visais 
renginių organizatoriais, tikslino-
mės, ar renginys yra atšaukiamas.
Viskas mūsų socialiniuose tin-
kluose yra paskelbta. Jau ketvirta-
dienį ant durų  stsirado užrašai, in-
formuoti vadovai, kad nuimamos 
repeticijos. Kaip kultūros centras 
nieko nepaskelbė?  O spauda visą 
laiką paima informaciją iš mūsų 
socialinių tinklų. Ar mes ,,Anykš-
tai“ turėjome mokamą skelbimą 
paduoti? O kur yra parašyta, kad 
mes jūsų laikraščiui turėjome pa-
teikti tą informaciją? Mes iš savi-
valdybės šiandien gavome infor-
maciją, vakar, ir neturime jokių 
nurodymų, kad jūsų laikraščiui 
turime pateikti informaciją, kaip 
dirbs Anykščių kultūros centras“, 
- aiškino Anykščių kultūros cen-
tro direktorė Dijana Petrokaitė.

Anykščių L. ir S.Didžiulių 
viešosios bibliotekos direktorius 
Romas Kutka sakė, kad informa-
cija apie tai, kaip artimiausias dvi 
savaites dirbs biblioteka, buvo 
paviešinta įstaigos internetinėje 
svetainėje.

,,Kas sugebėjo, tas tą infor-
maciją pasiėmė. O savo kanalais 
filialiams taip pat išsiuntinėjo-
me. Esame užsidarę, pagrindinės 
patalpos tik atrakintos, visi žino, 
kad nedirbame, ir niekas neat-
eina. Anykščiuose informacija 

greitai čia pasklinda“, - kalbėjo 
R.Kutka.

Anykčių muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas sakė, kad pa-
pildomai informuoti visuomenę, 
kaip įstaiga dirbs artimiausias dvi 
savaites, jis nematė reikalo.

,,Šitą darbą atliko Vyriausybė. 
Platinti dar papildomą informa-
ciją nematėme reikalo“, - aiškino 
A.Verbickas.

Tiesa, taip galvojo ne visi - 
informacinius pranešimus apie 
įstaigų veiklą savo iniciatyva iš-
platino Anykščių kūno kultūros ir 
sporto centras bei VšĮ ,,Sveikatos 
oazė“.

Kaip matyti, pagrindinę infor-
maciją, net ir šalyje įvedus nepa-
prastąją padėtį, Anykščių rajono 
biudžetinių įstaigų vadovai buvo 
linkę gyventojams pateikti įstaigų 
internetinėse svetainėse. Anykš-
čių rajono savivaldybė ,,Anykš-
tą“ informavo, kad per parą sa-
vivaldybės internetinę svetainę 
aplanko vos 200 lankytojų, tad 
akivaizdu, kad platinti ypatingai 
svarbius pranešimus vien žinybi-
niuose tinklapiuose nepakanka. 
Palyginimui - portalą anyksta.lt 
per parą atsiverčia iki 20 tūkst. 
unikalių lankytojų. 

Informacijos viešinimas inter-
netiniuose portaluose bei socia-
liniuose tinkluose yra puiki prie-
monė skleisti žinias, deja, bet kol 
kas tai nepadeda pasiekti plates-
nės auditorijos. 2018 metais Lie-

tuvoje prieigos prie interneto vis 
dar neturėjo beveik 19 procentų 
miesto ir beveik 28 procentai kai-
mo gyventojų.

Švietimo ir mokslo ministerija 
skelbia, kad,  uždarius mokyklas, 
pedagogai per mokinių atostogas 
dirbs, tačiau įstaigos nustatytų 
darbą nuotoliniu režimu.

Ketvirtadienį posėdžiavusios 
Anykščių rajono savivaldybės 
Ekstremalių situaciijų komisijos 
sprendimu, pamokos Anykščių 
rajono mokyklose penktadienį 
dar vyko, visiškai ugdymo pro-
cesas bus stabdomas nuo pirma-
dienio, kovo 16 dienos. Tiems 
mokiniams, kurie penktadienį į 
mokyklas neatėjo, praleistos pa-
mokos bus pateisinamos.

Anykščių kultūros centras pa-
skelbė, kad dėl galimos korona-
viruso grėsmės kultūros centro 
kolektyvų, renginių, užsiėmimų 
veikla yra stabdoma iki kovo 28 
dienos. Lankytojams taip pat ri-
bojamas patekimas į Anykščių 
kultūros centro patalpas.

Anykščių L. ir S.Didžiulių vie-
šoji biblioteka informavo, kad  
bibliotekoje atšaukiami visi kul-
tūros renginiai, o lankytojai ne-
bus aptarnaujami. Ypač skubiais 
atvejais bibliotekos klientams 
patariama skambinti nurodytais 
įstaigos telefono numeriais.

Anykščių menų centras pra-
nešė, kad lankytojų neaptarnaus 
ne tik įstaigoje, bet ir Anykščių 
Šv.Mato bažnyčios bokšte.

Anykščių muziejus savo inter-
neto svetainėje neskelbia jokios 
informacijos, kaip įstaiga dirbs 
artimiausias dvi savaites.

Viešoji įstaiga ,,Sveikatos 
oazė“ informavo, kad iki kovo 27 
dienos neveiks baseinas ,,Ban-
genis“. Šį šeštadienį Regionų 
krepšinio lygoje rungtyniaujanti 
Anykščių ,,KKSC-Elmis“ ko-

manda nežais ketvirfinalio rung-
tynių. Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centras informavo, kad 
„Nykščio namų“ arenoje nevyks 
artimiausi renginiai – RKL lygos 
ketvirtfinalio mačas tarp „KKSC-
Elmio“ ir Kauno VDU klubų bei 
Anykščių rajono krepšinio pirme-
nybių ketvirtfinalio susitikimai.

Dėl koronaviruso grėsmių nuo 
ateinančios savaitės keisis ir vie-
tinio susisiekimo autobusų gra-
fikai. Kadangi artimiausias dvi 
savaites bus uždarytos mokyklos, 
vietos autobusai kursuos moks-
leivių atostogų grafiku.

Savivaldybės ir valstybės insti-
tucijoms rekomenduota aptarnau-
ti gyventojus nuotoliniu būdu.

Lietuvos katalikų bažnyčia ti-
kintiesiems išplatino rekomenda-
cijas, kaip elgtis artimiausias dvi 
savaites lankant banyčias.

,,Į pamaldas (taip pat ir į se-
kmadienio Šv. Mišias) eiti tik 
gerai jaučiantis ir neturint per-
šalimo ar pan. simptomų. Pras-
tai besijaučiantys turėtų likti 
namuose. Bažnyčiose nelaikyti 
viešai prieinamo švęsto vandens 
(juo tikintieji pasišlaksto persiže-
gnodami, kai įeina į šventovę ar 
išeina). 

Viešosiose vietose vengti nebū-
tino fizinio kontakto (pvz., rankos 
paspaudimo ar apsikabinimo). 

Vengti liesti ar bučiuoti viešai 
prieinamus kryžius ir relikvijas“, 
- nurodo bažnyčia.

Iki šiol Lietuvoje patvirtinti 
šeši koronaviruso (COVID-19) 
atvejai. Penktadienio ryto duo-
menimis, pasaulyje užfiksuoti 
128 tūkstančiai koronaviruso 
atvejų bei 3000 mirčių.

Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) trečiadienį paskelbė koro-
naviruso protrūkį pandemija.

-AnYkŠTA
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Prašyti nedarbingumo 
pažymėjimų nebuvo pagrindo

Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos direktorė Danutė 
Mažvylienė ,,Anykštai“ atskleidė, 
kad Italijoje vasario mėnesį lankė-
si penki progimnazijos pedagogai. 
Keturi iš jų pagal progimnazijos 
projektinę veiklą viešėjo Sicilijos 
regione. Dar viena progimnazijos 
mokytoja asmenines atostogas lei-
do Bario mieste.

,,Mūsų keturių mokytojų de-
legacija Italijos Sicilijos regione 
lankėsi vasario 16 - 21 dienomis. 
Tuo laikotrapiu, kai jie sugrįžo 
iš kelionės, nebuvo Vyriausybės 
dokumento, kuris reglamentuotų 
lankymąsi Šiaurės Italijoje. Beje, 
mokytojos viešėjo  pietinėje Itali-
jos dalyje, Sicilijos regione. Ta te-
ritorija tuo metu nebuvo įtraukta į 
karantinavimo sąrašą“, - pasakojo 
D.Mažvylienė.

Pasak Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnazijos direktorės 
D.Mažvylienės, iš Italijos grįžę 
visi keturi progimnazijos pedago-
gai jautėsi gerai.

,,Nusileidę lėktuvu Lietuvoje, 
mokytojai buvo patikrinti aero-
uoste, užpildė tam tikras anketas, 
nurodydami savo kontaktinius 
duomenis. Jiems buvo nurodyta, 
kaip reikėtų elgtis, jei po kelio-
nės pašlytų jų sveikata“, - sakė 
D.Mažvylienė.

Netylant diskusijoms dėl koro-
naviruso, vasario 25 dieną Svei-
katos apsaugos ministerija pristatė 
rekomendacijas žmonėms, kelia-
vusiems po Kiniją bei Šiaurės Ita-
liją. Visiems iš rizikos zonų atvy-
kusiems asmenims rekomenduota 
saviizoliacija dviem savaitėms, 
patarta vengti socialinių kontaktų, 
neiti į darbą ar ugdymo įstaigą.

,,Imti nedarbingumo pažymė-
jimus dviem savaitėms iš Italijos 
grįžusiems pedagogams nebuvo 
pagrindo, nes jie iš šios šalies su-
grįžo vasario 21 dieną. Tuo metu 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos rekomendacijų viešėjusiems 
Italijoje dar nebuvo“, - aiškino 
D.Mažvylienė.

Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos projektinės veiklos su 
italais turėjo būti tęsiamos ir šių 
metų gegužę, tačiau dėl paskelbtos 
koronaviruso pandemijos gali tam 
tikrą laiką būti sustabdytos.

,,Gavome laišką iš Italijoje 
esančių partnerių, kad projek-
tinės veiklos bus nukeltos arba 
netgi vyks kitoje šalyje“, - sakė 
D.Mažvylienė.

Jautėsi gerai, bet į darbą nėjo

Dar viena Anykščių Antano Vie-
nuolio progimnzijos mokytoja, 
vasario 18 - 22 dienomis viešėjusi 
Italijos Bario mieste, skirtingai nei 
keturi jos kolegos,  apsisprendė pa-
sielgti atsakingiau.

,,Nebuvo pagrindo šiai moky-
tojai rekomenduoti neiti į darbą, 
ji jautėsi gerai, bet šeimos gy-
dytoja skyrė dviejų savaičių tru-
kmės nedarbingumą“, - pasakojo 
D.Mažvylienė.

Minėta mokytoja iš kelionės 
Italijoje grįžo per Rygos oro uos-
tą, tuo metu, anot D.Mažvylienės, 
atvykusiųjų iš Italijos keleivių pa-

tikra dar nebuvo vykdoma.

Mokykloje tvyrojo nerimas

Tai, kad kai kurie iš koronaviru-
so krečiamos Italijos sugrįžę peda-
gogai iš karto grįžo į darbą ir ėmėsi 
mokyti vaikus, anot Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazijos di-
rektorės D.Mažvylienės, progim-
nazijoje pasėjo šiokį tokį nerimą.

,,Kažkokio neramumo mokyklo-
je yra. Tėvai domėjosi, ar saugu 
vaikams eiti į mokyklą“, - pastebė-
jo pašnekovė.

Mokytojai pasielgė 
neatsakingai

Viena Anykščių Antano Bara-
nausko pagrindinės mokyklos pe-
dagogė, kuri nepanoro viešinti savo 
pavardės, kritiškai įvertino kolegų 
iš Anykščių Antano Vienuolio pro-
gimnazijos sprendimą po kelionės 
į Italiją iš karto eiti mokyti vaikų.

 ,,Manau, pilietiškumas turi būti. 
Kiekvienam žmogui reikia ramy-
bės, nenorėtume užkrėsti kitų. Ne-
atsakingai kolegos pasielgė“, - kal-
bėjo mokytoja.

Užkirto kelią apkalboms

Ji pati su šeima vasario 14 - 21 
dienomis taip pat lankėsi Italijoje, 
Alpėse veikiančiame slidinėjimo 
centre Madonna di Campiglio. 
Anot pašnekovės, ši vietovė nuo 
koronaviruso epicentro buvo nuto-
lusi maždaug 200 kilometrų.

,,Kuomet grįžome iš kelionės į 
Lietuvą, dar nebuvo rekomenda-
cijų pasiimti nedarbingumo lapelį, 
tačiau aš jį pasiėmiau, kad nekiltų 
pašalinių kalbų“, - savo poelgį ko-
mentavo mokytoja.

Tokiam žingsniui mokytoją pa-
stūmėjo vasario 25 dieną  paskli-
dusi informacija apie vis labiau 
plintantį koronaviruso užkratą.

Nerimo Italijoje nepastebėjo

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos mokyto-
ja pasakojo, kad į Italiją su šeima 
vyko automobiliu.

 ,,Jokio nerimo Italijoje dėl ko-
ronaviruso tarp žmonių nepaste-
bėjau. Su  šeima visur keliavome 
automobiliu, gyvenome pas italus 
apartamentuose. Buvome tokie 
kaip ir izoliuoti“, - pastebėjo pa-
šnekovė.

Neturi faktų

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
,,Anykštai“ sakė neturinti faktų 
apie tai, kad iš Italijos sugrįžę kai 
kurie Anykščių pedagogai ėjo į 
darbą, o kiti rinkosi dviejų savaičių 
karantiną namuose.

,,Niekas manęs apie tai neinfor-
mavo. Švietimo skyrius atsakingas 
už savo įstaigų priežiūrą ir kontro-
lę“, - sakė V.Daugelavičienė.

Savivaldybės gydytoja 
V.Daugelavičienė sakė nematanti 
nieko bloga, kad keturi iš Italijos 
grįžę Anykščių Antano Vienuolio 
progimnazijos mokytojai po kelio-
nės ėjo į darbą.

,,Jei tuo metu, kai iš kelionės 
grįžo mokytojai, nebuvo Sveikatos 
apsaugos ministerijos rekomenda-
cijų keliavusiems į Italiją, tai jie 

jų ir neturėjo laikytis“, - aiškino 
V.Daugelavičienė.

Priekaištavo, kad žurnalistai 
sėja paniką

Po to, kai šio straipsnio anonsas 
buvo paskelbtas portale anyksta.
lt., redakcija sulaukė Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijos 
direktorės D.Mažvylienės telefo-
ninio skambučio.

,,Jau anonsą straipsnio kad pa-
leidote...Viskas ten būtų gerai, jei 
žmonėms nesėtumėte panikos ir 
nerimo. Jau taip dabar mūsų vi-
suomenėje sklando ta panika ir 
nerimas. Man atrodo, kad žinias-
klaidos vienas iš prioritetų yra tas, 
kad jūs darote labai didelį poveikį 
visuomenėje. Tikėjausi, duodama 
interviu, kad jūs nuraminsite, kaip 
bebūtų baisu. Mokytojai iš kelio-
nės grįžo anksčiau, kai Italijoje 
dar nebuvo koronaviruso židinių, 
o jūs parašėte, kad mokytojai grįžo 
iš koronaviruso krečiamos Italijos 
ir iš karto grįžo mokyti vaikų. Tai 
jūs įsivaizduojate, kad tada užkrė-
tė koronavirusas Italiją? Ir tada 
Italijos pietuose buvo koronaviru-
so židinių? Jūs neįsivaizduojate, 
kokią paniką pasėjote. Skambino 
iš Viešintų mokyklos ir klausė, ar 
jūsų mokyklą jau uždarė dėl ko-
ronaviruso? Iš karto kilo panika“, 
- kalbėjo D.Mažvylienė (Italijos 
sveikatos institutas pranešė apie 
pirmąjį italų užkrėtimo koronavi-
rusu atvejį vasario 7 dieną,- red.
pastaba).

Po to, kai iš pietinės Italijos 
sugrįžo keturi progimnazijos pe-
dagogai, D.Mažvylienė sakė su-
laukusi sunerimusio Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centro 
direktoriaus pavaduotojo Kęstučio 
Jacunsko telefoninio skambučio.

,,Mes net pasakėme miestą, 
kur lankėsi pedagogai - tai Ra-
guzos miestas. Mes net atstumus 
matavome. Ar jūs galvojate, kad 
mes tokie neatsakingi žmonės? 
Galų gale, tie mokytojai grįžo į 
šeimas, viena jų turi mažamečių 
vaikų. Tai ta mokytoja nebūtų 
važiavusi namo, jei būtų buvusi 
tokia situacija dėl koronaviruso 
Italijoje, kaip šiai dienai“, - sakė 
D.Mažvylienė.

Anykščių Antano Vienuo-
lio progimnazijos direktorei 
D.Mažvylienei paaiškinome, kad 
portale anyksta.lt ji perskaitė tik 
dalį straipsnio apie koronavirusą ir 
mokytojus, visas jis bus spausdina-
mas tik laikraštyje.

,,Visą straipsnį bus galima pa-
skaityti tik už kelių dienų. Kam 
žmonėms kelti tą įtampą, aš nie-
kaip nesuprantu. Suprantu, kad 
kuo tendencingesnė antraštė, tuo 
jūs sulaukiate daugiau skaitytojų, 
,,laikų“ ir taip toliau, bet aš apie 
tai atvažiuosiu pasikalbėti su ponia 
Gražina Šmigelskiene“, - perspėjo 
D.Mažvylienė.

Informavus, kad ,,Anykštos“ vy-
riausioji redaktorė G.Šmigelskienė 
šiuo metu gydosi ligoninėje, 
D.Mažvylienė kitą dieną vis vien 
jai skambino ir kalbėjo tą patį, ką 
aiškino ir žurnalistui - esą nereikia 
dėl koronaviruso kelti panikos ir 
nerimo, taip duodama suprasti, kad 
nušviesdama šią temą žiniasklaida 
apskritai kone turėtų užmerkti akis 
ir neinformuoti visuomenės apie 
esamą situaciją.

Grįžę iš koronaviruso krečiamos Italijos, 
pedagogai ėjo mokyti vaikų Pagaliau kam tos malkos 

pavasarį...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
svarstymus, kai pamatė, jog jo 
automobiliui kelią užtvėrė gulin-
tis medis: 

,,Visuomet automobilio bagaži-
nėje turiu benzopjūklą, bet, įver-
tinęs medžio storį ir pjūklo gali-
mybes, atsisakiau idėjos atlaisvinti 
kelią.“

O sulą kartais pirkome tik dėl 
trilitrių...

Rimas JASIŪNAS, verslinin-
kas, apie tai, ką matė Vokietijoje 
apie 1990-uoisus: 

,,Vokietijoje prekių asortimen-
tas buvo toks, kaip dabar pas mus 
,,Maximoje“. O Lietuvoje parduo-
tuvių lentynose stovėjo tik beržų 
sulos trilitriai.“

Na ir kam tą karantiną 
paskelbė?

Danutė MAŽVYLIENĖ, A. 
Vienuolio progimnazijos direk-
torė, priekaištavo ,,Anykštos“ 
žurnalistui, kad jis parašė, jog 
šios mokyklos mokytojai lankė-
si Italijoje, o po kelionės grįžo į 
darbą mokykloje:   

,,Viskas ten būtų gerai, jei žmo-
nėms nesėtumėte panikos ir neri-
mo. Jau taip dabar mūsų visuome-
nėje sklando ta panika ir nerimas.“

Bet dėl vietos ir valandos 
reiktų sutarti...

Jolanta PUPKIENĖ, režisierė, 
apie valstybinių švenčių šventi-
mą: 

,,Man apskritai keistas dalykas 
yra tai, kad kažkas turi žmonėms 
organizuoti valstybines šventes, 
juos skatinti ateiti, įpareigoti daryti 
vieną ar kitą veiksmą, minint vals-
tybei reikšmingas datas.“ 

O ,,žigulys“ nebėra gyvenimo 
svajonė...

Virgilijus Aloyzas MILAKNIS, 
sąjūdietis, apie Lietuvą: 

,,Kol kas neprilygstame Vakarų 
valstybėms, bet atotrūkis tarp Lie-
tuvos ir Vakarų, lyginant su 1990-
aisiais, dabar akivaizdžiai yra ma-
žesnis.“

Tik kai politikon išeini, vėl 
viską iš savo rankų paleidi

Alvydas GERVINSKAS, buvęs 
Anykščių rajono meras, buvęs 
verlininkas, apie pirmąjį verslą: 

,,1992-aisiais įsteigiau pirmąsias 
savo parduotuves. Ar gerai jau-
čiausi? Labai gerai. Ir ne tiek dėl 
pinigų, kiek dėl žinojimo, kad vis-
kas yra tavo rankose."

Čia gal medikų kompetencija?

Dalia KUGIENĖ, A. Bara-
nausko pagrindinės mokyklos 
direktorė, apie muštynes šioje 
mokykloje:  

,,Matot, to kraujo būna, kai įsi-
pjauni į pirštą. Nežinau, kaip pa-
matuoti, ar moksleivis buvo su-
muštas ,,rimtai“.

Ar reikalingos 
Anykščiuose 
gyvūnų 
kapinės?

Deividas KULBOKAS:

- Anykščiuose reikalingos kapi-
nės, prieglaudos ir visa įmanoma 
pagalba gyvūnams, bet kam klausti 
žmonių nuomonės, jei vis tiek bus 
išspausdinta kokios nors ,,žinomos 
anykštėnės“ sovietinė nuomonė, 
kad nieko nereikia ir žmonės patys 
kalti, jog nemoka pasirūpinti savo 
augintiniais.

Laura MONKŪNAITĖ:

- Be jokios abejonės - taip. Dar 
labiau reikalingi gyvūnų globos 
namai pagal, pvz., Vilniaus Grin-
dos (beglobių gyvūnų globos 
namų prie miesto savivaldybės) 
koncepciją.

Giedrė STAŠIENĖ:

- Žinoma, kad reikia. Žmogus 
galės palaidoti savo gyvūnėlį my-
limą. Tačiau pastebejau, kad šiais 
ir panašiais klausimais yra spaus-
dinama tik pasenusi atgyvenusi 
Fergizienės nuomonė...
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„Paskyrėme sau antibiotikų. Ar žinome, kuo rizikuojame?“
Neatsakingas antibioti-

kų vartojimas ne tik kenkia 
žmogaus sveikatai, bet ir 
žaibiškai didina šios grupės 
vaistų atsparumą, kas galiau-
siai gali privesti prie to, kad 
infekcijoms gydyti nebeturė-
sime efektyvių vaistų.

Apie tai, kaip neraciona-
liai vartojant antibiotikus 
rizikuojame pabloginti savo 
sveikatos būklę ir kokių pa-
grindinių taisyklių vertėtų 
laikytis vartojant šios grupės 
vaistus, pasakoja vaistinin-
kas Laurynas Rukas.

Individualiai gydytojo 
paskiriamas vaistas

Nors visuomenė yra raginama 
atkreipti dėmesį į gydytojų išra-
šomus receptus ir neužsiimti sa-
vigyda antibiotikais, medicinos 
specialistai pripažįsta dažnai su-
tinkantys pacientų, kuriems šios 
grupės vaistas yra pats geriau-
sias ir greičiausias sprendimas 
norint įveikti bet kokią ligą.

Niekas nenori ir nemėgsta 
sirgti, tačiau vertėtų pamiršti 
mitą, kad įsigijus antibiotikų bet 
kuri liga bus greitai nuslopinta.

Antibiotikai yra itin speci-
finių vaistų grupė, kuri stabdo 
patogeninių bakterijų daugini-
mąsi ir sunaikina jų struktūrą, 
todėl turi būti vartojama tik 
gydytojui išrašius receptą, o ne 
nusprendus gydytis savarankiš-
kai. „Šie vaistai yra skiriami ir 
yra efektyvūs tik bakterinėmis 
infekcijomis sergantiems paci-
entams gydyti, jie nėra skiriami 
tokioms ligoms kaip peršalimas 
ar gripas“, – teigia vaistininkas 
L. Rukas.

Be to, antibiotikai yra skirs-
tomi pagal veikimo pobūdį 
arba pagal antimikrobinį veiki-
mo spektrą, atlieka skirtingas 
funkcijas organizme ir yra pa-
skiriami konkrečiam pacientui 
atsižvelgiant į jo ligos istoriją, 
amžių, svorį, alergijas ir kitus 
požymius. Dėl šios priežasties 
negalima naudoti šios grupės 
vaistų, kurie buvo paskirti kitam 

žmogui, nors ligos simptomai 
gali ir sutapti.

Netinkamai vartojant, 
gydymas bus nesėkmingas

Sveikatos priežiūros specia-
listų teigimu, dažniausiai mūsų 
imuninė sistema pati geba su-
naikinti į organizmą patekusius 
patogeninius organizmus, tačiau 
kai žmogaus organizmas yra nu-
silpęs ir pats negeba kovoti prieš 
tam tikrą bakterinę infekciją, 
skiriami antibiotikai. Tiesa, pa-
cientas vaistus turi vartoti labai 
tiksliai, kaip pataria specialis-
tai. 

„Labai svarbu atsižvelgti tiek 
į vaisto vartojimo dažnumą per 
parą, tiek į vartojimo trukmę, 
nes netinkamas antibiotikų var-
tojimas gali turėti įtakos atsparių 
bakterijų vystymuisi, todėl net 
ir vartojant šiuos vaistus, tokiu 
atveju bakterijos išliks atsparios 
ir gydymas bus nesėkmingas“, – 
perspėja vaistininkas L. Rukas.

Norint pasiekti maksimalių 
gydymo rezultatų, net ir pasi-
jutus geriau, būtina suvartoti 
visą individualiai paskirtų an-
tibiotikų kursą, nevartoti senų 
antibiotikų likučių, gerti daug 
vandens, dažnai plauti rankas, 
nevartoti alkoholio ir tam tikrų 
maisto produktų, kuriuos nurodo 
gydytojas. 

Be to, būtina informuoti gy-
dytoją apie kitus vartojamus 
vaistus, jei tokių yra, nes vienų 
ar kitų vaistų poveikis gali pa-
kisti dėl jų nesuderinamumo. 
Pavyzdžiui, tam tikros rūšies 
antibiotikai silpnina kontracep-
tikų efektyvumą, todėl moterims 
visuomet rekomenduojama nau-
doti papildomas apsaugos prie-
mones.

Virusinės infekcijos nėra 
gydomos antibiotikais

Pasak gydytojų, visi karščiavi-
mai yra skirtingi ir nebūtinai tai 
yra infekcija, sukelta tam tikros 
bakterijos. Daugybė virusinių in-
fekcijų, tokių kaip gripas, perša-
limas ar bronchitas, negydomos 
antibiotikais, todėl, pavyzdžiui, 
pajutus pirmuosius peršalimo 
simptomus, pirmiausia derėtų 
likti namuose, gerti daug skys-
čių, vėdinti gyvenamas patalpas, 
dažniau plauti rankas bei dėvėti 
apsaugines veido kaukes.

Anot vaistininko L. Ruko, jei-
gu pacientas neturi temperatūros 
arba ji nesiekia 38 laipsnių, šios 
mažinti nereikėtų ir neverta iš-
kart skubėti pas gydytoją. 

Ūmi ligos stadija paprastai 
praeina po 2–3 dienų, tačiau 
jei po šio laikotarpio sveikatos 
būklė nesikeičia arba pablogė-
ja, tuomet vertėtų pasirodyti 

gydytojui, kuris įvertinęs ligos 
požymius ir atlikęs reikalingus 
tyrimus, nustatys tolimesnę gy-
dymo eigą.

Praranda savo 
veiksmingumą

Antibiotikai, kaip ir visi kiti 
vaistai, turi nepageidaujamus 
poveikius sveikatai, o neatsa-
kingai juos vartojant galima dar 
labiau pabloginti esamą svei-
katos būklę: neretai atsiranda 
tokie sveikatos sutrikimai kaip 
alergija, viduriavimas, pilvo 
pūtimas, vidurių užkietėjimas, 
žarnyno mikloforos pusiaus-
vyros negalavimai, nemalonus 
skonis burnoje ir panašiai.

Be viso to, antibiotikų vei-
kimo mechanizmas yra susijęs 
su gebėjimu slopinti tam tikrų 
bakterijų augimą ir jų naikini-
mą, todėl laikui bėgant ir ne-
racionaliai vartojant šios gru-
pės vaistus, išsivysto bakterijų 
atsparumas ir vaistai praranda 
savo efektyvumą. Tokiais atve-
jais dažnai tenka naudoti nau-
jesnės kartos antibiotikus, kurie 
neretai būna brangesni, prailgi-
na gydymo trukmę ir gali turėti 
dar daugiau šalutinių poveikių.

Toliau mažėjant antibioti-
kų veiksmingumui darosi vis 
sunkiau gydyti pneumoniją, 
tuberkuliozę, gonorėją, kraujo 
užkrėtimą ir kitas infekcines 
ligas, todėl gali išaugti ne tik 
infekcijų skaičius, bet ir mir-
tingumas, nes atsiranda realus 
pavojus nebeturėti efektyvių 
vaistų. Vien tik Europos Sąjun-
goje kiekvienais metais beveik 
25 tūkst. žmonių miršta nuo 
infekcijų, kurias sukelia anti-
biotikams atsparios bakterijos, 

o ir naujų antibiotikų pasaulyje 
išrandama itin mažai.

Atsakingai elgtis privalo ne 
tik medikai, bet ir pacientai

Vienas svarbiausių Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) 
prioritetų yra antibiotikų at-
sparumo stabdymas, kadangi 
daugelyje šalių antimikrobinio 
atsparumo paplitimas kasmet 
žaibiškai didėja, keldamas di-
džiulį nerimą.

Norint išvengti neracionalaus 
antibiotikų vartojimo, kone pa-
grindine priemone išlieka vi-
suomenės švietimas. „Svarbu 
pacientus informuoti ne tik apie 
antibiotikų sukeliamus nepa-
geidaujamus poveikius, bet ir 
apie žalą gamtai bei gyvūnams, 
kadangi antibiotikai yra naudo-
jami ne tik sveikatos srityje, bet 
ir žemės ūkyje, todėl antimi-
krobinių dalelių galima aptikti 
vandenyje, dirvožemyje ir net 
gyvūnų organizmuose. Visa tai 
sudaro vientisą ciklą, kuomet 
antibiotikai nedidelėmis dale-
lėmis grįžta į mūsų organizmą 
ir suteikia galimybę toliau dau-
gintis atsparioms bakterijoms“, 
– informuoja vaistininkas L. 
Rukas.

Taip pat pačių pacientų atsa-
komybė yra griežtai vadovautis 
gydytojų nurodymais ir pagrin-
diniais antibiotikų vartojimo 
principais, o iškilus bet kokiems 
klausimams ar šalutiniams po-
veikiams visuomet rekomen-
duojama nedelsti ir kreiptis į 
specialistus ir, žinoma, jokiu 
būdu neužsiimti savigyda kitais 
antibiotikais.

Užsak. nr. 296

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai atkreipia dėmesį, 
kad neracionaliai vartojant antibiotikus ir užsiimant savigyda 
yra žaidžiama savo sveikatos kaina ir didinamas šios grupės 
vaistų atsparumas, dėl to atsiranda realus pavojus nebeturėti 
efektyvių vaistų.

Nuotr. iš „Santarvės“ archyvo

Rytis KULBOKAS

Beveik neabejotinai atsidūrėme 
ant naujos krizės ribos. Tiek ekono-
minės, tiek politinės, tiek gal net hu-
manitarinės. Pasaulinės sveikatos 
organizacijos pandemija paskelbtas 
koronavirusas, panašu, tampa tuo 
neatlaikančiu saugikliu, kuris išleis 
„į laisvę“ naują pasaulinę krizę. 

Per praėjusią, praėjusio dešim-
tmečio pabaigoje ištikusią ekonomi-

nę krizę patyrėme tokius finansinius 
ir socialinius sukrėtimus, kad prie 
Seimo net buvo panaudotos gumi-
nės kulkos. nors oficialiai jau seniai 
ekonominiai rodikliai peraugo iki 
tol buvusius, bet to pačio „laikinai 
padidinto“ pridėtinės vertės mokes-
čio joks seimas neatstatė į ikikrizinį. 

Pasaulis, prisimindamas buvu-
sią krizę, su baime žiūri į kiekvieną 
taip vadinamų „finansų rinkų“ 
susvyravimą. Visi bijo naujos 
krizės, nors, manau, visi, kurie turi 
suprasti, supranta, kad ji neišven-
giama (toks lūkesčių ekonomikos 
modelio ciklas), tik klausimas, 
kada ji ištiks, bet labai norėtų-
si, kad krizė prasidėtų ne jiems 
būnant valdžioje - tegu ji būna kitų 
vyriausybių rūpestis. Būtent todėl 
viruso sutramdymui taip nenoriai 
imamasi priemonių - juk jos reiškia 
nuostolius. 

Dabar, kai pasaulį sukaustė 
viruso baimė, kai pasaulio šalių 
Vyriausybės galų gale imasi tokių 
drastiškų priemonių kaip kelionių 

uždraudimas, visų parduotuvių, 
išskyrus maisto prekių, užda-
rymas,  gamyklų sustabdymas 
(kažkas net labai džiaugėsi, kad 
sustabdžius gamyklas kinijoje 
sumažėjo oro tarša) - ekonominė 
krizė negali neateiti. Panašu, 
kad ateinanti krizė istorijos 
vadovėliuose gali būti pavadinta 
Koronoviruso ekonomine krize. 
ir, jei krizė neišvengiama (o ji 
neišvengiamai anksčiau ar vėliau 
lūkesčius turi „nunulinti“), – po-
litiškai nėra palankesnio motyvo 
krizę išgyventi būtent dabar. juk 
kiekviena vyriausybė turės pasi-
teisinimą – virusas.  

Virusas statistiškai nėra toks 
baisus kaip kai kurie, iki tol buvę: 
su legendiniu „ispaniškuoju 
gripu“ ar kokia ebola net negali 
konkuruoti, tačiau nebepaaiškinsi, 
kad nėra ko bijoti tiems keliems 
procentams viruso aukų. kita 
vertus, baimė didina baimę, kyla 
pavojus, kad gali kilti panika ir ne-
ramumai. O kuri valdžia to nori? 

ir šis motyvas logiškas. Tačiau kur 
ta riba, kuri yra racionali, kiek 
skelbti informacijos, o kur jau pa-
vojaus visuomenei kėlimas? kiek 
yra tikinčių, kad mus stebuklingai 
virusas vis aplenkia? nustatyta vos 
keletas atvejų? O kiek daroma tyri-
mų virusui nustatyti? Tokie atvejai, 
kai į Vilnių iš italijos atskridusi 
baltarusių turistė pereina patikrą, 
ramiai išvažiuoja autobusu iš 
Vilniaus į Baltarusiją, o jau ten 
baltarusiai ją izoliuoja dėl įtarimo 
sergant koronovirusu – kelia daug 
klausimų. neatsakomi klausimai 
yra pagrindinė priežastis, lemianti 
kylančią paniką. jei manai, kad 
valdžia apie padėtį meluoja, o tie 
įtarimai dar pakurstomi – panika 
neišvengiama. 

Vienas tarptautinių santykių ap-
žvalgininkas dar vasario pradžioje 
pareiškė, kad kinijoje kilęs viruso 
protrūkis – situacijos slėpimo nuo 
visuomenės pasekmė. 

Pasirodo, pačioje infekcijos 
pradžioje kinijoje gydytojai 

pastebėjo, kad atsirado kažkoks 
naujas pavojingas virusas. Apie tai 
kinų valdžia uždraudė kalbėti. Tas 
gydytojas, kuris drįso viešai apie 
virusą paskelbti, buvo suimtas. 
Vėliau, kai viruso grėsmė tapo 
nebepaneigiama, jį paleido, bet 
gydytojas apsikrėtė koronovirusu 
ir mirė. Tačiau kaip didžiausią nu-
sikaltimą apžvalgininkas įvardijo 
net ne teisybę atskleidusio gydytojo 
suėmimą, o tai, kad vietos valdžia, 
net žinodama apie atsiradusią 
ligą, ne tik nesiėmė visuomenės 
apsaugojimo priemonių, bet net 
rengė masinius mitingus (argi ne 
deja vu varžybos ir renginiai mūsų 
šalyje?). Tie masiniai susibūrimai 
leido virusui išplisti. Vėliau virusas 
tapo nebesustabdomas ir pasklido 
po pasaulį. Džinas ištrūko.

Manau, kad ši apžvalgininko 
versija labai arti tiesos. Bijau, kad 
panašią veiksmų logiką galima 
įtarti ir pas mus, mūsų šalyje. Galų 
gale, ką begali padaryti, kai žinai, 
jog jau „šaukštai po pietų“? 
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Medžiai virto ant namų, kapinių ir kelių

(Atkelta iš 1 psl.)

Keliose vietose medžiais buvo 
užtverstas dviračių takas, vedan-
tis link Lajų tako. Tiesa, jau 9 val. 
ryto miškininkai šį taką buvo spėję 
išvalyti. 

Storas beržas, virsdamas į Čeko-
nių kapines, apgadino kapavietes. 
Ugniagesiai gelbėtojai nespėja ša-
linti ant kelių užvirtusių medžių, 
dalis Anykščių rajono  buvo be 
elektros. Elektros gedimus  šalino 
net šeši elektrikų ekipažai. 

Nuo kovo 12 dienos 7 valandos 
iki kovo 13 dienos 7 valandos ryto 
Anykščių ungiagesiai gelbėtojai į 
iškvietimus vyko 16 kartų. Anykš-
čių ugniagesių gelbėtojų tarny-
bos vadovas Saulius Slavinskas 
,,Anykštai“ sakė, jog nuo rajono 
kelių naktį buvo pašalinta 12 me-
džių.  

Ugiagesiai gelbėtojai važiavo į 
Anykščių seniūnijos Navinos kai-
mą, Užbliuvonių viensėdį, Liudiš-
kių ir Ažuožerių kaimus. Medžius 

ugniagesiai gelbėtojai pjaustė ir 
Kurklių, Skiemonių, Debeikių, 
Viešintų, Svėdasų seniūnijose bei 
Anykščių mieste. 

O didžiąją dalį darbų, tvarkant 
audros padarinius, atlieka pačios 
seniūnijos bei laukia UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis pagalbos.  

Troškūnų seniūnijos Surdegio 
kaime išverstas ąžuolas, išversti 
medžiai ir Troškūnų miesto parke. 
Netoli Traupio mokyklos pastato 
,,susiruošęs“ virsti medis pakibo 
ant kito medžio, Viešintų seniūni-
jos Papilių kaime išverstos  eglės, 
išgriautas elektros stulpas. Daug 
medžių priguldyta šalia kelių, ma-
tyt, ir miškuose.   

Nuo pat penktadienio ryto iš-
verstus miesto medžius tvarkė 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
darbuotojai. Tačiau bendrovės di-
rektorius Kazys Šapoka ,,Anykš-
tai“ sakė, kad gyventojai neturėtų 
turėti didelių vilčių, jog visi virtę 
medžiai penktadienį bus sutvarky-
ti, nes darbo yra labai daug. 

Pranešimų apie per audrą Anykš-
čių rajone nukentėjusius žmones 
nėra. Informacijos apie didesnį tur-
to sugadinimą taip pat nesulaukė-
me. ,,Anykštos“ kalbinti seniūnai 
dėstė, jog, pagal turimą informa-
ciją, apgadintas ne vienos sodybos 
stogas, tačiau dažniausiai padaryta 
žala - tik keli nuplėšti šiferio lapai.  

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius Kavarsko keliu ke-
tvirtadienio vakarą negalėjo grįž-
ti namo, nes kelią buvo užtvėręs 
medis. ,,Visuomet automobilio 
bagažinėje turiu benzopjūklą, 
bet, įvertinęs medžio storį ir pjū-
klo galimybes, atsisakiau idė-
jos atlaisvinti kelią“, - juokėsi 
S.Obelevičius. Gamtininkas meras 
kalbėjo, kad per šią audrą išversta 
ypač daug uosių. ,,Dėl šiltėjančio 
klimato uosiai serga, jų šaknys 
pūva. Štai ir Traupyje paguldyti 
trys šimtamečiai uosiai“, - aiškino 
S.Obelevičius. Pasak jo, medžiai 
lengviau audrų įveikiami tampa ir 
dėl nemokšiško genėjimo. 

Prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Anykščių padalinio pastato virto eglė.

Kavinės ,,Juna“ stogas praktiškai nenukentėjo - medis ant jo 
švelniai atsigulė.

UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojai nuo penktadienio ryto tvarkė virtuolius.

Čekonių (Debeikių sen.) kaimo kapinėse nuvirtęs beržas apgadi-
no kapavietes. 

Audros gūsis sudaužė Švč. Mergelės Marijos paveikslą, kabėjusį 
ant Juostininkų koplyčios sienos.



  

2020 m. kovo 14 d.GYVIEJI ANYKŠČIAI

(Nukelta į 13 psl.)

Režisierė Jolanta Pupkienė: ,,Gan dažnai 
žmonės nori, kad menas juos šokiruotų“

- Esate kavarskietė, gimusi 
Jakšiškio kaime. Sakykite, ko-
kie keliai Jus prieš 30 metų at-
vedė į Troškūnus? Papasakokite 
kiek plačiau apie savo šeimą.

- Taip, esu kavarskietė. Ly-
giai prieš 30 metų vasario 1 die-
ną pradėjau dirbti tuometiniuose 
Troškūnų kultūros namuose. Dar 
būdama Lietuvos valstybinės kon-
servatorijos Klaipėdos fakulteto 
režisūros studijų ketvirto kurso 
studentė, ištekėjau už troškūnie-
čio Artūro Pupkio. Taip likimas 
lėmė, kad abu anykštėnai, bet 
susitikome Klaipėdoje. Iki susi-
tikimo su vyru niekada nebuvau 
buvusi Troškūnuose, turbūt nebu-
vo lemta, nes Lemtis arba Dievas, 
matyt, tada galvojo: „Dar prisibū-

si tuose Troškūnuose“. Susituo-
kėme, gimė dukra Aistė. Baigiau 
mokslus ir jau trisdešimt metų esu 
troškūnietė. Vyras Artūras dirba 
Troškūnų Kazio Inčiūros gimna-
zijos technologijų mokytoju. Du-
kra Aistė baigė Vytauto Didžiojo 
universiteto menotyros studijas, 
dirba koncertinės įstaigos ,,Kauno 
miesto simfoninis orkestras“ kul-
tūrinės veiklos vadybininke vie-
šiesiems ryšiams.

- Atrodo, kad teatras tiesiog 
įaugęs į Jūsų kraują. Kas Jus 
užkrėtė teatro ,,virusu"?

- Turbūt skaitytojai norėtų iš-
girsti kokią nerealią istoriją, kurio-
je būtų pasakojama apie ypatingą 
nušvitimą ar apreiškimą, įvykusį 

manyje ir nuo to laiko „susargdi-
nusį“ teatru. Nieko panašaus nebu-
vo. Dar besimokydama mokykloje 
mėgau kurti scenarijus, režisuoti 
mokyklinius naujametinius kar-
navalus, pati dalyvaudavau respu-
blikiniuose skaitovų konkursuose, 
lankiau tuometinį Anykščių kultū-
ros rūmų lėlių teatrą „Šilinukas“,  
kuriam vadovavo vienas iš svar-
biausių žmonių mano profesijos 
pasirinkimo kelyje - režisierė Ja-
nina Aleknavičienė. Vadovė Ja-
nina  turėjo savo teatrinio darbo 
metodiką, kurią taikau ir dabar, 
dirbdama su vaikais. Na o paskui, 
kai įstojau mokytis, jau buvo daug 
žmonių - aktorių, režisierių, kurių 
padedami mokėmės profesionalių 
režisūrinių gudrybių. Teatriniai 
praktiniai mokslai buvo psicholo-
giškai ir moraliai labai sudėtingi. 
Mėgdavome sakyti, kai mokėmės, 
taip: „Išlieka tik stipriausi arba 
kvailiai“. Tada buvo visko, bet 
dabar į tai žiūriu kaip į asmenybės 
grūdinimo menų mokyklą, kurioje 
išmokau disciplinos, visada baigti 
darbą, kurį pradėjai, reikalauti iš 
savęs kokybės, pagarbos kitiems, 
stengtis teisingai save vertinti, ne-
pervertinti savo galimybių.

- Teatro meno mokote vaikus 
ir jaunimą, jūsų pastatyti spek-
takliai skina laurus įvairiuose 
konkursuose. Kodėl pasirinkote 
darbą su vaikais? Ar jie geresni 
aktoriai nei suaugusieji? Kaip 
Jums pavyksta atrasti tiek ta-
lentingų jaunųjų aktorių?

- Tik niekada nereikia susireikš-
minti. Lietuvoje yra labai gabių, 
puikių režisierių, mano draugų, 
kolegų, dirbančių su vaikais mies-
tuose ir mažuose miesteliuose, 
pavyzdžiui, Ignalinoje, Pasvaly-
je, Plungėje, Molėtuose ir kitose 
vietose. Tiesa, kad mes kol kas 
vis dar esame vienas ryškiausių 
Lietuvos vaikų teatrų ir tai mums 
neleidžia atsipalaiduoti, ilsėtis, 
nieko nebeveikti. Mes esame at-
sakingi už savo kraštą, už tai, kaip 
jį reprezentuosime, kaip garbingai 
atstovausime Anykščiams ir myli-

miems Troškūnams. Man patinka 
dirbti su vaikais. Tai abipusis tea-
trinis vyksmas. Labai sudėtinga tai 
paaiškinti. Mūsų bendras buvimas 
kartu yra bendras siekimas vieno 
užsibrėžto tikslo. Aš juos mokau 
mokytis, bet drauge aš taip daug 
ko mokausi ir iš jų. Jeigu nėra abi-
pusio grįžtamojo ryšio, rezultatas 
neįmanomas. Yra keli pagrindiniai 
dalykai, kurie patys svarbiausi man 
dirbant su vaikais: tolerancija, pa-
garba vaikui, ieškojimas prasmės 
ir tikslo, neiškelti savo tikslų aukš-
čiau vaiko tikslų, jokios puikybės, 
elgtis taip, kad vaikai tavimi tikėtų, 
sugebėti kiekvienam vaikui sukurti 
tokias aplinkybes, kad jis jaustųsi 
pats reikalingiausias ir nepakarto-
jamas. Vaikai yra impulsyvesni, 
tikresni, nesumeluoti. Su kai ku-
riais suaugusiais man kuo toliau, 
tuo sunkiau sekasi susišnekėti, nes 
daugelis vaikų yra protingesni už 
kai kuriuos suaugusius. Visi vaikai 
yra talentingi, jeigu kompleksuoti 
dėdės ir tetos tam tikru laiku ne-
nužudė laisvos vaiko asmenybės, 
neleido skleistis vaiko fantazijai, 
improvizacijai, traktuodami tai 
kaip išdykavimą, nepaklusnumą, 
atsikalbinėjimą.

- Kaip dažnai Jūs pati lankotės 
teatro spektakliuose? Kurie Jūsų 
matyti teatro spektakliai įsirėžė į 
atmintį?

- Dažnai lankausi įvairiuose te-
atruose. Spektaklius žiūriu labai 
įvairius. Nesidomiu sintetiniu te-
atru, kuris dabar ima viršų teatro 
pasaulyje. Mėgstu jausmo teatrą, 
kuriame veržiasi emocijos, gyvas-
tis, improvizacija.

Be jokios abejonės, didžiausią 
įspūdį paliko Andželikos Cholinos 
režisuotas miuziklas „Žygimanto 
Augusto ir Barboros Radvilai-
tės legenda“, Oskaro Koršunovo 
„Meistras ir Margarita“.

- Dirbate Anykščių kultūros 
centro Troškūnų skyriaus rengi-
nių organizatore. Kaip vertinate 
Anykščių rajono kaimuose vyks-
tantį kultūrinį gyvenimą? Ko, 

Ši teatro studijos ,,Mes“ nuotrauka pateko į nacionalinio fotoprojekto ,,Lietuva ir mes“ albumą. 
Živilės ZiMnickAiTės nuotr.

Jūsų manymu, jam trūksta?

- Apskritai norėdama ką nors 
vertinti, pirma turiu turėti tam tei-
sę. Kartais man peršasi nuomonė, 
kad niekas nieko nebenori veikti, 
tik vertinti, neigiamai komentuoti 
arba, progai pasitaikius, sumen-
kinti kitų darbą. Pradėti visada 
reikia nuo savęs. Šiuolaikiniame 
technikos ir progreso pasaulyje 
žmonėms scenoje nebepakanka 
paprasto žodžio, dainos, eilėraščio 
posmo. Labai didžiulė pasiūla ir 
besaikis vartojimas egzistuoja ne 
tik buityje, bet ir kultūroje. Todėl 
gan dažnai žmonės nori, kad me-
nas juos šokiruotų. Norint, kad iš 
dangaus leistųsi lėktuvai, smui-
kininkai grotų ant stogų, o daini-
ninkams uždainavus iš jų burnos 
skristų balandžiai, reikia pinigų. 
Deja, lėšų renginiams visoje Lie-
tuvoje  yra skiriama minimaliai, 
todėl vertinu ir gerbiu savo kole-
gas, bendraminčius ir manau, kad 
žmonės dirba pasiaukojamą darbą, 
buria bendruomenę, organizuoja 
daug gražių, prasmingų renginių. 

- Troškūnuose organizuojate 
ne vieną festivalį, tačiau kiekvie-
nas jų nėra tik populiarių atli-
kėjų koncertai, bet ir kūrybinės 
stovyklos vaikams ir jaunimui. 
Ką šios stovyklos duoda jos da-
lyviams?

Koncertai yra tik matomosios, 
viešosios festivalių veiklos, kurios 
yra inicijuojamos tam, kad aug-
tų festivalio populiarumas ir būtų 
garsinamas ir žinomas Anykščių 
kraštas. Pagrindinė ir svarbiausia 
festivalio kūrybinė dalis ir yra edu-
kacinės programos. Teatro, šokio, 
judesio, kino, dailės,  muzikos kū-
rybinės laboratorijos yra viena pa-
grindinių ugdomųjų meno formų 
vaikams ir jaunimui. Edukacinėse 
stovyklose dirba Lietuvoje gerai 
žinomi profesionalūs aktoriai, re-
žisieriai, choreografai, kurie moko 
vaikus lavinti meninius įgūdžius ir 
juos pritaikyti kasdieniniame gy-
venime. 

Jolanta Pupkienė scenoje kartu su populiariu Lietuvos atlikė-
ju Vidu Bareikiu apdovanojimuose ,,Aukso paukštė“. Lietuvos 
liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo 
aukščiausias apdovanojimas jai, kaip geriausio 2015 m. Lietuvos 
vaikų ir jaunimo mėgėjų teatro vadovei, skirtas 2016 metais.

Šiemet Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-
na, Anykščiuose buvo švenčiama kitaip nei iki šiol. Antano Bara-
nausko aikštėje, šalia paminklo Laisvei, surengta Bendrystės ir 
Laisvės vakarienė. Šios idėjos autorė, Anykščių kultūros centro 
Troškūnų skyriaus renginių organizatorė, režisierė Jolanta Pup-
kienė siūlo kurti naujas tradicijas ir valstybines šventes švęsti ne 
būnant tik žiūrovais, bet ir jų dalyviais.

Portalo anyksta.lt redaktorius  Robertas ALEKSIEJŪNAS su 
J.Pupkiene kalbėjosi ne tik apie šventes, bet ir apie Anykščių ra-
jono kultūrinį gyvenimą, jos aistrą roko muzikai, neįgyvendin-
tas svajones bei Troškūnus, kurių pašnekovė nekeistų į jokią kitą 
Lietuvos vietą.

Režisierė Jolanta Pupkienė prisipažino kažkada turėjusi svajo-
nę Anykščiuose atidaryti sriubų restoraną.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė eks-
pedicija (kart.).
07:00 Šventadienio 
mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Veranda. 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pa-
sakos.
10:00 Gustavo enciklo-
pedija. 
10:30 Lietuvos tūks-
tantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Slapti Šiaurės 
Amerikos tyrlaukiai. 
12:55 Airija iš paukščio 
skrydžio.
13:45 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detek-
tyvai. 
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 Amerikietiška 
svajonė N-14.
00:15 Popžvaigždė: 
niekada nesustok 
N-14.

06:55 , ,Ponas Bynas“ (k).
07:20 , ,Saugokis meški-
nų“.
07:50 , ,Ogis i r  tarakonai“ .
08:10 , ,Žmogus-voras“.
08:35 , ,Tomo ir  Džerio 
pasakos“.
09:00 Sveikatos namai. 
N-7. 
10:00 , ,Ciucikas“.
11:45 , ,Stebukl inga pro-
gramėlė“ N-7. 
13:40 , ,Eisas Ventura. 
Kai gamta šaukia“ N-7. 
15:30 , ,Nuotakų karai“ 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.Sportas.
Orai .
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai . 
22:00 , ,Global inė audra“ 
N-7. 
00:10 , ,Bėgant is ašmeni-
mis“ N14. 

 
06:00 ,,Sveikatos medis“.
07:00 ,,Bakuganas. Kovos 
planeta“ N-7
07:30 ,,Aladinas“. 
08:00 ,,I lgo plauko isto-
r i ja“.
08:30  Svajonių ūkis.
09:00  ,,La Maistas“.
10:00 ,,Pasaulis pagal 
moteris“.
11:00  Svajonių sodai.
12:00 ,,Naujas imperato-
r iaus pokštas“.
13:35 ,,Šuniškas gyveni-
mas“. 
15:10 ,,Romanas su bran-
gakmeniu“ N-7

17:25 ,,Įrodytas nekaltu-
mas“ N-7
18:30 TV3 žinios. Sportas. 
Orai.
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai.
21:30 ,,Pagrobimas“ N-14
23:25 ,,Mačetė žudo“ S

06:30 Lietuvos gal iūnų 
čempionato f inalas. (k). 
07:30 , ,Muchtaro sugrįž i-
mas“ (k) N-7. 
08:30 , ,Tauro ragas“ N-7. 
09:00 „Giants Live“ pa-
saul io gal iūnų čempio-
natas. 
10:00 , ,Varom!“ N-7. 
10:30 , ,Jei  statytume 
šiandien“.
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 tyrė-
ja i “  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. , ,Žalgir is“  - 
, ,Neptūnas“. 
19:30 , , Išsiblaškėl is“  N-7. 
21:15 , ,Narkot ikų prekei-
viai“  N14. 
22:25 , ,Antr in inkas“ N14. 
23:35 , ,Kruvinas deiman-
tas“ (k) N14. 

06:15 , ,Akloj i “  (k) . 
07:45 , ,Pasisvėrę i r  la i-

mingi“ .
08:45 , ,Daktaras Ozas“ 
N-7. 
09:45 , ,Tėvas Motiejus“ 
N-7. 
11:00,,Anos Olson recep-
ta i“ .
11:30 , ,Džinas. 
Nepažintoj i  I ta l i ja“ .
12:00 , ,Džeimo klasik iniai 
šeimos pat iekalai“ . 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 , ,Širdele mano“ 
N-7. 
17:45 , ,Uždrausto miesto 
intr igos“ N-7. 
18:50 , ,Akloj i “ . 
19:50 , ,Būrėja (k). 
21:00 SNOBO KINAS. 
N14. 
23:05 , ,Kal in iai“  N14. 
01:55 , ,Kal i forni jos sva-
jos“ (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 „Midsummer 
Vi ln ius 2018“  (kar t . ) .
06:55 Mes nugalė jom. 
(kar t . ) .
07:20 Muzik in is  in tarpas 
(kar t . ) .
07:30 Kr ikšč ion io žodis . 
07:45 Pr is ikė l imo l iudy -
to ja i . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io  L ie tuva. 
10:00 Atsp indž ia i . 
10:30 L ie tuva mūsų lū -
pose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno d ienos. 
12:00 L in i ja .  Spalva. 
Forma. 

12:30 Mokslo sr iuba. 
13:00 Savi  ke l ia i . 
14:00 Šventadienio min -
tys . 
14:30 Euromaxx. 
15:00 St i l ius .
16:00 „Dainų daine lė 
2020“ . 
17:30 Veranda. 
17:55 Kul tūr ingai  su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų mieste l ia i . 
19:45 Frenki  Dre ik  pa -
s laptys N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Legendos. 
21:55 Eduardo Bals io 
100-mečiu i . 
23:35 Lemt inga dv ikova 
N-14.  (kar t . ) .

06:30 , ,Sk i lus ios kauko -
lės  iššūk is“  (kar t . )  N-7
07:30  Jukono vyra i  
(kar t . )  N-7
08:30 , ,S impsonai “ . 
(kar t . )  N-7
09:00  Gyvūnų mani ja .
09:30  Vienam gale ka -
blys.
10:00  Praei t ies žvalgas 
N-7
10:30  Juoking iaus i 
Amer ikos namų 
vaizdel ia i .N-7
11:00 , ,Prakeik t i  I I “  N-7
11:30  Juoking iaus i 
Amer ikos namų 
vaizdel ia i .N-7
12:00 , ,Sk i lus ios kauko -
lės  iššūk is“  N-7
13:00 , ,Vandenyno ka -
r ia i “  N-7
14:00 , , Iš l ik imas“  N-7

16:00  Jukono vyra i .  N-7
17:00  Sandėl ių  kara i . 
N-7
18:00 , ,Vienas“  N-7
19:00  Amer ikos ta lenta i .
21:00  NBA Act ion.
21:30 NBA rungtynės. 
Hiustono , ,Rockets“  
–  Por t lando , ,Tra i l 
B lazers“ .
00:00 , ,Dievo šarva i “ 
N-14 (kar t ) .

06 .59  P rog rama .
07 .00  „G lucha r i ovas “ 
N -7 .
08 .00  Nau ja  d iena . 
08 .30  Ka imo  akademi ja . 
09 .00  La i kyk i t ės  t en  su 
And r i um i  Tap inu .  N -7 .
10 .00  Š iand ien  k imba . 
11 .00  Moks lo  r i tmu . 
11 .20  Mažos  Mūsų 
Pe rga lės . 
11 .30  K repš in io  pasau -
l y j e .
12 .00  „Grob i s “ .
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  „24 /7 “ . 
17 .30  Nau ja  d iena . 
18 .00  Ž in ios .Ora i .
18 .28  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  Oponen ta i . 
21 .30  „24 /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 .

06:00  Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02  Labas rytas, 
Lietuva.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“. 
N-7. 
10:00 ,,Miuncheno krimina-
linė 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.
16:30 ,,Kūrybingumo mo-
kykla‘. 
16:40 ,,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. (kart.).

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 ,,KK2 penktadienis“ (k). 
N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Turtuolė varguolė“ 
N-7. 
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 meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas. Orai.
22:28 Telefoninė loterija. 
22:30 ,,Kaip atsikratyti boso?“ 
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 
nepabėgsi“.N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, 
mergaičių“.N -7
13:00 ,,Parduotas 
gyvenimas“.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 ,,Geras, blogas ir 
negyvas“.N-14
23:45 ,,Perėja“.N-14
00:45 ,,Makgaiveris“.N-14

06:55 ,,CSI. Majamis“. (k). 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia. (k). 
08:50 ,,Stoties policija“. (k). 
N-7. 
09:55 ,,Pėdsakas“. (k).N-7. 
10:50 ,,Kobra 11“. (k).N-7. 
11:50 ,,Vanity Fair“. (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 ,,Apgaulės meistrai 
2“.N14.
23:30 ,,Išsiblaškėlis“. (k). 
(Le Distrait). N-7. 
01:10 ,,Narkotikų prekei-
viai“. (k). N14. 

06:30 ,,Tėvas Motiejus“. N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“.
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Tik tu ir aš“.
13:00 ,,Padūkėlių lenktynės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Ogis ir tarakonai“.

14:15 ,,Alisa Never“.N-7. 
15:20 ,,Kandisė 
Renuar“.N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“.N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės 
spalva“.N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė 
Renuar“.N-7. 
21:00 ,,Tai kur po velnių tie 
Morganai?“.N-7. 
23:10 ,,Gyvenimo daina“. 
N-7. 
01:05 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“.

 PLIUS
06:00  Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 ,,Vilnius Jazz“.(kart.).
07:05 ,,Kultūros diena“. 
(kart.).
07:30 ,,Džiunglių knyga“. 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“. (kart.).
07:55 ,,Smurfai“(kart.).
08:20 ,,Pasakojimai iš 
Japonijos“. (kart.).
08:40 ,,Muzikinis intarpas“. 
(kart.).
08:50 ,,Greiti ir smalsūs“. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00  DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 ,,Vilniaus albumas“. 
(kart.).
12:40 ,,Linija. Spalva. 
Forma“. (kart.).
13:05  Savaitė. (kart.).
14:00 ,,Mano tėviškė“. 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 
14:15 „Dainų dainelė 2020“. 
(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 ,,Laisvės kaina. 
Partizanai“. N-7. 
19:20 ,,Nenuspėjama 
Šiaurės Korėja. Kimų dinas-
tija“.
20:05 ,,Mes nugalėjom.“
20:30  Panorama. 
21:00 ,,Dienos tema“.
21:20  Sportas. Orai 
21:30 ,,Prieš audrą“.N-14. 
23:30 ,,Veranda“. (kart.).
24:00  DW naujienos rusų 
kalba.
00:15  Dabar pasaulyje. 

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 ,,Topmodeliai“.N-7
10:30 ,,Simpsonai“. N-7
11:30 ,,Amerikos 
talentai“.N-7
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“. 
(kart.) N-7
14:30 ,,Televitrina“.
15:00 ,,Kobra 11“.N-7
17:05 ,,Filologyno 
berniukai“.N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi 
vaikų“.N-7
19:00 ,,Svotai“.N-7
20:00 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“.N-7
20:30 Žinios.Orai.

21:00 ,,16 kvartalų“.N-14
23:00 ,,Palikti 
vandenyne“.N-14
00:45 ,,Iksmenai. Žūtbūtinis 
mūšis“.N-7 (kart.)

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.00 Apie tave. 
09.00 „24/7“. 
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. 
14.00 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
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 centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis. N-7.
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.N-7.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis.. 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 kriminalinė 
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 ,,Ponių rojus“.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 ekspedi-
cija“. 
22:30 ,,Dviračio žinios“.
23:00 ,,Paskutinė 
karalystė“.N-14. 
24:00 ,,Komisaras Reksas‘. 
(kart.).

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 meilės“ 
(k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“. 
13:30 ,,Turtuolė varguolė“ 
N-7. 
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 meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Apgaulės meistrai“ 
N-7. 
00:45 ,,Juodasis sąrašas“ 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“.N-7
07:55 ,,Visi mes žmonės“. 
(kart.)
08:55 ,,Meilės sūkuryje“.N-7
10:00 ,,Nuo likimo 
nepabėgsi“.N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, 
mergaičių“.N-7
13:00 ,,Parduotas 
gyvenimas“.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 ,,Vaikštant tarp 
antkapių“.N-14
00:20 ,,Perėja“.N-14

06:20 ,,CSI. Majamis“ (k) N-7. 
07:15 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“. (k). 
08:15 ,,Stoties policija“. (k) 
N-7. 
09:20 ,,Pėdsakas“. (k) N-7. 
10:15 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:15 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“. (k) N-7. 
12:15 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“N-7. 
13:15 ,,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 ,,Juodasis griaustinis“ 
N14. 
23:05 ,,Apgaulės meistrai 2“ 
(k) N14. 
01:30 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:30 ,,Tėvas Motiejus“.N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“.
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Tik tu ir aš“.
13:00 ,,Padūkėlių lenktynės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:15 ,,Alisa Never“.N-7. 

15:20 ,,Kandisė Renuar“. (k) 
N-7
16:40 ,,Būk su manim“.N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės 
spalva“.N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“.N-7. 
21:00 ,,Kapitonė Marlo. 
Juodos nendrės“.N14. 
23:05 ,,Gyvenimo daina“.N-7. 
01:05 ,,Senojo Tilto paslaptis“.

 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.).
08:50 ,,Greiti ir smalsūs“. 
(kart.).
09:15  Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00  DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 ,,Vilniaus sąsiuvinis“. 
(kart.).
12:40 ,,Atspindžiai“. (kart.).
13:05 ,,Kultūringai su 
Nomeda“. (kart.).
14:00  Laisvės kaina“. N-7. 
(kart.).
14:45  Prisiminkime. 
Skambina Balys Dvarionas.
14:55 ,,Nenuspėjama Šiaurės 
Korėja. Kimų dinastija“. (kart.).
15:40 ,,Kūrybingumo moky-
kla“. 
15:50 ,,Džiunglių knyga“
16:05 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“.
16:15 ,,Smurfai“.
16:40 ,,Kaip viską pasidaryti 

pačiam“. 
17:05 ,,Dvynukės“. 
17:50 ,,Kūrybingumo moky-
kla“. 
18:00 ,,Kultūros diena“.
18:30 ,,Laisvės kaina. 
Partizanai.“. N-7. 
19:20 ,,Aštuntasis dešimtme-
tis“. 
20:05 ,,Laikinosios sostinės 
fenomenas‘. (kart.).
20:30  Panorama. 
21:00 ,,Dienos tema“.
21:20  Sportas. Orai.
21:30 ,,Genijus. Einšteinas“. 
N-14. 
23:05 ,,Stambiu planu“. (kart.).
24:00  DW naujienos rusų 
kalba.
00:15  Dabar pasaulyje.

06:20 ,,Kobra 11“. (kart.) N-7
08:30 ,,Paskutinis iš 
Magikianų“. (kart.) N-7
09:00 ,,Praeities žvalgas“. 
(kart.) N-7
09:30 ,,Topmodeliai“.N-7
10:30 ,,Simpsonai“.N-7
11:30 ,,Amerikos talentai“.N-7
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 ,,Filologyno 
berniukai“.N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“.N-7
19:00 ,,Svotai“.N-7
20:00 ,,Gyvenimo 
išdaigos“.N-7
20:30 Žinios.Orai..
21:00 ,,Farai“.N-7
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. ,,Juventus“ – 
,,Olympique Lyonnais“.

23:55 ,,Gelbėtojai“.N-7
01:00 ,,24 valandos. 
Palikimas“.N-14

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.30 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 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
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 
perskambinsiu”N-7.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”N-7.
00.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.N-7.

06:00  Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02  Labas rytas, Lietuva.
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 moky-
kla“. 
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 Premjera. ,,12 beždžio-
nių“. N-14. 
23:45 Prisikėlimo liudytojai. 
24:00 ,,Komisaras Reksas“. 
N-7. (kart.).

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 meilės“ 
(k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Turtuolė varguolė“ 
N-7. 
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 meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas“ N14. 
00:45 ,,Juodasis sąrašas“ 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“. N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7
07:55 ,,Prieš srovę“. (kart.) 
N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“.N-7
10:00 ,,Nuo likimo 
nepabėgsi“.N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, 
mergaičių“.N-7
13:00 ,,Parduotas 
gyvenimas“.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 ,,Siuntinys“.N-14
22:25 Vikinglotto.
22:30 ,,Siuntinys“.N-14
00:00 ,,Perėja“.N-14
01:00 ,,Makgaiveris‘.N-14

06:20 ,,CSI. Majamis“ (k) N-7. 
07:15 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“ (k). 
08:50 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:55 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:50 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:50 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ (k) 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 ,,Vienišas vilkas 
Makveidas“ N14. 
23:15 ,,Juodasis griaustinis 
(k) N14. 
01:10 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:30 ,,Tėvas Motiejus“.N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo”.
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Tik tu ir aš“.
13:00 ,,Padūkėlių lenktynės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.

13:55 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:15 ,,Alisa Never“.N-7. 
15:20 ,,Kandisė Renuar“.N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“.N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės 
spalva“.N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“.N-7. 
21:00 ,,Kapitonė Marlo. 
Niekada daugiau nemirti‘.N14. 
23:00 ,,Gyvenimo daina“.N-7. 
00:50 ,,Senojo Tilto paslaptis“.

 PLIUS
06:00  Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 ,,Vilnius Jazz 2019“. 
(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)ploja-
ma.“ (kart.).
08:50 ,,Kaip viską pasidaryti 
pačiam“. (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. 
Partizanai“. N-7. (kart.).
14:45  Prisiminkime. Aktorius 
Rolandas Butkevičius.
14:55 ,,Aštuntasis dešimtme-
tis“.(kart.).

15:40 ,,Kūrybingumo moky-
kla“. 
15:50 ,,Džiunglių knyga“.
16:05 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“.
16:15 ,,Smurfai“.
16:30  Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. 
20:20 ,,Muzikinis intarpas“.
20:30  Panorama.
21:00 ,,Dienos tema“.
21:20  Sportas. Orai. 
21:30 ,,Tobulumo paieškos“. 
23:05 ,,Brandūs pokalbiai“. 
(kart.).
23:30 ,,Proto džiunglės“. 
(kart.).
24:00  DW naujienos rusų 
kalba.
00:15  Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“. 
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“. (kart.) N-7
08:30 ,,Gyvenimo išdaigos“. 
(kart.) N-7
09:00 ,,Vienam gale kablys“. 
(kart.)
09:30 ,,Topmodeliai“.N-7
10:30 ,,Simpsonai“.N-7
11:30 ,,Amerikos talentai“.N-7
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 ,,Filologyno 
berniukai“.N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi 
vaikų“.N-7
19:00 ,,Svotai“.N-7
20:00 ,,Gyvenimo 
išdaigos“.N-7
20:30 Žinios.Orai.
21:00 ,,Farai“.N-7

21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. ,,FC Barcelona“ – 
,,SSC Napoli“.
23:55 ,,Gelbėtojai“.N-7
01:00 ,,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 
perskambinsiu”N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
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 
perskambinsiu”N-7.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
00.30 Oponentai. 
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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 ,,(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 mo-
kykla“. 
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“ N-7. 
11:50 ,,Monikai reikia mei-
lės“ (k). N-7. 
12:20 ,,Būrėja“.
13:30 ,,Turtuolė varguolė“ 
N-7. 
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 
meilės“N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,International“  N14. 
00:50 ,,Juodasis sąrašas“ 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.N-7
06:55 ,,Supermergaitės“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“.N-7
07:55 ,,Gero vakaro šou“. 
(kart.) N-7
08:55 ,,Meilės sūkuryje“.N-7
10:00 ,,Nuo likimo 
nepabėgsi“.N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, 
mergaičių“.N-7
13:00 ,,Parduotas 
gyvenimas“.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 ,,Jūrų pėstininkas 4. 
Judantis taikinys“.N-14
23:50 ,,Perėja“.N-14
00:50 ,,Makgaiveris“. N-14

06:55 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“.
08:50 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:55 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:50 ,,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 ,,Aukštesnis lygis“ 
N14. 
22:45 ,,Vienišas vilkas 
Makveidas“ (k) N14. 
00:55 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:30 ,,Tėvas Motiejus“.N-7. 
07:50 ,,Neklausk meilės 
vardo“.
08:20 ,,Dvi širdys“.N-7. 
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Tik tu ir aš“.
13:00 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“.

13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:15 ,,Alisa Never“.N-7. 
15:20 ,,Kandisė Renuar“. 
(k). N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“.N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės 
spalva“.N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“. 
N-7
21:00 ,,Komisarė Nora Vais. 
Istorija nesibaigia“. N14. 
22:55 ,,Gyvenimo 
daina“.N-7. 
00:50 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“.

 PLIUS
06:00  Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 ,,Vilnius Jazz 2019“. 
(kart.).
07:00 ,,Mes nugalėjom“. 
(kart.).
07:30 ,,Džiunglių knyga“. 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“. (kart.).
07:55 ,,Smurfai“.(kart.).
08:20 ,,Proto džiunglės.
(kart.).
08:50 ,,Brandūs pokalbiai‘. 
(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 ,,Uosis iš Dievogalos“. 
(kart.).
14:55 ,,Pasaulio teisuoliai“. 
(kart.).

15:50 ,,Džiunglių knyga“.
16:05 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“. 
16:15 ,,Smurfai“. 
16:40 ,,Kaip viską pasidaryti 
pačiam“.
17:05 ,,Dvynukės“.
17:50 ,,Kūrybingumo moky-
kla“. 
18:00  Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. 
22:50  Modestas 
Paulauskas. Krepšinio švy-
turys..
23:50  Prisiminkime. Aktorius 
Rolandas Butkevičius. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.

 
06:30 ,,CSI kriminalistai“.N-7
07:30 ,,Kobra 11“. (kart.) N-7
08:30 ,,Gyvenimo išdaigos“. 
(kart.) N-7
09:00 ,,Gyvūnų manija“. 
(kart.)
09:30 ,,Topmodeliai“.N-7
10:30 ,,Simpsonai“.N-7
11:30 ,,Amerikos 
talentai“.N-7
12:30 ,,Simpsonai“.N-7
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 ,,Filologyno 
berniukai“.N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi 
vaikų“.N-7
19:00 ,,Svotai“.N-7
20:00 ,,Gyvenimo 
išdaigos“.N-7
20:30 Žinios.Orai.

21:00 ,,Dievo šarvai 2. 
Operacija Kondoras“.N-14
23:15 ,,Gelbėtojai“.N-7
01:20 ,,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 
perskambinsiu”N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Oponentai. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
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 
perskambinsiu”N-7.
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiuN-7.
00.30 Gyvenimas. 

06:00  Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02  Labas rytas, Lietuva.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“. 
N-7. 
10:00 ,,Miuncheno krimina-
linė 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 mo-
kykla.“ 
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 ,,Majamio policija“. 
N-14.
01:00 ,,Evoliucija“. N-14. 

06:05 ,,Mano gyvenimo 
šviesa“ N-7. 
07:35 ,,Pabaisiukas 
Bansenas“.

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 ,,Turtuolė varguolė“ 
N-7. 
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  Paramos koncertas 
“Gelbėkit vaikus”. 
23:00 ,,Vidury vandenyno“ 
N-7. 
01:20 ,,Trintukas“ N-7. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.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 
nepabėgsi“.N-7
12:00 ,,Tarp mūsų, 
mergaičių“.N-7
13:00 ,,Parduotas 
gyvenimas“.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 ,,Žuvytė Dorė“.N-7
21:20 ,,Kapitonas Amerika. 
Pilietinis karas“.N-14
00:20 ,,Aukšta klasė“. S

06:55 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“ (k).
08:50 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:55 ,,Pėdsakas“ (k) N-7..
10:50 ,,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. 2020 m. 
21:30 ,,Misionierius“ N14. 
23:25 ,,Aukštesnis lygis“ 
(k) N14. 
01:05 ,,Nusikaltimų mies-
tas“ N-7. 

06:25 ,,Tėvas Motiejus“. 
N-7. 
07:50 ,,Dvi širdys“.N-7. 
08:50 ,,Meilės sparnai“.
09:50 ,,Akloji”.
12:00 ,,Tik tu ir aš“.
13:00 ,,Padūkėlių lenkty-
nės“.

13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:15 ,,Alisa Never“.N-7. 
15:20 ,,Kandisė Renuar“. 
(k). N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“.N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės 
spalva“.N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė 
Renuar“.N-7. 
21:00 ,,Fargo“.N14. 
23:15 ,,Paryžiaus paslap-
tys. Vandomo aikštės pa-
slaptis“. N14.
01:10 ,,Senojo Tilto pa-
slaptis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 ,,Vilnius Jazz 2019“. 
07:30 ,,Džiunglių knyga“. 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“. (kart.).
07:55 ,,Smurfai“. (The 
Smurfs). (kart.).
08:20 ,,Mokslo sriuba“. 
(kart.).
08:50 ,,Kaip viską pasida-
ryti pačiam“. (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 Alfonsas Svarinskas. 
(kart.).
14:55 ,,Istorijos detekty-
vai“.
15:40 ,,Muzikinis intarpas“. 

(kart.).
15:50 ,,Džiunglių knyga“. 
16:05 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos.“
16:15 ,,Smurfai“.
16:55 ,,Kaip viską pasida-
ryti pačiam“.
17:25  Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempionatas. 
22:50 ,,Išminties mylėto-
jas“. 
23:45 ,,Klausimėlis“. 
(kart.).
24:00  DW naujienos rusų 
kalba.
00:15  Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“. 
(kart.) N-7
07:30 ,,Kobra 11“. (kart.) 
N-7
08:30 ,,Gyvenimo išdai-
gos“. (kart.) N-7
09:00 ,,Statybų gidas“. 
(kart.)
09:30 ,,Topmodeliai“.N-7
10:30 ,,Simpsonai‘.N-7
11:30 ,,Amerikos 
talentai“.N-7
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 ,,Filologyno 
berniukai“.N-7
18:00 ,,Vedęs ir turi 
vaikų“.N-7
19:00 ,,Svotai“.N-7
21:00 Žinios.Sportas.Orai.
22:00 ,,Non-Stop“.N-14
00:10 Eurolygos rungty-
nės. Kauno ,,Žalgiris“ – 

Valensijos ,,Basket“.

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 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis.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 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
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  Pagaliau savaitgalis. 
20.00  Reporteris. 
20.48  Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”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 
perskambinsiu”N-7.
00.30 Skyrybos. 



2020 m. kovo 14 d.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

šeštadienis 2020 03 21

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00  L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 , ,Daik tų is tor i jos“ . 
(kar t . ) .
07:00 , ,Proto dž iunglės“ . 
(kar t . ) .
07:30 , ,Bethovenas“ .
09:00  Labas ry tas, 
L ie tuva.
12:00 , ,A lbat rosas i r 
uo l in is  kuoduotas is  p in -
gvinas“ .
12:55 , ,Por tugal i jos lau -
k inės gamtos įdomybės“ . 
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 ma -
nim“.
23:10 , ,Jaunėl is“ .  N-14. 
01:00 , ,Majamio 
pol ic i ja“ .N-14.  (kar t . ) .

06:50 , ,Ponas Bynas“ 
(k) . 
07:15 , ,Saugokis  meš -
k inų“ .
07:45 , ,Ogis  i r  tarako -
nai “ .

08:10 , ,Žmogus-voras“ .
08:35 , ,Ur f ino Džiuso i r 
mergai tės Elės nuoty -
k ia i “ . 
10:25 , ,Tomas i r  Džer is . 
Gre i t i  i r  p laukuot i “ .
11:55 , ,Hugo išradimas“ . 
14:25 , ,Nik is  Tūzas“ .
15:50 , ,Viskas norma -
l ia i ! “  N-7. 
17:55 , ,Gyvūnų pasau -
l i s “ .  N-7. 
18:30  Ž in ios.Spor tas.
Ora i .
19:30 , ,Karatė va ik is“ 
N-7. 
22:20 , ,Nors mirk  iš  gė -
dos“  N14. 
00:15 , ,Gidas v ien iš iams“ 
S. 

06:30 , , I lgo p lauko is tor i -
ja “ .  (kar t . )
07:00 , ,Bakuganas. 
Kovos p laneta“ .N-7
07:30 , ,A lad inas“ .
08:00 , , I lgo p lauko is to -
r i ja“ .
08:30 , ,Vi r tuvės is tor i -
jos“ .
09:00 , ,Gardu Gardu“ .
10:00 , ,Tėvų darže l is “ .
10:30 , ,Būk sveikas! “ 
11:00 , ,Penkių žvaigždu -
č ių būstas“ .
11:30 , ,Mano p in iga i “ .
12:00 , ,La imingas 
nela imėl is“ .N-7
14:10 , ,Mes nus ip i rkom 
zoologi jos sodą“ .N-7
16:45 , ,Ekst rasensų 
mūšis“ .N-7
18:30 TV3 ž in ios.
Spor tas.Ora i .

19:25 , ,Euro jackpot“ .
19:30 , ,Uošv ių 
nepasi r inks i “ .N-7
21:00 , ,Benas gr įžo į 
namus“ .N-14
23:05 , ,Vyras už 
p in igus“ .N-14
00:55 , ,Lengvi 
p in iga i “ .N-14

06:00 , ,Pr ič iupom!“  (k) .
07:30 , ,Muchtaro sugr įž i -
mas.“  (k)  N-7. 
08:30 , ,Pr ič iupom!“  (k) . 
09:00 , ,Sveikatos kodas.“ 
10:00 , ,Varom!“  N-7. 
10:30 , ,Je i  s ta ty tume 
š iandien“ .
11:35 , ,Negyvenamose 
sa lose su Beru Gr i lsu“) . 
N-7. 
12:40 , ,Pragaro v iešbu -
t is “  N-7. 
13:40 , ,Vani ty  Fai r “ .  N-7. 
14:40 , ,Muchtaro sugr įž i -
mas“ N-7. 
15:40 , ,Nusika l t imų tyrė -
ja i “  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas.  Nevėžis  - 
CBet . 
19:30 L ie tuvos balsas. 
Senjora i . 
22:00 , ,Po saulė lydž io“ 
N-7. 
23:55 , ,Haker is“  N14. 

06:20 , ,Ak lo j i “ .  (k) . 
07:50 , ,Pasisvėrę i r  la i -
mingi “ .
08:50 , ,Daktaras Ozas“ . 
N-7.

09:50 , ,Tėvas 
Mot ie jus“ .N-7. 
11:00 , ,Dž inas.  Nepažinto j i 
I ta l i ja“ .
11:30 , ,K las ik in ia i  kepi -
nia i .  Anos Olson recepta i “ .
12:00 , ,Džeimo k las ik in ia i 
še imos pat iekala i “ .
13:00 , ,Ak lo j i “ .  (k) .
14:45 , ,Sveikatos namai 
(k) .  N-7. 
15:45 , ,Š i rde le mano“ .N-7.
17:45 , ,Uždrausto miesto 
in t r igos“ .N-7.
18:50 , ,Ak lo j i “ .
19:50 , ,Būrė ja“ .  (k) . 
21:00 , ,Vien išas v i lkas“ .
N14. 
23:10 , ,Valgyk,  melsk is , 
mylėk“ .N-7. 

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 , ,Duokim garo! “ 
(kar t . ) .
07:30 , ,Auks in is  protas“ . 
08:45 , ,K laus imėl is“ . 
09:00 , ,La ik inos ios sost i -
nės fenomenas“ . 
09:30 , ,Pasakoj imai  iš 
Japoni jos“ .
09:50  Pr is imink ime. 
Šoka T.  Svent icka i tė , 
H.  Kunavič ius,  G. 
Sabal iauskai tė .
10:00 „Čia k inas“ . 
10:30 , ,Tarp dal ių  (ne)
p lo jama“. 
11:00 , ,Vi ln iaus a lbu -
mas“.
11:30 , ,Vi ln iaus sąs iuv i -
nis“ .
12:00 , ,Trembi ta“ .
12:30 , ,Rusų gatvė“ . 

13:00  ARTS21. 
13:30 , ,Mūsų gyvūnai “ . 
13:55 „Du balsa i  –  v iena 
š i rd is“ .
16:00 , ,Brandūs pokal -
bia i “ . 
16:30 , ,Proto dž iunglės“ . 
17:00 , ,K lausk i te  dakta -
ro“ .
18:00 , ,Stambiu p lanu“ . 
18:55 , ,Pasaul io  te isuo -
l ia i “ . 
19:45 , ,Frenk i  Dre ik 
pas laptys“ .N-7. 
20:30 Pasaul io  da i l io jo 
č iuož imo čempionatas. 
23:50 , ,Naktės“ . 
00:55 Dabar  pasauly je . 

06:30 , ,Sk i lus ios kauko -
lės  iššūk is“ .N-7 (kar t . )
07:30 , ,Jukono vyra i “ .N-7 
(kar t . )
08:30 , ,S impsonai “ .N-7 
(kar t . )
09:00 , ,Vienam gale ka -
blys“ .  (kar t . )
09:30 , ,Statybų g idas“ .
10:00 , ,Autopi lo tas“ .
10:30 , ,L ie tuvos mokyklų 
ža idynės“ .
11:00 , ,Prakeik t i  I I “ .N-7
12:00 , ,Sk i lus ios kauko -
lės  iššūk is“ .N-7
13:00 , ,Vandenyno 
kar ia i “ .N-7
14:00 , , Iš l ik imas“ .N-7
15:00 , ,Ledo ke l ias“ .N-7
16:00 , ,Jukono vyra i “ .N-7
17:00 , ,Sandėl ių 
kara i “ .N-7
18:00 , ,Vienas“ .N-7
19:00 , ,Amer ikos ta len -
ta i “ .

21:00 Ž in ios.Spor tas.
Ora i .
22:00 , , Iksmenai .  P i rma 
k lasė“ .N-7
00:40 , ,Non-Stop“ .N-14 
(kar t . )

06.59 Programa.
07.00 „Brangio j i ,  aš per -
skambins iu”  N-7.
07.20 , ,Vyrų šešėly je“ . 
Ramutė Stač iokai tė  - 
Ledienė. 
07.55 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
09.00 Bušido r ingas. 
N-7.
09.30 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
10.00 Vantos lapas.  N-7.
10.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Detektyvas 
L in l is “N-7.
14.00 „Dvaro rūmai”  N-7.
15.00 , ,La ikyk i tės ten“ . 
16.00 Ž in ios.Ora i .
16.30 Mokslo r i tmu. 
16.50 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Ž in ios.Ora i .
18.30 „Vyrų šešėly -
je “  Joana Pavalkytė-
Gr in iuv ienė. 
19.00 „Tu es i  mano“  N-7.
20.00 Ž in ios.Ora i .
20.30 „Gluchar iovas“ 
N-7.
22.30  Ž in ios.Ora i .
23.00 , ,La ikyk i tės ten“ . 
00.00 „Tu es i  mano“  N-7.
01.00 „Grobis“ .

redaktorei nežinantNNN
Teismai - kaip krepšinio 
lyga?

Kylant vis didesnei konoraviru-
so grėsmei, griežtinama valstybi-
nių įstaigų veikla, ribojami masi-
niai žmonių susibūrimai. Pasirodė 
pranešimų, jog ir teismai imsis 
atsargumo priemonių - vėdins pa-
talpas, o žodinio proceso tvarka 
nagrinėjamas bylas organizuos 
nuotoliniu būdu.

Jau daugiau nei pusmetį Utenos 
apylinkės teismo Molėtų rūmai 
nagrinėja buvusio Anykščių ra-
jono mero Kęstučio Tubio bylą. 
Tad gal ir šis procesas bus sustab-
dytas? Kol kas apie baudžiamųjų 
bylų sustabdymą nepranešama, 
tačiau dabar nauji sprendimai ir 
draudimai priimami kiekvieną va-
landą.

Žinia, K.Tubio bylos posėdžiuo-
se privalo dalyvauti bent penki 
asmenys - teisėja, prokurorė, pats 
kaltinamasis ir du jo advokatai. 
Posėdžiuose lankosi žurnalistai, 
į  juos kviečiami liudininkai. Žiū-
rėk, jau ir visas būrys žmonių su-
sirenka. 

Kadangi neaišku, kiek korona-
viruso grėsmė tęsis,  neaišku ir 
tai, kuriam laikui reikėtų atidėti 
teismo posėdžius. Galima eiti kitu 
keliu – taip, kaip padarė Lietuvos 
krepšinio lyga, kuri nesibaigus 
varžyboms paskelbė čempionus. 
Baudžiamosiose bylose, siekiant 
išvengti susirgimo grėsmių, gal 
reiktų skelbti sprendimus pagal 
šią dieną surinktus įrodymus?

Buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio teismo procesas 
vyksta Molėtų teismo rūmuose.
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spektras

RENKAME POPULIARIAUSIUS MEDIKUS

Už profesionalų, nuoširdų ir rūpestingą gydymą dėkojame 
gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojoms Dianai 
RUDOKIENEI ir Ramunei STRAZDIENEI.

E. ir V. ŠIUKŠČIAI

Dėkoju Svėdasų ambulatorijos gydytojai Aldonai 
MORKūNIENEI  už rūpestingą nuoširdų gydymą. Taip pat 
dėkoju seselėms Laimutei, Birutei ir rūpestingai laborantei 
Gemutei. Telaimina Jus Dievas. 

Su pagarba  
Aldona RAŠČIUVIEnė.

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Neringai 
KIŠONAITEI ir slaugytojai Stasytei STRAZDIENEI. Linkime 
Jums daug sveikatos ir kantrybės gydant senjorus.

V. ir K. KAZLAUSKAI

Nuoširdžią padėką reiškiame šeimos gydytojai Viktorijai 
ŽIOGEI, slaugytojai G. DŽIUGIENEI už gydymą, vaistus ir 
malonų aptarnavimą.

E. ir J. ŠIMKAI

Nuoširdi padėka šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI ir 
slaugytojai Astai BARTULIENEI už gydymą, rūpestį, palai-
kymą, malonų ir šiltą bendravimą.

Su pagarba 
O. ir V. TUMAI

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI 
ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už nuoširdų rūpinimąsi 
mūsų sveikata, malonų bendravimą.

D. ir I. BIELIAUSKAI

Dėkojame gydytojai Dianai IRICIJAN ir slaugytojai Kristinai 
LIUTKIENEI už nuoširdų gydymą ir malonų bendravimą.

G. ir J. MALDŽIAI

Dėkojame gydytojai Dianai IRICIJAN ir slaugytojai Kristinai 
LIUTKIENEI už nepriekaištingą gydymą ir nuoširdų bendra-
vimą.

A. ir V. RUTKAUSKAI

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Laimutei SLAPŠIENEI už nuoširdumą ir rūpestingą gydy-
mą.

Birutė MIKAILIEnė

Dėkojame šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už rūpestingą, nuoširdų 
gydymą.

Linkime sveikatos ir sėkmės.
J. ir J. VAŠKŪnAI

Noriu padėkoti Troškūnų ambulatorijos vyr. gydytojui 
Rimondui BUKELIUI ir slaugytojai Ritai BURNEIKIENEI už 
malonų nuoširdumą ir rūpestingą gydymą. 

Linkiu šios profesijos profesionalams daug stiprybės, iš-
tvermės.

Albertas ŠČEVInSKAS

Dėkoju gydytojai Neringai KIŠONAITEI, slaugytojai Stasei 
STAZDIENEI už nuoširdų ir malonų nuolatinį bendravimą ir 
rūpestingumą, nes visada esu maloniai sutinkama ir atidžiai 
išklausoma dėl sveikatos ir savijautos.

Linkiu Jums stiprybės, sveikatos Jūsų darbe ir asmeninia-
me gyvenime.

Julė ŠAPOLIEnė

Populiariausio mediko rinkimų lyderė - Dalia Kazlauskienė
Balandžio 27-ąją, Medicinos darbuotojų dieną, bus pagerbti 

medikai. „Anykštos“ redakcija kviečia skaitytojus dalyvauti po-
puliariausių Anykščių medikų rinkimuose. Nugalėtoją paskelbsi-
me balandžio 25 dieną.

Populiariausių medikų rin-
kimuose pirmauja 21 pacientų 
padėką gavusi Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) šeimos gydytoja D. Kaz-
lauskienė.

15 padėkų gavo gydytojas V. 
Macijauskas. 10 padėkų gavo gy-
dytoja R. Juodiškienė. 9 kartus 
padėkota gydytojai N. Kišonaitei. 
7 padėkos – gydytojai D. Iricijan. 
Po 4 padėkas gavo gydytojai G. 
Šinkūnaitė ir R. Bukelis. Po 3 pa-

dėkas gavo gydytojai A. Tarvydas 
ir R. Jurkėnas. 2 padėkos – gydy-
tojai A. Morkūnienei. Po 1 kartą 
padėkota gydytojoms V. Giriūnie-
nei, Z. Neniškienei ir V. Žiogei.

6 padėkos - Anykščių ligoninės 
direktoriaus pavaduotojai medi-
cinai V. Pažėrienei. Po 1 padėką 
gavo Anykščių ligoninės gydyto-
jai - chirurgas G. Klimkevičius ir 
kardiologė L.Prabišienė. 1 kartą 
padėkota ir Anykščių psichikos 
sveikatos centro direktoriui A. 

Gustui.
13 padėkų sulaukė slaugytoja R. 

Pociūnienė. 10 padėkų gavo slau-
gytoja A. Bartulienė. 9 padėkas 
gavo S. Strazdienė. 8 padėkas -  J. 
Abraškevičienė. 7 kartus padėkota 
K. Liutkienei. 6 padėkos – slaugy-
tojoms R. Strazdienei ir L. Slap-
šienei. 4 padėkos – R. Viršylie-
nei ir R. Burneikienei. 3 padėkas 
gavo slaugytoja R. Bagočiūnienė. 
2 kartus padėkota slaugytojoms 
A. Valaitienei ir D. Rudokienei.  
Po 1 padėką gavo R. Jankienė, L. 
Staniūnienė, V. Kvasauskienė, L. 
Kiaušienė ir B. Gaiževskienė.

Padėti  populiariausiems medi-
kams balsus rinkti galite keliais 
būdais – „Anykštos“ laikraštyje 

spausdindami padėkas (1 padėkos 
kaina 10 eurų), rašydami laiškus 
apie tai, kaip Jumis medikai pa-
sirūpino, 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.

Palūkanos. Europos Centrinis 
Bankas (ECB) pasilieka galimybę 
sumažinti palūkanų normas, jeigu 
sugriežtėtų finansavimo sąlygos 
arba kiltų grėsmė vidutinės trukmės 
infliacijos tikslui, pažymima ECB 
vyriausiojo ekonomisto Philipo 
Lane’o pareiškime, kuris buvo pa-
skelbtas euro zonos centrinio banko 
svetainėje. Pasak Ph. Lane’o, da-
bartinėmis sąlygomis palūkanų nor-
mų sumažinimas galėjo būti ne itin 
veiksmingas. Kartu jis pabrėžė, jog 
ECB yra pasiryžęs kovoti su koro-
naviruso plitimo pasekmėmis eko-
nomikai. „Esame pasirengę padary-
ti daugiau ir prireikus pakoreguoti 
visas savo priemones“, – parašė Ph. 
Lane’as. ECB valdančioji taryba 
ketvirtadienį įvykusiame posėdy-
je nepakeitė pagrindinių palūkanų 
normų, tačiau paskelbė apie naujas 
skatinamąsias priemones, kurių bus 
imtasi siekiant užtikrinti likvidumą 
koronaviruso krizės sąlygomis.

Lyga. Europos futbolo federacijų 
asociacija (UEFA) dėl koronaviru-
so pandemijos penktadienį atidėjo 
visas Čempionų lygos ir Europos 
lygos rungtynes. Trečiadienį turėjo 
įvykti dvejos Čempionų lygos var-
žybos – „Barcelona“ prieš „Napo-
li“, ir Miuncheno „Bayern“ prieš 
„Chelsea“. Tačiau keliaujant tarp 
Ispanijos ir Italijos taikomi apribo-
jimai, o „Chelsea“ krašto puolėjui 
Callumui Hudsonui-Odoi buvo dia-
gnozuotas koronavirusas. Ateinantį 
ketvirtadienį taip pat turėjo įvykti 
aštuonios Europos lygos varžybos, 
nors šią savaitę buvo sužaistos tik 
šešios pirmojo etapo rungtynės. Dėl 
kelionių apribojimų buvo atidėtos 
dvejos varžybos tarp Italijos ir Is-
panijos komandų. Abiejų lygų ke-
tvirtfinaliai, kuriuos buvo planuota 
surengti ateinantį penktadienį, taip 
pat buvo atidėti. Sprendimas atidėti 
sporto renginius buvo priimtas li-
kus keturioms dienoms iki UEFA 
telekonferencijos, per kurią bus 
tariamasi dėl Europos futbolo var-
žybų kalendoriaus. Tarp svarstomų 
variantų bus galimybė vieniems 
metams atidėti 2020-ųjų Europos 
futbolo čempionatą.

Irakas. Per JAV aviacijos smū-
gius proiranietiškoms kovotojų 
frakcijoms Irake anksti penktadienį 
žuvo vienas civilis ir penki saugu-
mo pajėgų nariai, paskelbė irakiečių 
kariškiai, pateikdami preliminarų 
aukų skaičių. Trys žuvusieji buvo 
irakiečių kariai, o du – policininkai, 
sakoma kariškių pareiškime, kuria-
me nurodoma, kad taip pat buvo su-
žeista 11 irakiečių kovotojų, kurių 
kai kurie dabar yra kritinės būklės. 
Žuvęs civilis dirbo virėju nebaigta-
me oro uoste prie šventojo Karbalos 
miesto. Dar vienas civilis per ants-
krydžius buvo sužeistas. Šio oro 
uosto atstovas Ghazwanas Issawi 
naujienų agentūrai AFP patvirtino 
virėjo žūtį ir sakė, kad oro uostui 
taip pat padaryta materialinės žalos. 
„Penkios raketos pataikė į oro uosto 
administracinį pastatą, taip pat su-
naikinta 18 automobilių, – sakė G. 
Issawi. – Laukiame atvykstant sau-
gumo pajėgų, kurios turi pradėti ty-
rimą.“ Smūgiai, prasidėję maždaug 
1 val. vietos (0 val. Lietuvos) laiku, 
buvo suduoti penkiems tinklo „Has-
hed al Shaabi“ ginklų sandėliams, 
nurodė Pentagonas. Irako kovoto-
jų tinklas „Hashed al Shaabi“ yra 
inkorporuotas į Irako valstybines 
struktūras.

-Bns
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Kovo 11 - oji Svėdasuose: Sąjūdžio relikvijos, nauja knyga, 
istorinė atmintis ir viltis

Naujosios nepriklausomos Lietuvos valstybės 30 metų jubilie-
jus Kovo 11 - ąją iškilmingai  paminėtas Svėdasuose. Melstasi už 
Tėvynę ir jos žmones, kelta vėliava, giedotas Himnas, prisiminti 
Sąjūdžio laikai ir tautiškoji Svėdasų krašto istorija, aptarta nauja 
knyga ,,Jaunosios Lietuvos keliu“, džiaugtasi folklorinio ansam-
blio ,,Labingis“ iš Vilniaus pasirodymu.

Vėjuotą rytmetį Svėdasų Šv. ar-
kangelo Mykolo bažnyčioje mels-
tasi už tėvynę Lietuvą. Pamaldoms 

vadovavęs klebonas Raimundas 
Simonavičius savo homilijoje pa-
gal Šv. Mato evangeliją pažymėjo 

kuklios tarnystės svarbą, tai, kad 
visi šventi vyrai ir šventos mote-
rys mylėjo savo kraštą. Maldavi-
muose buvo prisimintas dangiška-
sis Lietuvos globėjas karalaitis Šv. 
Kazimieras, prašyta Aukščiausio-
jo pagelbėti mūsų jaunimui rinktis 
rimtą, kuklų ir teisingą gyvenimą, 
globoti Lietuvą.

Trijų vėliavnešių, dainuojančių 
dainą ,,Sėk, sesula, žalią rūtą“, 
maršu prasidėjo Vėliavos kėlimo 
ceremonija. Giedant Lietuvos 
himną, Trispalvę aikštelėje prie-
šais kultūros rūmus iškėlė buvu-
si Svėdasų skautų vadė Aušrinė 
Neniškytė ir buvęs miestelio mo-
kyklos istorijos mokytojas, 1988 
m. įsikūrusios Anykščių sąjūdžio 
pirmosios tarybos narys Gintaras 
Vaičiūnas. Jis apie Sąjūdžio lai-
kus Svėdasuose įdomiai kalbėjo 
minėjimo kultūros rūmuose metu 
pažymėdamas, kad minėtoje ta-
ryboje iš dešimties narių buvo du 
svėdasiškiai – jis pats ir lietuvių 
kalbos mokytojas Jonas Beleckas. 

Šventės proga visus pasveikino 
Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas. 

Šių eilučių autoriui teko kal-
bėti apie tarpukario šviesą, apie 
laikus, kai nestigo tautinio, pa-

triotiškai nusiteikusio jaunimo. 
Apie tai, kad 1940 m. pradžioje 
į panašią valstybinę šventę būtų 
susirinkę bent 150 šaulių, per 200 
pavasarininkų, pulkas angelaičių, 
šimtinė jaunalietuvių. Plačiau 
prisiminta 1927 m. sausį Svėda-
suose susikūrusi tautinio jaunimo 
sąjungos ,,Jaunoji Lietuva“ kuo-
pelė, jaunuolių siekiai tapti sti-
priomis asmenybėmis, saugoti ir 
skleisti tautiškumą. Kalbėta apie 
okupaciją, apie partizanų auką, 
apie legendinį žmogų, kurį daug 
kas laikė neprotingu, nes be jo-
kios baimės dar apie 1977 m. jis 
garsiai skelbė žinią, kad Sovie-
tų Sąjunga žlugs ir Lietuva bus 
laisva. Prisiminta ir apie 1979 m. 
vasario 16 d. Svėdasų vidurinės 
mokyklos mokinių išplatintus 
atsišaukimus, kuriais reikalauta 
laisvės ir okupantų pasitraukimo: 
,,Rusai, lauk iš Lietuvos“.    

Dalytasi prisiminimais ir apie 
pirmąją Svėdasuose visuomeninę 
vėliavą, Trispavę, kurią 1988 m. 
vasarą pasiuvo Bronius Neniš-
kis, su kuria svėdasiškiai daly-
vavo pirmuosiuose mitinguose, 
keliaudavo į Anykščius, Vilnių, 
buvo net Latvijos laisvės dienos 

Trys Svėdasų vėliavnešiai. Iš kairės - Raimondas Guobis su 
Aukštaitijos, Jonas Neniškis su istorine Sąjūdžio laikų Trispalve 
ir Algimantas Baronas su istorine Lietuvos vėliava. 

minėjime Rygoje. Šią vėliavą, ta-
pusią tikra relikvija, jubiliejinėje 
šventėje nešė Jonas Neniškis. Ji, 
kartu su Aukštaitijos ir istorine 
Lietuvos vėliavomis, prasmingai  
papuošė iškilmių salę. Cituotas 
Vaižgantas, jo nuostabios min-
tys apie Tėvynę ir laisvę, drauge 
linkint daugiau šviesos, uolaus, 
jaunatviško darbo ,,vardan tos 
Lietuvos“.

Puikų koncertą padovanojo fol-
klorinis ansamblis ,,Labingis“, va-
dovaujamas Loretos Stoliarovie-
nės. Puošniais, autentiškais įvairių 
regionų kostiumais pasipuošę vy-
rai ir moterys supynė daugelio Lie-
tuvos regionų  dainų, melodijų bei 
šokių pynę. Skambėjo pačios se-
niausios karinės, istorinės dainos, 
būta ir naujesnių - apie kareivėlius 
ir pokario partizanus. 

Po pietų bendruomenės namuo-
se įdomiai prisiminta Svėdasų 
miestelio istorija, smagiai padai-
nuota. Ansambliečiai, tęsdami pa-
žintį su mūsų kraštu, pagerbdami 
rašytoją, kan. Juozą Tumą – Vaiž-
gantą, aplankė jo tėviškę Malai-
šiuose - istorinį Kunigiškių kai-
mą, užkopė ant Mindaugo laikus 
menančio Juodonių piliakalnio. 

Raimondas GUOBIS

Kovo 11-osios proga Anykščiuose 
suplevėsavo net trys vėliavos

Lietus ir vėjas neišgąsdino anykštėnų, nusprendusių iškilmin-
goje ceremonijoje paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. 

Po Šv. Mišių Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčio-
je anykštėnai ne, kaip įprasta, rinkosi Laisvės aikštėje, o keliavo 
iki pat Vienuolio g. esančios apžvalgos aikštelės, o nuo šios vietos 
eisena pajudėjo A. Baranausko aikštės link.

Simboliškai prie apžvalgos aikšte-
lės esančioje automobilių žiedo „pie-
velėje“ buvo pakelta Anykščių mies-
to vėliava. Šią dovaną miestui įteikė 
Anykščių Vadovų klubas. Vėliavą 
pakėlė šio klubo prezidentas Dalis 

Vaiginas ir AB „Anykščių kvarcas“ 
generalinis direktorius Eugenijus 
Andriejauskas. Vieta, kurioje nuo 
šiol plevėsuos Anykščių miesto vė-
liava, pasirinkta neatsitiktinai. Kaip 
sakė Anykščių vadovų klubo prezi-

dentas D. Vaiginas, „Simboliniuose 
miesto vartuose Anykščių miesto 
vėliava pasitiks grįžtančius į namus 
iš tolimų ar artimų kelionių, taip pat 
sveikins į Anykščius atvykstančius 
svečius“...

Po šios vėliavos pakėlimo eisena 
pajudėjo A. Baranausko aikštės link. 
Šventinę ceremoniją aikštėje vedė 
Anykščių kultūros centro direktorės 
pavaduotoja Vilma Paulauskaitė ir 
šio centro renginių režisierius Julius 
Jakubėnas. Koncertavo Anykščių 
kultūros centro dainų ir šokių an-
sambliai.

Su Lietuvos valstybės laisvės 
trisdešimtmečiu miestelėnus svei-
kino Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. „Prieš trisdešimt metų 
Lietuvos Atkuriamasis Seimas, va-
dovaujamas profesoriaus Vytauto 
Landsbergio, pasirašė Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo aktą, už-
baigusį penkiasdešimt metų trukusią 
okupaciją. Labai džiugu, kad tarp 
Nepriklausomybės akto signatarų 
buvo net keturi su Anykščiais sieja-
mi žmonės – signatarė Irena Andru-
kaitienė, Jonas ir Albertas Šimėnai, 
kilę iš Anykščių krašto, ir tuometinis 
Viešintų gydytojas Audrius Butke-
vičius. Kitą dieną Maskvoje E. Bič-
kausko perskaitytas Lietuvos Nepri-
klausomybės Aktas padėjo pamatus 
sovietų imperijos griūčiai. Šiandieną 
švenčiame Lietuvos laisvę. Lietuvos 
laisvė – tai ne tik didžiulės mums 
suteiktos galimybės, bet ir didelė 
atsakomybė: prieš save, prieš mūsų 
veiksmus, už mūsų vaikus ir Lie-
tuvos ateitį. Šiandieną – šventė, ir 
sveikinu dar kartą, sveikinu su mūsų 
atkurtos valstybės trisdešimtmečiu 
ir linkiu gražios ir prasmingos šven-
tės“, – kalbėjo Anykščių rajono me-
ras S. Obelevičius. 

Valstybinę vėliavą prie paminko 
Laisvei pakėlė partizanų kuopos 

vadas, politinis kalinys, laisvės gy-
nėjas, visuomenininkas Jonas Ka-
džionis ir pirmasis Anykščių rajono 
meras, dirbęs dvi kadencijas iš eilės, 
dabar Mykolo Riomerio universiteto 
dėstytojas dr. Saulius Nefas.

Saugota Anykščių A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memori-
aliniame muziejuje, Lietuvai šven-
čiant trisdešimtąjį atkurtos valsty-
bės gimtadienį, viešai suplevėsavo 
ir autentiška Aukštaitijos partizanų 
vėliava. Daugiau kaip prieš septy-
niasdešimt metų ši vėliava lydėjo 
Vytauto apygardos Liūto rinktinės 
Jovaro kuopos Perkūno būrio par-
tizanus. Likus kelioms dienoms 
iki savo žūties 1948 m., šią vėliavą 
saugoti būrio vadas Jurgis Urbonas-
Lakštutis perdavė ryšininkei Emilijai 
Karosaitei. Ir ji išsaugojo šią brangią 
relikviją iki pat senatvės ir tik 2005 
m. E. Karosaitė perdavė ją toliau 
saugoti Anykščių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko memoriali-
niam muziejui.

Baigiantis ceremonijai, anykštė-
nai buvo pakviesti nusifotografuoti 
bendrai Laisvės nuotraukai.

Vėliavų pakėlimu šventiniai ren-
giniai nesibaigė – Anykščių kultūros 
centre įvyko filmo „Baladė apie sto-

vinčiąją ant tilto“ šventei skirtas se-
ansas, o 18 val. Anykščių centrinėje 
aikštėje vyko numatyta Bendrystės 
ir Laisvės vakarienė. 20 val. Lie-
tuvos  nepriklausomybės atkūrimo 
jubiliejines iškilmes vainikavo šven-
tinis fejerverkas.

-AnYkŠTA   

Vakare prie paminklo Laisvei vyko koncertas ir suneštinis.

Laisvės aikštėje Lietuvos valstybės vėliavą iškėlė partizanas, 
tremtinys Jonas Kadžionis ir pirmasis Anykščių rajono meras 
Saulius Nefas.

Vadovų klubo dovana anykš-
tėnams – prie žiedinės sankry-
žos plevėsuojanti Anykščių 
vėliava. Ją iškėlė Anykščių 
Vadovų klubo prezidentas 
Dalis Vaiginas ir AB „Anykš-
čių kvarcas“ direktorius Eu-
genijus Andriejauskas. 
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(Atkelta iš 6 psl.)

Tai bendravimas, kompleksų ir 
baimių atsikratymas, lyderystės 
menas, balso formavimo technika, 
kūno lavinimo galimybės, įvairūs 
teatriniai etiudai, kurie padeda pa-
žinti aplinką, orientuotis sunkiose 
situacijose ir kita. Be kūrybinių 
laboratorijų - jaunimas stovyklose 
bendrauja, dalijasi gerąja patirtimi, 
kuria įvairius pasirodymus netradi-
cinėse erdvėse.

- Jūsų organizuojamuose festi-
valiuose skamba labai įvairi mu-
zika - nuo popmuzikos, folkloro 
iki roko (gal tik metalo dar neteko 
girdėti). Kuo šiuose festivaliuose 
žadate nustebinti šiemet? Kokios 
muzikos Jūs pati mėgstate klau-
sytis ?

- Esu „rokeris“ iš prigimties. Aš 
pati mėgstu tik gyvais instrumentais 
atliekamą muziką, kitaip sakant, la-
biausiai suprantu ir myliu „gyvas 
roko grupes“ su išprotėjusiais so-
listais, nes manau, kad jie įneša gy-
vybės į sceną. Apskritai gyvenime 
vertinu pozityvą ir geros energeti-
kos žmones. Nemėgstu žmonių, ku-
rie visada yra „aukos vaidmenyje“. 
Su tokiais visai stengiuosi neben-
drauti. Tai tas pozityvas turi būti ir 
scenoje. Žinoma, kad man patinka 
ir metalas. Kas kada nors neklau-
sė grupės „Kiss“? Taip pat mėgstu 
pasaulio operos atlikėjus. Be jokios 
abejonės, lenkiu galvą prieš pa-
saulio mega žvaigždes, tokias kaip 
Eltonas Džonas, Tina Turner ir kt. 
Klausausi daug muzikos, kurią man 
pasiūlo jaunimas, nes aš turiu turėti 
apie ką su jais kalbėti, diskutuoti. 
Teatre su vaikais dalijamės kiekvie-
nas savo mėgstama muzika. Mėgstu 
gerą, kokybišką džiazą ir dainuoja-
mąją poeziją.

Šiemet festivaliuose ir projektuo-
se Troškūnuose skambės pasaulio 
muzika: grupės iš Japonijos, Airi-
jos, Lenkijos, Rumunijos. Didžiau-
si festivalio „Troškimai“  koncertai 
- Marijonas Mikutavičius ir grupė, 
Kastyčio Kerbedžio gyvo garso 
koncertas, „Gražiausia kino filmų 
muzika“ su Karina Krysko ir Jero-
nimu Miliumi. Festivaliui „Troški-
mai“ – 20 metų. Festivalio šūkis yra 

„Nuo vaikų iki senelių“.

- Prieš dvejus metus, rodos, 
pasukote į naują sritį - ėmėtės 
Anykščiuose rengti tarptautinį 
šokio festivalį ,,Pėdos“. Ką Jums 
reiškia šokis? Galbūt tai slapta 
Jūsų aistra?

- Kai mokėmės režisūros, tai 
visada mums choreografijos speci-
alybės studentai sakydavo: „Klau-
sykit, režisieriai, jei galit nešokti, 
tai nešokit“. Kiekvienas turi daryti 
savo mėgstamą ir suprantamą dar-
bą. Aš žaviuosi žmonėmis, kurie 
yra savo darbo profesionalai ir tuo 
dega. Kai žiūriu į šokančius šiuo-
laikinius šokius atlikėjus, tai daž-
nai pagalvoju: „O dangau, tai yra 
virš žmogaus galimybių ribų“. Ais-
tra bet kokioje srityje žmogų ver-
čia daryti beprotiškus dalykus. Ne-
galiu stovėti vienoje vietoje, turiu 
vis kažko ieškoti, eksperimentuoti, 
bandyti tai, ko dar niekas nedarė. 
Pagrindinis viso šito tikslas, dėl to 
ir gimė šokio festivalis „Pėdos“, 
idėja  siekti, kad Anykščiai turėtų 
visų meno sričių festivalius. Tik 
tiek, jokios kitos aistros. O be to, 
aš labai realiai save vertinu. Ma-
nau, kad šokti turi tie, kurie sutver-
ti šokiui ir turi tam duomenis.

- Esate Anykščių rajono savi-
valdybės Kultūros tarybos narė. 
Jau klausiau apie kultūrinį gyve-
nimą rajono kaimuose. Koks jis, 
Jūsų akimis, yra Anykščiuose?

- Anykščiuose kultūrinis gyve-
nimas yra gyvas. Visose kultūros 
įstaigose dirba tikri savo srities 
profesionalai. Manau, kad įvairaus 
kultūrinio vyksmo yra pakankamai, 
įvairiems skoniams ir kiekvienam 
pagal poreikius. Manyčiau, turime 
daugiau dėmesio skirti vaikų ir 
jaunimo edukacinei kultūrinei vei-
klai. Turėtume vystyti glaudesnį 
bendradarbiavimą su rajono švie-
timo įstaigomis, mokyklomis ir 
inicijuoti, kurti bendrus projektus, 
skirtus vaikams ir jaunimui. Čia 
dar ilgos diskusijos ir bendro dar-
bo klausimas, kuris yra šiai dienai 
labai svarbus.

Taip pat tarptautiniai profesio-
nalios muzikos meno projektai. Ši 

sritis yra dar neatrasta, bet, manau, 
nieko nėra neįmanomo.

- Buvote apdovanota Teresės 
Mikeliūnaitės Anykščių kultūros 
premija, esate taip pat daugelio 
kitų kultūros premijų laureatė. 
Kuris Jūsų veiklos įvertinimas 
Jums yra reikšmingiausias ir ko-
dėl?

- Žodžio „reikšmingas“ sten-
giuosi nevartoti arba vartoti sai-
kingai todėl, kad susireikšmini-
mas veda į puikybę. Manau, kad 
esu tikrai įvertinta, bet negaliu 
visų nuopelnų prisiimti sau todėl, 
kad visada šalia yra žmonės, kurie 
kartu daro daug dalykų, bet jie yra 
nematomi. Pats mieliausias apdo-
vanojimas yra „Geriausio kultū-
ros kūrėjo“ premija. Kaip jau mi-
nėjau, Lietuvoje yra daug puikių 
žmonių, kurie daro fantastiškus 
dalykus, todėl gauti tokį įverti-
nimą yra padėka ne tik man, bet 
Anykščių kultūros centro koman-
dai, kuri leidžia įvykdyti suma-
nymus, studijos „Mes“ vaikams, 
kurie yra didieji pagalbininkai, 
Troškūnų parapijai ir klebonui 
Sauliui Filipavičiui, kurio dėka 
sukurtose sakralinėse erdvėse yra 
įmanoma vykdyti kultūrinius su-
manymus. Tai dvasininkas, kurio 
pagalbos, tolerancijos, pagarbos 
kitam žmogui, vidinės erudicijos 
ir charizmos dėka Troškūnai tapo 
profesionalių menininkų traukos 
centru. Todėl teigti, kad visi ap-
dovanojimai yra tik mano vienos 
nuopelnas, būtų labai neteisinga.

- Jūsų galvoje gimė mintis, kad 
Kovo 11-ąją Anykščiuose reikėtų 
švęsti kitaip. Ateiti į renginį su 
savo stalu ir vaišėmis - gan rimtas 
iššūkis. Papasakokite, kaip gimė 
tokia idėja, kaip manote, ar ji 
taps tradicija Anykščiuose?

- Manau, kad tradicijas kuriame 
patys. Būtų gražu, jeigu Bendrystės 
ir Laisvės vakarienė taptų tradicija. 
Laisvė, bendrystė, valstybės dienų 
paminėjimas turi būti kiekvieno lie-
tuvio garbės reikalas. Man apskritai 
keistas dalykas yra tai, kad kažkas 
turi žmonėms organizuoti valstybi-
nes šventes, juos skatinti ateiti, įpa-

reigoti daryti vieną ar kitą veiksmą, 
minint valstybei reikšmingas datas. 
Tiesiog kažkaip iškreiptai žmonės 
pradeda suprasti Laisvę. Ši Ben-
drystės ir Laisvės vakarienės idėja 
yra Laisvo žmogaus vidinės laisvės 
išraiškos priemonė. Kaipgi elgsis 
šiuolaikinis laisvas žmogus, kai jo 
niekas nevaro, kai jis nieko nepriva-
lo, jam niekas neliepia? Viskas turi 
vykti žmogaus laisva valia. Patys 
žmonės atsineša viską savo, patys 
vaišinasi, patys bendrauja, patys iš-
pažįsta Laisvę čia ir dabar su savo 
krašto, sau mielais žmonėmis.

Prie šio projekto dirba visa 
Anykščių kultūros centro koman-
da, tikinti laisvų žmonių laisvu 
pasirinkimu, ragindami švęsti lais-
vę kitaip. Tai nieko nauja: ta pati 
aikštė, tie patys žmonės, tik naujos 
išraiškos priemonės. Nes juk viskas 
nusibosta, todėl norime pažadinti 
laisvų žmonių siekius šią svarbią 
datą švęsti bendrystėje, kaip lietu-
vių tauta ir buvo įpratusi. Nuo senų 
senovės stalas lietuvių namuose 
užėmė bene svarbiausią trobos dalį. 
Prie stalo susirinkdavo visa šeima 
ir, rodydami vienas kitam pagarbos 
ir bendrystės ženklą, sukalbėdavo 
poterį, peržegnodavo duoną, kurią 
pjaudavo gaspadorius, sėdintis gale 
stalo. Viskas tas pats, tik šiuolaikiš-
komis priemonėmis. 

- Papasakokite apie savo laisva-
laikį. Teko girdėti, kad rašote ei-
les, kolekcionuojate etnografinius 
eksponatus.

- Etnografinius eksponatus kolek-
cionuoja vyras Artūras, o aš jais tik 
puošiu namus. Kartais parašau eilių, 
kai nebetelpu savy. Daug laiko pra-
leidžiu klausydamasi muzikos, nes 
tai yra savitas, kitas pasaulis, ku-
riame pailsiu. Lankausi profesiona-
liuose koncertuose ir spektakliuose. 
Skaitau knygas, kai kurias  po kelis 
kartus. Rekordas – trys knygos per 
dieną (sekmadieniais). Nagrinėju 
lietuvių tautosaką - tai vienas įdo-
miausių mano užsiėmimų. Turėjau 
svajonę Anykščiuose įkurti sriubų 
restoraną, bet ji ir liks svajone. Bet 
laisvalaikiu išruošiu savo šeimai pi-
etus, vakarienes, kartais net balius, 
tai ir įgyvendinu dalį svajonės. Kai 
visai nebežinau, ką daryti, arba iš-

Režisierė Jolanta Pupkienė: ,,Gan dažnai 
žmonės nori, kad menas juos šokiruotų“

tinka „dvasinė krizė“ , laisvalaikiu 
žiūriu vaikiško turinio pasakas arba 
tai, ką rekomenduoja vaikai. Pro-
duktyviausias laisvalaikis tada, kai 
parvažiuoja dukra Aistė ir turim 
galimybę diskutuoti apie „menus, 
kurie vyksta didmiesčiuose“. Labai 
produktyvus laisvalaikis, kai turiu 
galimybę aplankyti vyro brolio tris 
vaikus - Nojų, Mortą ir Vytį - ir tie-
siog su jais pabendrauti, nes niekas 
taip nepralinksmina, kaip jie.

- Tokį  energingą ir veiklų 
žmogų, kaip Jūs, ko gero, savo 
gretose norėtų matyti ne viena di-
dmiesčio kultūros įstaiga. Ar ne-
sate sulaukusi pasiūlymų palikti 
Troškūnus? Iš kur savo darbams 
semiatės energijos ir kūrybinių 
minčių?

- Turėjau kvietimų dirbti Vilniu-
je, ne kartą - Panevėžyje. Neseniai 
sulaukiau kvietimo dirbti vienoje 
geriausių Lietuvos gimnazijų. Ži-
noma, su tam tikromis sąlygomis. 
Bet argi tai būtų mano gyvenimas? 
Mano gyvenimas yra Troškūnai. 
Po vieno koncerto praeitą vasarą 
Troškūnų bažnyčioje priėjo sena 
močiutė ir tarmiškai pasakė: „Vai-
keli, aš meldžiuos už tavo šeimą, 
kad tau Dievas duotų dar sveikatos 
padžiugint mano seną širdį neregė-
tais, negirdėtais dalykais“. Tokie ir 
panašūs sakiniai ir yra kūrybinės 
energijos kibirkštis, uždeganti nau-
jiems darbams.

- Spėju, kad turite ir naujų kū-
rybinių minčių. Kuo gi dar mus 
nustebins režisierė Jolanta Pup-
kienė?

- O, geras klausimas. Pateikėme 
nemažai projektų, kuriuose užko-
duoti, numatyti nauji festivaliai ir 
kiti geri dalykėliai. Bet jei pasaky-
siu, tai gali neišsipildyti. Pats rea-
liausias pasiekimas -  pavasarį de-
šimtą kartą kartu su jaunimo teatro 
skaitovų grupe bandyti respubli-
kiniame meninio žodžio konkurse 
laimėti laureato diplomą. Bet dar 
kartą noriu pabrėžti, kad Lietuvoje 
yra produktyviausiai dirbančių pui-
kų kūrėjų, todėl, su didele pagarba 
jiems, tai sakau labai atsargiai. 

O visa kita - dar pažiūrėsim.

Pupkių šeima. Teatro studija ,,Mes“ šiuo metu yra vienas ryškiausių vaikų teatrų Lietuvoje.



2020 m. kovo 14 d.IŠ ARTI

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

nekainuos. 
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai

MOZAIKA

įvairūs

parduoda

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

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

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

kadastrinėse vietovėse.
Tel. (8-678) 31295.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS,

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

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

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2020 m. kovo 19 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems 

KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą (į kursus atvežame).
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ 

Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, 
(8-698) 70127.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Individualios vaismedžių genėji-
mo pamokos jūsų sode. 

Tel. (8-687) 29670.

Geni sodus, smulkina šakas, 
karpo gyvatvores. Pjauna pavojin-
gai augančius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Atlieka butų, namų remonto dar-
bus. Stato terasas. Pasirūpina 
medžiagomis. Be žalingų įpročių. 

Tel. (8-626) 81699.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Ruošia da-
žymui. Senjorams nuolaida.

Tel. (8-699) 65148.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Nekilnojamasis turtas

Ž. ū. paskirties žemės sklypą 
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.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Dengia plokščius stogus ruloni-
ne prilydomąją danga, sudaro są-
matas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732.  

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.

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

Tel. (8-633) 84636.

Andrioniškio lentpjūvė perka ap-
valią medieną. Parduoda įvairią 
pjautą statybinę, džiovintą, obliuo-
tą medieną. Teikia medienos pjo-
vimo, obliavimo, transportavimo 
paslaugas.

Tel. (8-687) 38239.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

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.

Kuras

Beržines, ąžuolines malkas ka-
ladėlėmis, drebulės ir spygliuo-
čio malkas 3 m rąsteliais. Storus 
ąžuolo rąstus (3 m ilgio). Drebulės 
rąstus.

Tel. (8-600) 01217.

Nebrangiai - alksnines, uosi-
nes bei kitokias malkas kaladė-
mis. Atveža į vietą. 

Tel. (8-624) 39558.

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

Tel. (8-604) 12810.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Malkas.
Tel. (8-679) 31479.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,(8-45) 51-03-46.

Kita

1veršingą telyčią (7-8 mėn. ver-
šingumas). Pirmaveršę karvę ir 3 
veršingas karves 5-3 veršių (7-8 
mėn. veršingumas). Kaina sutar-
tinė.

Tel. (8-615) 16605.

Naudotus metalinius surenka-
mus garažus 3x3, 3x6, 3x9, 3,5x6, 
4x6, 6x6  m, yra ir tinkančių trakto-
riams (nuo 350 Eur). 

Tel. (8-687) 73343.

Traktorinės savivartės prieka-
bos. 

Tel. (8-682) 65204.

Kultivatorių 3 m su akėčiomis; 
kultivatorių 3,6 m su volais ir akė-
čiomis; traktorių T-40 AM 1983 m. 
Miežius kviečius (gali atvežti).

 Tel. (8-686) 17201.

Žieminius kviečius, miežius. 
150 Eur /t.

Tel. (8-685) 56963.

Pašarines, maistines, sėklines 
bulves ir grūdus.

Tel. (8-626) 30192.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Amonio salietrą, azofoską, sulfa-
tą. Pristato, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-605) 49513.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atveža.

Tel.: (8-623) 86576, 
(8-684) 57406.

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, jubiliejų ar 

kitomis progomis.Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami 

„Anykštos“ redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-686) 33036.

Romoje dėl koronaviruso 
uždarytos katalikų bažnyčios

Romoje siekiant stabdyti koro-
naviruso pandemiją, kuri Italijoje 
jau nusinešė daugiau kaip 1 tūkst. 
gyvybių, uždarytos visos katalikų 
bažnyčios.

Jos bus vėl atidarytos, kai balan-
džio 3 dieną baigs galioti platesni, 
šalies vyriausybės  paskelbti suvar-
žymai, įskaitant viešų susibūrimų 
draudimą, sakoma popiežiaus vi-
karo Romoje kardinolo Angelo De 
Donatiso (Andželo De Donatiso) 
pareiškime.

Katalikai buvo atleisti nuo parei-
gos dalyvauti sekmadienio mišiose.

Vatikanas kelias dienas nenorėjo 
imtis drastiškų priemonių ir uždary-
ti garbinimo vietų šioje katalikiško-
je šalyje, bet dabar taip pat uždarė 

turistams savo muziejus ir net Šv. 
Petro baziliką.

Visos mišios, vestuvės ir laidotu-
vės visoje šalyje taip pat atšaukia-
mos.

Tačiau kai kurie bažnyčių pasta-
tai liks atidaryti, jei tikintieji paisys 
vyriausybės nustatytų taisyklių ir 
būdami viduje laikysis bent per me-
trą vienas nuo kito.

Kol kas neaišku, kada Romos 
bažnyčios praėjusį kartą buvo ma-
siškai uždarytos. Naciai ir Italijos 
fašistai Antrojo pasaulinio karo me-
tais tuometinio popiežiaus Pijaus 
XII neišleisdavo iš Vatikano, bet kai 
kurios Romos bažnyčios karo metu 
buvo atidarytos.

Pats popiežius Pranciškus yra 
persišaldęs ir atsargumo sumeti-
mais su tikinčiaisiais bendrauja per 
tiesiogines transliacijas internetu.

Ukmergės rajone keturračiai 
suniokojo piliakalnį

Ukmergės rajone, Pabaisko se-
niūnijoje, keturratėmis transporto 
priemonėmis išvažinėtas Sukinių 
piliakalnis, pranešė Kultūros pa-
veldo departamentas (KPD).

Departamento Vilniaus skyriaus 
specialistai surašė faktinių duo-
menų patikrinimo vietoje aktą ir 
nubaudė pažeidėją.

Anot KPD, nustatyti piliakalnį 
suniokojusį asmenį nebuvo sudė-
tinga, nes jis nuotraukas ir vaizdo 
medžiagą įdėjo į savo socialinio 
tinklo asmeninį profilį.

Ukmergės gyventojui surašy-
tas administracinio nusižengi-
mo protokolas, skirta bauda, bus 
sprendžiama dėl sužalotos nekil-
nojamosios kultūros vertybės at-
kūrimo būdo ir nuostolių nustaty-
mo komisijos sudarymo.

Siekdama sutramdyti keturračių 
vairuotojų siautėjimą, Pabaisko 
seniūnija uždėjo užtvarą, kad ne-
būtų galima užvažiuoti ant pilia-

kalnio, taip pat pažadėjo pastatyti 
kelio ženklus.

Kultūros paveldo objektų lan-
kymo taisyklės draudžiančia 
„važinėti motorinėmis transporto 
priemonėmis kultūros paveldo 
objektų teritorijose ne keliais ir 
statyti jas tam tikslui neskirtose ar 
atitinkamais ženklais nepažymė-
tose vietose“.

Sukinių piliakalnis, taip pat va-
dinamas Pilaite, stūkso Pabaisko 
seniūnijoje, Sukinių kaimo vaka-
rinėje dalyje, kairiajame Švento-
sios upės ir dešiniajame Žuvintės 
upelio krante. Piliakalnio šlaitai 
statūs, iki 30 metrų aukščio. At-
liekant archeologinius tyrimus, 
čia rasta žiestosios keramikos 
pavyzdžių, akmenų grindinys, o 
piliakalnio šiaurinėje papėdėje – 
senovės gyvenvietės pėdsakų.

Piliakalnis yra gynybinės pa-
skirties, pagal radinius datuoja-
mas II tūkst. pradžia.

Tai valstybės saugomas nekil-
nojamas kultūros paveldo objek-
tas. 

Nyderlandai atšaukia Vati-
kano šv. Petro aikštės puošimą 
gėlėmis prieš Velykas

Nyderlandai šiemet dėl koro-
naviruso protrūkio sulaužys savo 
seną tradiciją ir neparūpins gėlių, 
puošiančių kasmetinį popiežiaus 
velykinį kreipimąsi į tikinčiuosius 
Vatikane, jeigu jis apskritai nebus 
atšauktas, trečiadienį pranešė or-
ganizatoriai.

Pastaruosius 35 metus per Vely-
kas Vatikano šv. Petro aikštę puo-
šusias tulpes, narcizus, rožes arba 
orchidėjas dovanodavo Nyderlan-
dai, vieni didžiausių skintų gėlių 
tiekėjų pasaulyje.

„Su koronavirusu susiję įvy-
kiai Italijoje yra labai rimti. 
Pasikonsultavus su suinteresuo-
tomis šalimis buvo nuspręsta 
šiemet atšaukti Šv. Petro aikštės 
puošimą gėlėmis“, –  sociali-
niame tinkle „Twitter“ pranešė 
už projektą atsakingas floristas 
Paulas Deckersas.

-Bns
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Skelbimai priimami „Anykštos“ 
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parduoda

siūlo darbą

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.

Vynuoginių sraigių supirkimas

REIKALINGI 
SUPIRKĖJAI, SURINKĖJAI, 

VEŽĖJAI.
Tel. (8-699) 96333.

Kavinė Skiemonyse ieš-
ko patyrusios(-io) virėjos(jo). 
Reikalingas atsakingas, sąžinin-
gas, darbštus žmogus.

Geros darbo sąlygos, laiku 
mokamas atlyginimas (į rankas 
600 Eur).

Tel. (8-614) 56848.

Vairavimo mokyklai Anykščiuose 
reikalingas teorijos ir vairavimo 
instruktorius. Gali būti papildo-
mas darbas (t. y. antraeilės parei-
gos). Darbo užmokestis nuo 600 
iki 800 Eur. 

Tel. (8-698) 70127. 

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 15 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.

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.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-641) 55554.

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.

Aukščiausia kaina perka butus, 
namus, sodybas, miškus. Atsiskaito 
per 24 val. Sėkmingai padeda par-
duoti. Siūlyti įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

Automobiliai

Visus automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Išrašo utilizaci-
jos pažymas, atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-648) 67177.

Įvairius automobilius, gali būti su 
defektais, pasiima. Sunaikinimo 
pažymėjimai. 

www.supirkimas.pro 
Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-628) 07656.

Kita

UAB TOLMANA juodojo metalo 
laužą. Pjausto, išsiveža. 

Tel. (8-617) 05596.

Gyvuliai

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

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

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

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

Darbas namuose! Reikalingi dar-
buotojai vynuoginių sraigių, miško 
uogų, grybų ir obuolių supirkimui.

Darbas pagal savo gyvenamąją 
vietą.

Tel. (8-679) 87866.

Reikalingas žmogus prižiūrėti 15 
karvių. Apgyvendina 3 kambarių 
bute.

Tel. (8-680) 70514.
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mėnulis
Kovo 14- 16 d. - pilnatis.

Klemensas, Lukrecija, Tautas, 
Tautgintė, Lionginas, Tautginė, 
Raigardas.

Matilda, Darmantas, Karigailė.
šiandien

kovo 15 d.

kovo 16 d.
Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, 
Henrika, Norvilė.

vardadieniai

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

9 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 69 (72)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 61,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 36,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 56,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 48,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 32,00

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

Ateina turtuolis į audinių par-
duotuvę ir prašo labai labai ryš-
kiai raudonos medžiagos. Jam 
visos pardavėjos sutempia viso-
kių raudonų audinių rietimus, tik 
kiekvieną giria, tik kainas sako. 
Pagaliau jis medžiagą išsirinko. 
Visi labai laimingi, klausia, kiek 
jam tos medžiagos atrėžti. O tas 
rodo labai mažą skiautelę:

– Savo vaikams parvežiau iš 
Amerikos lėlę, o jie jai liežuvį 
nurovė…

***
Moteris susirado antrą meilužį. 

Draugė jos ir klausia:
- O tai kuo pirmas blogas?
- Viskas su juo gera: jis rūpes-

tingas, dėmesingas, turi puikų 
skonį, gerą humoro jausmą, pui-
kiai gamina, išmano meną, mu-
ziką…

- Tai nesuprantu… Kam tau an-
tras?

- O antras - ne gėjus.

***
Armėnų radijo klausia:
- Ar įmanoma nugalėti prosti-

tuciją?
Armėnų radijas atsako:
- Na, kovoti prieš ją galima, ta-

čiau nugalėti ne, nes po kiekvie-
nos pergalės norisi kovoti dar…

***
- Kur šiemet ruošiesi vykti 

atostogauti?
- Pažiūrėjęs į savo biudžetą nu-

sprendžiau, kad nepavargau.

***
Petriukas stovi lauke ir rūko. 

Prie jo prieina senyva moteriškė 
ir piktai klausia:

- Berniuk, o tavo tėvai žino, 
kad rūkai?

- O jūsų vyras žino, kad jūs 
gatvėje kabinėjatės prie nepažįs-
tamų vyrų?

***
Brunetė persidažė į blondinę. 

Tą pačią dieną, radusi ant pa-
galvės tamsų ilgą plauką, sukėlė 
skandalą vyrui.

Kodėl anykštėnė Amiliutė nedalyvavo 
Kovo 11-osios suneštinyje

Balius nusimatė rimtas -
Šventė aikštėj, po žibintais.
stalas baltas, dekoruotas,
It graboriaus nuobliuotas. 

Užsiropštusi ant svirno
Visą dieną jį dabino:
Šveitė, trynė, blusinėjo,
kad dėmių nebūt, norėjo. 

Gėda bus ant Anykščių,
jei prisės prie jo svečių -
Gal net meras su žmona...
Būt kompanija faina!

Bėgsiu rytą į ,,Humaną“,
kad tik rasčiau, Dieve mano,
Žydrą maršką ar paklodę -
kodą merija nurodė.

O ant staltiesės žydros
Tiks ir butelis baltos.
Amiliutė atsidūsta, 
susimąsto ir ...nuliūsta. 

stalo - seno, ąžuolinio -
neiškeldint iš gimtinės... 
Marcė, jonas ir Pranelis
jį žemyn nukelt tik gali.


