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Kalbėjo apie vėjo elektrinių minusus Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Staškūniškio (Kurklių sen.) 

kaimo bendruomenė Kovo 
11-ąją, minėdama Lietuvos 
Nepriklauomybės Atkūrimo 
dieną, klausėsi ir koncerto, ir 
paskaitos. 

Staškūniškiečiams apie vėjo 
elektrinių grėsmes aiškino 
ekologė Deima Pranckūnie-
nė. Renginio vedėja, etno-
logė, mokslų daktarė Daiva 
Šeškaustaitė taip pat neslėpė, 
jog  nėra elektrinių statybos 
šalininkė.

Raseiniškė etnologė dr.Daiva Šeškauskaitė (kairėje) ir ekologė Deima Pranckūnienė Staškūniškyje 
kalbėjo, jog ir į jų rajoną braunasi vėjo elektrinės.

Bendrabutyje izoliuotis galėtų apie 
pusė šimto gyventojų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Pirmadienį, kovo 16 dieną, į posėdį susirinkusi Anykščių rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisija nusprendė, kad 
gyventojai, kurie įtariami užsikrėtę koronavirusu ar turėjusieji sąlytį su galimai užsikrėtusiu šiuo virusu asmeniu, bet neturi 
galimybės izoliuotis savarankiškai, tai galės padaryti Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filialo bendrabutyje.

Anykščių technologijos mokyklos bendrabutyje sudaryta galimybė izoliuotis apie pusei šimto 
gyevntojų.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
neatmetė varianto, kad gy-
ventojų saviizoliacijai gali 
tekti panaudoti buvusius Au-
lelių vaikų globos namus.

Vygantas Šližys: 
,,tik karvėms 
ramu“

Karantino metu 
kas vakarą 20 
val. bažnyčių 
varpai kvies 
maldai

Centro 
seniūnaitijos 
seniūnaitis 
anykštėnus 
ragina būti drą-
sesnius

COVID-19: 
kodėl turime 
likti namuose?

Pasiūla. Lietuvoje nuo šio pirma-
dienio paskelbus karantiną, Užimtu-
mo tarnybos tinklapyje pastebimai 
sumažėjo darbo pasiūlymų Anykš-
čių rajono gyventojams. Per šią 
savaitę paskelbti keturi nauji darbo 
pasiūlymai, tačiau siūlomos darbo 
vietos - ne Anykščių rajone. Ukmer-
giškiai mūsų rajone dairosi dažytojų, 
suvirintojų bei darbų vadovo. 

Autobusai. Nuo kovo 21 d., šeš-
tadienio, ribojamas priemiestinio 
ir miesto reguliaraus susisiekimo 
keleivinio transporto maršrutų reisų 
skaičius. Keleiviai Anykščiuose ne-
bebus vežami maršrutu Stotis - Li-
goninė (8.15 val., 9.20 val., 10.20 
val. ir 13.20 val.). Sekmadieniais ne-
bevažiuos autobusai šiais maršrutais: 
Anykščiai – Pravydžiai (8.25 val. ir 
10.20 val.), Anykščiai – Dabužiai 
(6.40 val. ir 10.20 val.), Anykščiai 
– Aknystos (7.20 val.), Anykščiai 
– Utena per Rubikius (11.40 val.), 
Anykščiai – Panevėžys per Troškū-
nus (7.10 val. ir 10.20 val.).  Nuo 
2020-03-21 iki karantino pabaigos 
likusiais neatšauktais maršrutais ke-
leiviai vežami nemokamai.

Termometras. Kovo 17-osios 
naktį apie 1 val. ugniagesiai Anykš-
čiuose į vieną J.Biliūno g. butų buvo 
kviečiami dėl sudužusio medicininio 
termometro. Atvykus ugniagesiams, 
bute atlikta mechaninė ir cheminė 
demerkurizacija. Surinkta apie 2 gr. 
gyvsidabrio, kuris paliktas šeiminin-
kei. 

Vamzdis. Pirmadienį, kovo 16 
dieną, Anykščiuose, prie Anykščių 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos, vykdant žemės gręži-
mo darbus, buvo pažeistas dujų 
vamzdis. Į incidento vietą apie 16 
val. iškviesti ugniagesiai teritoriją 
aptvėrė ,,Stop” juosta ir pabudėjo, 
kol bus nutrauktas dujų tiekimas. 
Tolesnius remonto darbus atliko 
avarinė dujų tarnyba. 

Vestuvės. Nepaisydama įtemptos 
situacijos dėl koronaviruso plitimo, 
viena pora kovo 27 dieną planuoja 
tuoktis, - skelbia Anykščių rajono 
savivaldybė. Teisės, personalo ir ci-
vilinės metrikacijos skyriuje amžiną 
meilę vienas kitam žada prisiekti 
1948 metais gimusi pora.
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spektras

Ūkininkai skatinami saugotis vilkų
Nuo kovo 2 iki balandžio 2 dienos ūkininkai Nacionalinei 

mokėjimo agentūrai gali teikti paraiškas, pagal kurias gali 
būti kompensuojamos jų investicijos į gyvulių apsaugos nuo 
vilkų priemones. 

Anykščių rajono savivaldybės 
administarcijos Žemės ūkio sky-
riaus vedėjas Virmantas Velikonis 
,,Anykštai“ sakė, jog kompensaci-
joms iš valstybės biudžeto skirtas 
milijonas eurų, šie pinigai pada-
lyti 20 šalies savivaldybių. Pini-
gai padalyti toms savivaldybėms, 
kuriose vilkai tradiciškai pridaro 
daugiausia žalos ūkininkams. Vie-
nas ūkininkas gali gauti iki 5 tūkst. 
eurų kompensaciją. 

Iš esmės kompensacijos bus 
skiriamos ūkininkams, kurie savo 
lėšomis įsirengė ,,saugius“ aptva-
rus. Ūkininkas, pretenduojantis į 
paramą, privalo turėti ne mažiau 

kaip ,,vieną sąlyginį galviją“. Eta-
loniniu galviju laikomas  dviejų 
metų bulius - jam prilyginamos 
septynios avys. 

Apie 8 tūkst. eurų prevencinėms 
priemonėms, kurios padėtų ūki-
ninkams apsaugoti savo gyvulius 
nuo vilkų, šiemet skirs ir Anykš-
čių rajono savivaldybė. Savival-
dybė ūkininkų paraiškas priims 
iki birželio 1 dienos. V.Velikonis 
,,Anykštai“ sakė, kad ir savival-
dybės parama bus skiriama tik po 
to, kai ūkininkas jau bus įsirengęs 
saugų aptvarą.   

Šiemet kaip niekad Anykščių ra-
jone vilkai anksti pradėjo medžio-

klę. Naktį iš vasario 18 į vasario 
19-ąją vilkai papjovė Storių kaimo 
ūkininko avis. Po nakties rastos 
papjautos dvi avys ir trys ėriukai. 

Tiesa, antrojo vilkų išpuolio kol 
kas nebuvo.  

-AnYkŠTA

Karantino metu kas vakarą 20 val. 
bažnyčių varpai kvies maldai

Kol Lietuvoje paskelbtas karantinas, daugelis kiekvieną vaka-
rą 20 valandą išgirs skambančius bažnyčių varpus. Varpų skam-
bėjimu nuo seno žmonės kviečiami melstis, skaičiuojamas laikas, 
pranešama apie svarbius įvykius. 

Dabar šiuo garsiniu ženklu žmonės kviečiami nuo neatidėlioti-
nų darbų stabtelėti maldai savo namuose. 

Lietuvos vyskupų raginimu žmo-
nės taip kviečiami malda palaikyti 
ligonius, gydytojus, slaugytojus ir 
visus, kuriems šis metas yra ypač 
sunkus.

Tikintieji raginami nepamiršti 
maldos ar atgaivinti tradiciją kal-
bėti senelių ir prosenelių mokėtą 
maldą, prašant šv. Juozapo užta-
rimo. Būtent šia malda nuo seno 
melstasi ištikus nelaimėms ar iš-
bandymams. Simboliškai šia mal-
da pradedama melstis kovo 19-ąją, 
kada minimas šv. Juozapas. 

Per interneto transliacijas vie-
ningai maldai jungsis įvairios 
bendruomenės ir maldos grupės. 
Esant galimybei į bendrą maldą 
kviečiami namiškiai. Tie, kurie gy-

vena vieni ar yra izoliacijoje, taip 
pat kviečiami vienytis mintimis ir 
melstis drauge. 

Savo laiške vyskupai kalba apie 
dabartinį laikotarpį: „Labai norime 
paraginti Jus neišsigąsti šio laiko, 
bet atvirkščiai - matyti jį kaip ga-
limybę Gavėnios susikaupimui. 
Šiuo metu Lietuvoje dedamos di-
delės pastangos užkirsti kelią vi-
rusui plisti. Tai prevencija. Todėl 
negalime vieni į kitus žiūrėti taip, 
tarsi visi aplinkui būtų užsikrėtę. 
Patiriamą baimę turėtume įveikti 
malda, kuri yra priešnuodis neri-
mui ir pasimetimui.“ 

Laiške pateikiama daugiau būdų, 
kaip gilinti tikėjimą: 

kasdien atsiversti Šventąjį Raš-

tą, kuris gali tapti paguoda ir pa-
drąsinimu;

atnaujinti kasdienę Rožinio ir 
Gailestingumo vainikėlio maldą, 
meldžiantis už fizinę ir dvasinę 
sveikatą;

dalyvauti šv. Mišiose stebint 
transliacijas, kol nėra galimybės 
dalyvauti akivaizdžiai;

susitaikyti su Dievu ir vienam su 
kitu;

daugiau laiko skirti savo vai-
kams, brangiems šeimos nariams;

atrasti būdus, kaip savo bendruo-
menėse, maldos ir Šventojo Rašto 
studijų grupėse melstis kartu nau-
dojantis ryšio priemonėmis.

Malda „Į tave, palaimintasis 
juozapai, kreipiamės vargų spau-
džiami“ 

Į Tave, palaimintasis juozapai, 
kreipiamės vargų spaudžiami. 
Melsdami Tavo švenčiausią suža-
dėtinę pagalbos, su pasitikėjimu 
prašome, kad ir Tu mus globo-
tum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri 
Tave jungė su nekaltąja Mergele, 

Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviš-
ko džiaugsmo, su kuriuo glaudei 
prie savęs kūdikėlį jėzų, malo-
ningai pažvelk į visus, kuriuos 
jėzus kristus yra atpirkęs savo 
krauju, ir mūsų reikaluose pa-
dėk mums savo galia ir užtarimu. 
Rūpestingasis šventosios Šeimos 
sarge, saugok jėzaus kristaus 
žmones. Mylimasis Tėve, padėk 
mums išvengti visokių klaidų ir 
nupuolimų. Galingasis Gelbėto-
jau, stiprink mus kovoje su tamsos 
galybėmis ir, kaip anuomet išgel-
bėjai kūdikėlį jėzų iš gresiančio 
jo gyvybei pavojaus, taip dabar 
gink šventąją Dievo Bažnyčią 
nuo priešo žabangų ir nuo visokių 
nelaimių, o kiekvieną mūsų nuo-
lat globok, kad, stiprinami Tavo 
pavyzdžio ir pagalbos, galėtume 
šventai gyventi, Dievo malonėje 
numirti ir pasiekti amžinąją dan-
gaus laimę. Amen.“

Pagal lietuvos vyskupų kon-
ferencijos informaciją.

Vygantas Šližys: ,,tik karvėms ramu“
Įtemptą laikmetį išgyvena krovinių vežimo sektorius. Tačiau, 

pasak krovinių vežimo įmonę valdančio anykštėno verslininko 
Vyganto Šližio, per karantiną labiau kenčia keleivių vežimo įmo-
nės. V.Šližys yra ir keleivių vežimo įmonės ,,Kautra“ bendrasavi-
ninkis.

,,Autobusuose gali būti užimta 
tik kas ketvirta vieta. O tai reiškia, 
jog 48 vietų autobuse maksimum 
gali važiuoti  12 keleivių“, - kalbėjo 
V.Šližys. Jis dėstė, kad ,,Kautra“ at-
sisako atskirų maršrutų, bet vis tiek 
dirba ,,juodai į minusą“.

Krovinius Vakarų Europoje veža 
48 V.Šližio sunkvežimiai. Jo įmo-
nėje dirba 60-70 vairuotojų, iš ku-
rių pusė - ukrainiečiai ir baltarusiai. 
V.Šližio ,,furos“ perveža maisto 
produktus ir buitinę chemiją ir kol 
kas yra visiškai apkrautos. Tiesa, 
gerokai mažėja jų kilometražas - jei 
iki koronaviruso išplitimo sunkve-
žimiai per mėnesį nuvažiuodavo 
10-12 tūkst. km., tai dabar važiuoja 
7-8 tūkst. km. ,,Furos“ stringa prie 
vidinių Europos Sąjungos sienų. 
,,Mūsų pajamos tiesiogiai priklauso 
nuo nuvažiuotų kilometrų“,  - aiški-
no verslininkas.

Didelė problema - vairuotojų 

keitimas. Sunkvežimiai į Lietu-
vą negrįžta, o vairuotojai, atidirbę 
savo pamainą, yra keičiami. ,,Len-
kai nepraleidžia. Varėm autobusiu-
ką į keltą. Tik vakar grįžo vyrai. 
Ukrainiečiai vairuotojai išvažiuoja į 
Ukrainą. O kaip grįžti? Baltarusijos, 
Ukrainos, Lietuvos sienos... Reikia 
tarpvalstybinių susitarimų. Kol kas 
mašinos iš Europos  nepradėjo grįž-
ti. Dar tik labai maža dalis grįžta, o 
jau sienos užsikimšo. Kas bus, jei 
visos pradės grįžti? Bus šimto kilo-
metrų eilė...“ - aiškino V.Šližys.

Vairuotojai, kurie pasikeitus pa-
mainoms lieka poilsiauti Lietuvoje,  
privalo karantinuotis. Verslininkas 
kalbėjo, kad vairuotojai, dirbdami 
Vakarų Europoje, bent jau sąlygi-
nai yra saugūs.,,Perkrovimo vieto-
se niekas jų iš mašinų neišleidžia. 
Langelį pravėrė, dokumentus pa-
davė... Iškrovė, dokumentus atgal 
įmetė... Uždrausta turėtų kontak-

tų. Apskritai, jie juk kabinoje, jie 
geriausiai apsaugoti. Erdvė maža, 
naudoja dezinfekcines priemones, 
maistą patys ruošiasi“, - apie vai-
ruotojų saugumą sakė verslinin-
kas.

Visuomenėje girdisi pasipik-
tinimų, jog vairuotojai, grįžę iš 
Europos į Lietuvą, yra potencialūs 
viruso nešiotojai. V.Šližys sakė, 
jog reikia suprasti, jog ,,be jų bus 
šakės, jie priešakinėje linijoje“.

Patys vairuotojai, pasak versli-
ninko, nepanikuoja, tik vienas dar-
buotojas atsisakė važiuoti į reisą. 

V.Šližys augina ir mėsinius 
galvijus. Šis verslas yra vienas 
saugesnių per karantiną ar krizę. 
Verslininkas kalbėjo, kad veršiu-
kų eksportas gali strigti, tačiau  
didesnių finansinių grėsmių ūkiui 
nekyla. 

 
-AnYkŠTA

Vakaruose dirba visi Vyganto Šližio sunkvežimiai, tik kilometrų 
dabar jie nuvažiuoja mažiau. 

NASA. JAV Nacionalinė aero-
nautikos ir kosmoso administracija 
(NASA) paskelbė įšaldanti darbą, su-
sijusį su raketos ir kapsulės statymu 
bei testavimu, skirtų jos vadovauja-
mai misijai į Mėnulį „Artemis“ dėl 
vietos bendruomenėje plintančio ko-
ronaviruso. Kosmoso agentūra uždaro 
savo kompleksą „Michoud Assembly 
Facility“ Naujajame Orleane, kur sta-
toma raketa „Space Launch System“, 
taip pat netoliese esantį Stenniso  kos-
moso centrą, vėlai ketvirtadienį infor-
mavo NASA administratorius Jimas 
Bridenstine'as. „Pakeitimų Stenniso 
[centre] buvo imtasi dėl didėjančio 
susirgimo COVID-19 atvejų skai-
čiaus aplink centrą įsikūrusioje ben-
druomenėje, taip pat dėl saviizolia-
cijos besilaikančių mūsų darbuotojų 
skaičiaus ir vieno patvirtinto užsikrė-
timo atvejo mūsų Stenniso komando-
je“, – paaiškino jis. „NASA laikinai 
sustabdys „Space Launch System“ 
ir „Orion“ techninės įrangos gamy-
bą ir bandymus. NASA ir rangovų 
komandos sklandžiai nutrauks vei-
klą ir paliks visą aparatūrą saugiomis 
sąlygomis, kol bus galima atnaujinti 
darbą“, – nurodė J. Bridenstine'as. 
„Space Launch System“ yra galin-
ga tolimojo kosmoso raketa, skirta 
gabenti astronautus į Mėnulį ir už jo 
ribų, o „Orion“ yra įgulai pritaikytas 
modulis. Nuogąstaujama, kad viruso 
protrūkis gali sužlugdyti JAV planus 
sugrįžti į Mėnulį iki 2024 metų.

Nafta. Rusija nevykdo naftos kai-
nų karo su Saudo Arabija ir remiasi 
Saudo Arabijos teiginiais, neigian-
čiais tokį karą su Rusija, pareiškė 
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus 
Peskovas. Paprašytas pakomentuoti 
tarptautinės žiniasklaidos teiginius, 
jog Maskva ir Rijadas įsivėlė į naf-
tos kainų karą, D. Peskovas sakė: 
„Rusija su niekuo nekariauja, o mes 
vadovaujamės karališkosios šeimos 
pareiškimais, kad Saudo Arabija taip 
pat nedalyvauja kainų kare“. „Kie-
kviena šalis turi savo biudžeto para-
metrus, ir kiekviena šalis kuria poli-
tiką, atsižvelgdama į šiuos biudžeto 
parametrus“, – sakė Vladimiro Pu-
tino atstovas spaudai. Pabrėždamas, 
jog šių metų Rusijos iždas sudarytas 
remiantis prielaida, kad vidutinė naf-
tos kaina šiemet bus 42 JAV doleriai 
už barelį, dabartinę naftos kainą D. 
Peskovas pavadino „gana nemalonia, 
bet nekatastrofiška Rusijai vidutinės 
trukmės perspektyvoje“.

Bavarija. Vokietijos didžiausia 
žemė Bavarija penktadienį tapo pir-
muoju šalies regionu, įsivedusiu gy-
ventojų judėjimo apribojimus, kad 
sustabdytų naujojo koronaviruso 
plitimą. „Nuo vidurnakčio prelimi-
nariam dviejų savaičių laikotarpiui 
bus įvesti esminiai suvaržymai dėl 
išėjimo į lauką“, – sakė šios žemės 
vyriausybės vadovas Markusas So-
ederis. „Bavarų neuždarome, bet 
beveik visiškai stabdome viešąjį gy-
venimą“, – per spaudos konferenciją 
pridūrė M. Soederis. Pasak jo, regi-
one, be kita ko, užsidarys restoranai, 
o gyventojams nebus leidžiama būti 
lauke didelėmis grupėmis.

Mirtys. Nuo koronaviruso mirusių 
žmonių skaičius visame pasaulyje 
penktadienį  viršijo 10 tūkst., rodo 
naujienų agentūros AFP renkami 
duomenys. Iš viso užfiksuota 10 080 
mirčių, dauguma jų – Europoje (4 
932) ir Azijoje (3 431). Labiausiai 
nuo viruso nukentėjo Italija, kur mirė 
3 405 žmonės, antrą vietą šiuo atžvil-
giu užima Kinija (3 248), o trečią – 
Iranas (1 433).

Ūkininkai turės daugiau galimybių apsaugoti gyvulius nuo vilkų.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

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

Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Centro seniūnaitijos seniūnaitis 
anykštėnus ragina būti drąsesnius
Portalo anyksta.lt redakto-

rius Robertas ALEKSIEJŪ-
NAS kalbino Anykščių miesto 
Centro seniūnaitijos seniūnaitį 
Deividą BUTKŲ.

39-erių D. Butkus yra baigęs 
agronomijos magistro studi-
jas tuometiniame Aleksandro 
Stulginskio universitete. Dirba 
logistikos vadybininku įmonė-
je, užsiimančioje didmenine 
prekyba pašarais. Su ilgamete 
drauge Donata augina 3 metų 
sūnų Jokūbą. Anykščių miesto 
Centro seniūnaitijos seniūnai-
čiu D.Butkus buvo išrinktas 
praėjusių metų lapkritį.

- Kaip manote, ar seniūnaičiai 
nėra tik aukštesnės valdžios nu-
leista ir mažai reikalinga parei-
gybė? 

- Mano manymu, per seniūnai-
čius savivaldybė siekia glaudinti, 
stiprinti ryšį tarp valdžios ir eilinio 
žmogaus, susidūrusio su tam ti-
kromis problemomis, asmeniniais 
klausimais, kurie yra susiję su jo 
gyvenamosios teritorijos aplinka, 
socialine gerove, rūpyba ir pan. 
Greičiausiai, jei seniūnaitis savo 
atstovaujamoje teritorijoje ben-
druomenės  nariams yra ir pakan-
kamai žinomas asmuo , tai žmonės 
tiesiog nebijo ar jaučiasi drąsesni, 
kreipdamiesi su savo bėdomis ir 
rūpesčiais į jiems pažįstamą asme-
nį nei tiesiogiai  į rajono savivaldy-
bės atstovus. 

- Esate palyginti dar neseniai 
išrinktas Anykščių miesto Centro 
seniūnaitijos seniūnaičiu. Kokio-
mis priemonėmis palaikote ryšį 
su Centro seniūnaitijos gyven-
tojais, kas Jums padeda pajusti 
šios seniūnaitijos pulsą?

- Po seniūnaičių rinkimų sau-
sį  Anykščių menų inkubatoriuje 
vyko mokymai, skirti įgyti kom-
petencijų, būtinų tinkamai atlikti 
nustatytas seniūnaičių funkcijas. 
Mokymus vedęs prof.dr. Saulius 
Nefas pasakojo apie seniūnų ir se-
niūnaičių veiklos aspektus, vyko 
diskusijos. 

Kol kas Centro seniūnaitijos gy-
ventojai arba yra  nedrąsūs, o gal 
yra ir kitos priežastys, tačiau dar 
nėra kreipęsi į mane jokios pagal-
bos.Tačiau tai jie gali viada daryti 
tiek telefonu, tiek elektroniniu paš-
tu, kurie nurodyti Anykščių rajono 
savivaldybės internetiniame pus-
lapyje. Taip pat socialiniame tin-
kle ,,Facebook“ yra sukurta grupė 
,,Anykščių miesto seniūnaičiai“, 
kur gyventojai gali  rašyti, klausti 

ir jiems bus atsakyta bei stengia-
masi padėti. 

Pajusti, kuo gyvena ne tik Cen-
tro seniūnaitijos gyventojai, bet 
ir dauguma anykštėnų, padeda 
Anykščių rajono žiniasklaida, ra-
dijas, viešieji renginiai, gyventojų 
susibūrimai.

- Kokias matote spręstinas 
problemas Centro seniūnaitijos 
teritorijoje ir kurias iš jų jau pa-
vyko išspręsti?

- Norėčiau priminti, kad visi se-
niūnaičio pastebėjimai, paklausi-
mai rajono savivaldybei yra tik re-
komendacinio, patariamojo balso 
pobūdžio. Kadangi gyventojai kol 
kas į mane  nesikreipė jokiais klau-
simais, tai kol kas ir neteko spręsti 
jokių problemų.

- Su kuriais Anykščių rajono 
savivaldybės vadovais, specialis-
tais palaikote ryšius?

- Bendrauju  su Anykščių rajono  
mero pavaduotoju, rajono savival-
dybės administracijos direktorės 
pavaduotoja, keletu savivaldybės 
darbuotojų ir tarybos nariais. Ma-
nau ir tikiuosi, kad prireikus pagal-
bos visi šie žmonės neatsisakytų 
padėti sprendžiant gyventojų pro-
blemas, susijusias su gyvenamo-
sios teritorijos aplinka, gerbūviu, 
socialiniais ir kitais klausimais. 

- Domitės Anykščių rajono 
savivaldybės realijomis. Kas 
Jus šiuo metu rajono gyvenime 
labiausiai džiugina, o kas  nera-
mina?

 - Labiausiai neramina Anykš-
čių rajono demografinė padėtis, 
nedarbas ar menkai apmokamas 
darbas, socialinė atskirtis, viešo-
jo saugumo problemos. Džiugina, 
kad ir ne toks didelis ir spartus, 
bet šioks toks jaunų žmonių grį-
žimas į gimtinę čia auginti savo 
vaikų, kurti nedidelius verslus, 
siekiant išlaikyti ne tik savo šei-
mą, bet ir sukurti keletą darbo vie-
tų kitiems.

- Stebite ir tai, kaip gyvena ir 
tvarkosi kitos Lietuvos savival-
dybės. Kokią jų patirtį labiausiai 
knieti pritaikyti Anykščiuose?

- Kiekvienas savame kieme tvar-
kosi taip, kaip pats išmano. Mūsų 
rajono savivaldybė tvarkosi pagal 
savo išgales, turimą patvirtintą 
biudžetą ir kompetencijas. Anykš-
čių rajono savivaldybė yra pasirin-
kusi turizmo kelią, tačiau neramina 
kurortinio miesto statuso siekimo 
procesai, visų įdedamas indėlis ir 
galimas sudėtingas kriterijų pasie-
kimas. Tačiau pasiektu tikslu vie-
nareikšmiškai džiaugčiausi.

- Ką, pasinaudodamas šiuo in-
terviu, per laikraščio ,,Anykšta“ 
puslapius norėtumėte perduoti 
Jus rinkusiems Centro seniūnai-
tijos gyventojams?

- Jei su humoru, tai nepasiduo-
kite šiandieninei panikai, tam tikrų 
produktų pirkimo bumui. Saugoki-
te ir mylėkite vieni kitus. O jei rim-
čiau – gerbkite vienas kitą, kitokią 
nuomonę. Linkiu mažiau patyčių ir 
įžeidinėjimų. 

Jau tris mėnesius Anykščių miesto Centro seniūnaitijos seniū-
naičio pareigas einantis  Deividas Butkus prisipažino, kad kol 
kas iš gyvventojų nesulaukė nė vieno pagalbos prašymo.

Kaip 
leidžiate 
karantiną 
ir ko jo metu 
labiausiai 
trūksta?

Linas JUREVIČIUS:
- Karantino laikotarpį leidžiu 

namuose arba einu žvejoti. Di-
džiausias trūkumas per karanti-
ną – sudėtinga įsigyti žvejybos 
reikmenų – sliekų, „dzikų“ .

Greta RADZEVIČIENĖ:
- Kol kas netrūksta nieko. Ka-

dangi nedirbu, atsirado daugiau 
laisvo laiko, tačiau jį išnaudo-
ju turbūt panašiai, kaip ir kiti: 
žiūriu TV, skaitau knygas, einu 
pasivaikščioti. Atėjo laikas ir 
tiems darbams, kuriuos vis ati-
dėliodavau dėl laiko stokos. Taip 
pat atsirado galimybė daugiau 
pasigilinti į save, į gyvenimo 
prasmę… Tik neramina neaiški 
ateitis: kiek laiko tai tęsis? Be 
abejo, ne 2 savaites. 2 mėnesius, 
3? Laikas parodys…

Lina TAMOLIŪNIENĖ:
- Per karantiną sėdžiu sody-

boj su šeima. Netrūksta nieko. 
Meldžiuosi, kad greičiau viskas 
baigtųsi.

Visos grįžusios ,,fūros“ 
apskritai Lietuvoje netilps

Vygantas ŠLIŽYS, verslininkas, 
apie eiles prie sienos: 

,,Kol kas mašinos iš Europos  
nepradėjo grįžti. Dar tik labai maža 
dalis grįžta, o jau sienos užsikim-
šo. Kas bus, jei visos pradės grįžti? 
Bus šimto kilometrų eilė...“

Gudresni  bėga į Švediją, 
mažiau gudrūs - į Rusiją

Deima PRANCKŪNIENĖ, eko-
logė, apie vėjo elektrinių poveikį 
gyviems organizmams: 

,,Suomių šiaurės elnių bandos  
gyvena laisvėje. /.../Bet kai buvo 
pradėta statyti elektrines pas juos, 
šiaurėje,  - neberanda savo bandų,  
nes elniai, reaguodami į stresą, 
bėga iš tų teritorijų.“

Po karantino gal demografija 
atsigaus

Deividas BUTKUS, Anykščių 
miesto Centro seniūnaitijos se-
niūnaitis, apie tai, dėl ko labiau-
siai neramu: 

,,Labiausiai neramina Anykščių 
rajono demografinė padėtis, nedar-
bas ar menkai apmokamas darbas, 
socialinė atskirtis, viešojo saugu-
mo problemos.“ 

Diena dienai, produktas 
produtui nelygu

Rita KRIPAITIENĖ, Anykš-
čių rajono vartotojų kooperaty-
vo vadovė, apie galimą prekių 
trūkumą: 

,,Konkrečią dieną, konkrečioje 
parduotuvėje gali negauti kon-
krečios prekės. Bet ar be vieno ar 
kelių produktų nė dienos neišgy-
vensime?“

Ši žinia daugelį džiugina

Valdas PALIONIS, Anykščių 
rajono policijos komisariato Re-
agavimo skyriaus viršininkas, 
apie sveikatos prevenciją: 

,,Kam iš pareigūnų tik įmano-
mas darbas distanciniu būdu, tokią 
galimybę būtinai suteiksime.“

Gyvenate šiltnamio 
sąlygomis?

Valdas JUŠKA, ūkininkas, šil-
tnamių savininkas, apie korona-
viruso tikimybę tarp jo darbuo-
tojų: 

,,Tarp mūsų darbuotojų nėra 
keliavusių po pavojingus kraštus, 
šiuo atveju tai yra privalumas.“ 

Natūralu. Būdami namie 
žmonės daugiau valgo

Gintarė ŠIMULIONIENĖ, 
parduotuvės ,,Anykštukas“ savi-
ninkė, apie prekių šlavimą praė-
jusį savaitgalį: 

,,Kai kurių prekių pardavėme 
tris ar keturis kartus daugiau nei 
įprastai.“ 
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rievės

Mano, amžiną jam atilsį, 
senelis - šviesus jis buvo žmogus- 
sakydavo: protingas mokosi iš 
svetimų klaidų, normalus - iš savų, 
o durnas ir iš savų nepasimoko. 

Čia tiems, kurie kikeno iš per-
kančių makaronus ir šaldančių 
mėsą. Visko bus, viskuo ,,Maxi-
ma” pasirūpins! 

Be abejo, bus! Tik ko po parduo-
tuves karantino metu trainiotis?  
Virusų pagaudyti? Ypač, kai esi 
paleistas ,,dirbti” nuotoliniu būdu.  
Menka paslaptis, kad gera dalis 
mūsų labui triūsiančių biudžetinin-
kių dabar ypač gerai informuotos, 
ko naujo ,,su akcija“ užvežė į ,,nor-
fą“... laiko vizituoti parduotuves 
anykštėnai turi iki valiai.  Vilnius, 
sako, tuštesnis. santykinio proto 
vienetų sostinėje daugiau. Vienas 

pažįstamas valstybinės įmonės 
direktorius, kurio pavaldinės vien 
moterys, pasakodamas, kad jo dar-
buotojos salotas ir keptus ,,zuikius“ 
dar tebesitempia iš prekybos tinklų 
kulinarijos skyrių, griebiasi už gal-
vos. Gal būtų buvę saugiau  šitas 
,,perekšles“, pažeidžiant ministeri-
jos nurodymą, užrakinti įstaigoje, 
kad  tvarkytų archyvą? Atsiprašau, 
skamba seksistiškai, bet aš pati esu 
moteris ir tai, kas susiję su relaksu 
,,šopintis“, man ypač suprantama, 
todėl leidžiu sau nepagarbiai atsi-
liepti apie savo lytį.

suprantama, moterys po 
Antrojo pasaulinio iš silpno-
sios lyties tapo stipriąja ir yra 
atsakingesnės už šeimą  nei vyrai 
(kiek pažįstate motinų, kurios 
būtų palikusios vyrą su neįgaliu 
vaiku ir ,,emigravusios“ pas kitą 
– jaunesnį, ne pliką ir nepilvo-
tą? ). Moterys bijo, kad padėtis 
blogės, ima kaupti reikalingas ir 
nereikalingas atsargas. 

Akivaizdu, kad alyvuogių, pes-
to padažo, šviežio spaudimo aly-
vuogių aliejaus, itališkų maka-
ronų skonį, užsidarant valstybių 
sienoms, turėsime kuriam laikui 
pakeisti lietuvišku varškės sūriu, 
,,Obelių aliejumi“ bei pakrūmėje 
pasikastais krienais.

nelabai skanu.  Bet tikrai į 
sveikatą. sveiką gyvenimą pro-
poguojantys žmonės žino sibiro 

žiniuonės Anastasijos mokymą, 
kad pačių pasėtas ir išaugin-
tas augalas yra toks protingas, 
kad savyje sukaupia būtent tas 
medžiagas, kurių trūksta šeimi-
ninkui. Tiesa tai ar tik artefaktas 
– ne man spręsti, kita vertus, 
tai ne šių ,,rievių“ tema. Tačiau 
kaip ten bebūtų, dar nesigirdėjo, 
kad netekęs delikatesų kas būtų 
numiręs.

Žmonių 
nerimą ir 
baimę gali-
ma suprasti. 
Juolab kad 
aiškios 
informacijos, 
kaip ruoštis 
karantinui, 
nei šalies, 
nei rajono 
vadovai 
neišplatino. O jAV, skaičiau, yra 
sudarytas net būtinų produktų ir 
daiktų sąrašas, kuris rekomen-
duotinas kiekvienai šeimai, jei 
ištiktų katastrofa.

O ką žinome mes? kad Veryga 
su skverneliu žada, jog viskas bus 
gerai ir padėtis kontroliuojama?

Tačiau tada kodėl susirgusiųjų 
statistika kasdien blogėja?  nau-
ja koronoviruso auka Panevėžyje 
ar Radviliškyje jau nebe sensa-
cija, o tik didesnis skaičius. O 
skaičiai neturi amžiaus, profesi-

jos, vaikų. Dėl skaičių ir skauda 
mažiau. 

kas su  mumis bus, jeigu mes 
patys – tu ar aš – tapsime naujais 
pandemijos statistikos skaičiais? 
Ar bus kam iš mūsų aplinkos 
nueiti iki parduotuvės, jeigu 
susirgs kas iš artimųjų , o mus 
karantinuos? Ar paskelbta, kas ir 
kurioje seniūnijoje mumis pasirū-

pins, maisto 
prie durų 
paliks? Kokiu 
telefonu bus 
galima pagalbą 
išsikviesti? 

Aš, pavyz-
džiui,  net 
bendrojo 
karantinui 
valdyti sukurto 
pagalbos nu-
merio neįsimi-

niau. Turėčiau ieškoti internete. 
Aš surasiu. Bet kur suras mano 
aštuoniasdešimtmetė mama, kuri 
neturi interneto?  Paskambins 
man. Žinoma! jeigu pajėgs, o 
aš būsiu gyva ir atsiliepsiu. kita 
vertus, mano mama orientuota. 
Bet kiek tokio amžiaus ar vyres-
nių senolių dar vaikšto žeme, 
o mintyse jau gano dangaus 
aveles?...

kaltų ieškoti žmogiška, nes 
kaltų ieškoti lengviausia. suradus 
kaltą, kuriam laikui palengvėja. 

Tegul neilgam, tegul iki vidurnak-
čio nemigos, kai lieki vienas su 
savim ir vienas su pasauliu. są-
moningai nerašau - Dievu. Akista-
ta su baimėm vienodai skausmin-
ga ir tikinčiam, ir ateistui.

siūlyčiau dabar nieko nekal-
tinti.  nes jie taip pat nežino. 

negerai, kai imi sakyti Mes ir 
jie. Tačiau bijau, kad tas laikas 
neišvengiamai artėja.

nes sunkumai turi dvi savybes 
- jie arba užgrūdina, nuskaidri-
na, arba sulaužo. 

Tikėkim, kad šie sunkumai 
užgrūdins tuos, kurie liks gyvi. 
Tikėkim, kad prie plaučių ven-
tiliatoriaus, sunkiai valandai 
atėjus, prijungs ne tą, kuris turi 
daugiau pinigų ir pažinčių, o tą, 
kuriam to  labiau reikia. nors aš 
nuoširdžiai abejoju, kad prasidė-
jus išgyvenimo lenktynėms taip 
bus. nes ir pati, susirgus arti-
mam žmogui, padaryčiau viską, 
kad prijungtų būtent jį, o ne kitą. 
nehumaniška? 

Be abejo!  Bet, ranką prie 
širdies pridėję, pasakykite, kas iš 
jūsų paaukotų savo seną mamą ar 
brolį? Meilės taisyklės žiaurios. 

Džiaugiuosi, kad turiu visko 
prikaupus bent trims savaitėms, o 
racionaliau šeimininkaujant - gal 
ir daugiau nei mėnesiui. O tada 
bus ridikėlių. jei išgyvensiu ir 
spėsiu pasėti. 

Gražina ŠMiGelskienĖ

„...Tikėkim, kad prie plaučių 
ventiliatoriaus, sunkiai valan-
dai atėjus, prijungs ne tą, ku-
ris turi daugiau pinigų ir pa-
žinčių, o tą, kuriam to  labiau 
reikia. Nors aš nuoširdžiai 
abejoju, kad prasidėjus išgyve-
nimo lenktynėms taip bus...“

(Atkelta iš 1 psl.)

Moteris supažindino vėjo 
elektrinės

 
Šalia Staškūniškio ketinama 

statyti vėjo elektrinių parką. Re-
miantis statytojų  planais, kai kurių 
staškūniškiečių gyvenamieji namai 
atsidurtų vos už kelių šimtų metrų 
nuo artimiausių elektrinių. 

Po renginio Staškūniškio ben-
druomenės pirmininkė  Ernesta 
Kličienė ,,Anykštai“ sakė, jog 
Raseiniuose gyvenančios dr. 
D.Šeškauskaitė ir D.Pranckūnienė 
nerimauja dėl būsimų elektrinių 
statybų jų gyvenamojoje vietovėje. 
E.Kličienę su raseiniškėmis gy-
venimas suvedė ,,per elektrines“. 
Jos visos trys tapo ir asociacijos 
,,Baltijos gamta ir žmogus“ steigė-
jomis.  

Raseiniuose sprendžia tą pačią 
problemą

 
Etnologė dr. D.Šeškauskaitė 

Staškūniškyje dėstė, jog Raseinių 
rajono gyventojai nerimauja dėl 

būsimų elektrinių statybų. 
,,Mes kovojame, mūsų meras 

mums nepasako informacijos, kiek 
elektrinių bus, kur jos bus. Žemė 
nuo senų senovės buvo mūsų tur-
tas ir, manau, juo turi išlikti. At-
važiavome iš Raseinių rajono, va-
žiuodamos žiūrėjome, kokia graži 
ta Lietuva.  Svarbus kiekvienas 
žmogus, svarbi kiekviena sodyba 
ir negalima užbraukti jų kryžiu-
kais“, - staškūniškiečiams kalbė-
jo dr. D.Šeškauskaitė. O ekologė 
D.Pranckūnienė skaitė daugiau nei 
pusvalandį trukusią paskaitą apie 
vėjo elektrinių keliamus pavojus ir 
jų daromą žalą. Lektorė savo pasa-
kojimą iliustravo skaidrėmis. 

,,Mes jau trisdešimt metų turi-
me galimybę reikšti laisvą žodį, o 
buvo laikai, kai žmonės už laisvą 
žodį paaukodavo gyvybę. Trisde-
šimt metų mes turime teisę kal-
bėti ir galime kažką iškovoti. Mes 
už žinojimą, už kalbėjimą ir už 
bendrystę“, - savo misiją nurodė 
viešnia. Ji dėstė, kad analogiškas 
paskaitas jau skaitė Kelmės ir Ra-
seinių rajonų gyventojams, politi-
kų kalbas, kad tie, kurie priešina-

si vėjo elektrinių statyboms, yra 
Rusijos interesų gynėjai, ekologė 
sakė priimanti asmeniškai. ,,Mes 
ne rusams, ne lenkams atstovau-
jame, o savo Lietuvai“, - kalbėjo 
D.Pranckūnienė.  

 
,,Žalias tik vėjas“
 
Pasak ekologės, vėjo jėgai-

nės yra gamybiniai įrengimai, 
kuriuose ,,žalias yra tik vėjas“. 
D.Pranckūnienė pateikė skaičius, 
jog statant vieną 3 MW galios 
vėjo elektrinę reikia 1200 tonų 
betono, 3 tonų aliuminio, 2 tonų 
retųjų metalų. ,,Elektrinių spar-
nuotės nėra perdirbamos, jos ga-
minamos iš stiklo pluošto. Nieko 
nėra amžino, išskyrus remontą. 
JAV susidėvėjusios sparnuotės 
tiesiog užkasamos žemėje. Yra 
ištisi vėjo jėgainių menčių kapi-
nynai. Sparnuotės jėgainėje yra 
trys, kiekviena sveria po 20 tonų“, 
- aiškino viešnia.

Ekologė kalbėjo, kad vėjo elek-
trinės kenksmingos dėl kelių as-
pektų - triukšmingumo, infragarso, 
elektromagnetinės spinduliuotės, 
šešėliavimo ir vibracijos. Pasak 
jos, nekilnojamojo turto, esančio 
šalia elektrinių, vertė krinta nuo 40 
iki 80 proc.

 
Lygino su televizijos bokštu
 
D.Pranckūnienė aiškino, kad į 

Lietuvą ateina didžiulės, jūrinės 
arba ofšorinės, elektrinės, kurios 
neturėtų būti statomos žemyne. 
,,Visada lyginame su televizijos 
bokštu. Televizijos bokšto restora-
no aukštyje būtų naujųjų elektrinių 
generatorius, apie kurį dar suktųsi 
sparnai. Galime įsivaizduoti, kokio 
dydžio elektrinės ateina. Tos nau-
josios bus šimtu metrų aukštesnės 
už tas tris, kurios dabar stovi netoli 
Staškūniškio“, - kalbėjo ekologė. 

Ji nemažai dėmesio skyrė elek-
trinių skleidžiamam infragarsui. 

Kalbėjo apie vėjo elektrinių minusus
,,Infragarsas - taip pat garsas, ku-
rio mes negirdime. Tai yra banga... 
Kai sukasi  mentė pro stiebą, su-
spaudžia orą. Kita vėl tą patį pa-
daro. Susidaro bangavimas, kurio 
mes negirdime, bet jis sklinda iki 
15 kilometrų. Gyviems organiz-
mams jis sukelia stresą, nerimą, 
nepagrįstą baimę, veikia centrinę 
nervų sistemą, trikdo kvėpavimo 
ritmą ir t.t. Sako - kai pastatys, tada 
išmatuosime. Bet kai investuos 4 
mln., niekas tų elektrinių negriaus, 
koks tas garsas bebūtų“, - aiškino 
D.Pranckūnienė.

 
Pateikė pavyzdžius su gyvūnais
 
Ekologė, kalbėdama apie vėjo 

elektrinių žalą, ją iliustravo gyvū-
nų pavyzdžiais. ,,Vieną beždžionę 
mokslininkai pririšo prie medžio, o 
kitos lakstė laisvai. Ir paleido inf-
ragarsą. Gamta gyvus organizmus 
išmokė reaguoti į triukšmą. Garsas 
- visi bėga. Ir mes bėgtume. Nuo 
to garso visos beždžionės, kurios 
buvo laisvos, išbėgiojo, o ta, kuri 
buvo pririšta, - negalėjo sureaguo-
ti, kaip gamta ją mokė, ir ją išti-
ko infarktas. Reiškia, mes galime 
atsiduti tos beždžionės vietoje, 

negirdėdami to infragarso, kuris 
mus veikia. Mes iš savo vietovės 
negalime išsinešti namų - nesame 
sraigės, nesame paukščiai, kurie 
gali išskristi toliau. Mes liekame 
gyventi ir esame veikiami infragar-
so“, - pasakojo D.Pranckūnienė.  

Ji kalbėjo, jog šiaurės Suomijos 
ūkininkai dėl to, kad vėjo elektrinės 
išvaikė elnių bandas, net kreipėsi į 
Strasbūro teismą. ,,Suomių šiau-
rės elnių bandos  gyvena laisvėje. 
Ūkininkai juos susižymi ir kas kiek 
laiko perskaičiuoja. Bet kai buvo 
pradėta statyti elektrines pas juos, 
šiaurėje,  - neberanda savo bandų,  
nes elniai, reaguodami į stresą, 
bėga iš tų teritorijų. Jau dabar pa-
duota į teismą, kad jie nebegali tra-
dicinės savo elnininkystės vysty-
ti“, - antrąjį pavyzdį, iliustruojantį,  
kaip į vėjo elektrines reaguoja gy-
vūnai, pateikė lektorė. 

Šventiniame koncerte staškū-
niškiečiams fleita grojo Panevėžio 
J.Miltinio dramos teatro muzikantė 
ir Kėdainių muzikos mokyklos mo-
kytoja Julija Maksimet. Jos dukra 
Darija bei dar viena viešnia iš Kė-
dainių Ugnė Urbanavičiūtė padai-
navo. Kelias dainas Staškūniškyje 
atliko  ir pati dr. D.Šeškauskaitė. 

Staškūniškiečiai Kovo 11-ąją klausėsi koncerto ir paskaitos. 

Atlikėjos...             Autoriaus nuotr.
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Žmogus, piešiantis upę Raimondas GUOBis

Tas žmogus - dailininkas Alvydas Latėnas, kūrėjas, meno 
keliu einantis per nuopuolius, suklupimus, vėl besikeliąs, vis 
ką nors gražaus piešiąs. Dažniausiai tai vaizdai su vandenimis 
- su upėmis ir ežerais, todėl jis- toks šalies vidurio, ,,žemyninis 
marinistas“. 

Nuo seno turėjęs kelis šio kūrėjo paveikslus Šventosios upės 
bei jos pakrančių tematika, pernai panorau rinkinį papildy-
ti, kad jį sudarytų bent keliolika paveikslų, ir šis sumanymas 
bendradarbiaujant su tapytoju pavyko.

Pradžių  pradžia - Dusetos, jos 
vandenys, kalvos, šilai nuosta-
bieji ir tėvelių meilė, supratimas, 
kartu augęs brolis. Tėvelis Juozas 
Latėnas buvo neblogas mecha-
nikas, pasimokęs pas smetoninį 
meisterį Melniką, puikęs išmanęs 
visokią techniką ir sovietmečiu 
darbavęsis dirbtuvių vedėju. Mo-
tina Genovaitė Pučinskaitė dirbo 
įvairius darbus, daug metų triūsė 
buitiniame mezgėja, pirties ve-
dėja, buvusi meniškos prigimties 
moteris. Mokykloje Alvydą pieši-
mo mokė geras mokytojas, kurio 
įtaka ir lėmė, kad tapo dailininku. 
Būtent mokytojas Gapšys ir pa-
stebėjo, kad penktokams vande-
ninėmis spalvomis šį tą paišinė-
jant Alvydui išeina truputį kitaip 
negu bendraklasiams - įžvelgė 
šiame mažame berniūkštyje glū-
dintį talentą. Tokių, linkusių tap-
ti piešėjais, norėjusių pažinti ir 
kurti meną, buvo gal trys, todėl 
entuziazmo nestokojantis moky-
tojas ėmė juos mokyti papildo-
mai, po dvi tris valandas po pa-
mokų. Žinoma gal tik du kartus 
per savaitę, bet jam vadovaujant 
A. Latėnas įgijo reikalingiausius 
piešimo, tapybos įgūdžius, per-
prato šešėlių prasmę ir esmę: juos 

gaudydavo, įvairiais atspalviais 
vaizduodavo piešdamas gipsi-
nius lipdinius. Nusipirko akva-
relę, guašo, o mokytojas vis ska-
tino lavintis, per savaitę nupiešti 
3 - 4 paveikslėlius, o berniūkštis  
nupiešdavo dešimtį. Mokytojas 
ragino neskubėt, nesikarščiuot - 
geriau darbą atlikti kruopščiau, 
apgalvojus ir nutapyti vieną labai 
gerą užuot ,,prikepus“ dešimtis 
menkaverčių.

Baigęs aštuntą klasę, stojo 
mokytis į Kauno Juozo Naujalio 
meno mokyklą, įsikūrusią Tūbe-
lio rūmuose, Žaliakalnyje. Pagal 
tokių gipsų pavyzdžius piešęs,  
egzaminą išlaikė, mokėsi noriai 
ir sėkmingai, užbaigęs nuvežė 
dokumentus į Vilniaus dailės ins-
titutą, tačiau ten buvo nemažas 
konkursas ir įstoti nepavyko - pri-
trūko  pusės balo. Kartu bandęs 
laimę bičiulis Antanas Andziulis 
įstojo. Tuomet Alvydas suskato 
bandyti tapti Šiaulių pedagoginio 
ar Klaipėdos instituto studentu. 
Bet ir ten konkurencija didžiulė 
- gal 12 pretendentų į vieną vie-
tą. Tačiau pasisekė, įstojo, baigė 
dailės instituto Klaipėdos sky-
riaus dizaino bei interjero daili-
ninko specialybę.

Kiek ten jūros peizažų pripie-
šęs... Dažniausiai ant kartono, o 
vėjas išdykėlis kaip ūžteldavęs, 
smėlio visą saują prilipindavęs 
ant paveikslo.... Tapė kopas, 
besiritančias bangas, vėjo len-
kiamas smilgas, pušaites, žvejų 
namelius, itin mėgęs Smiltynėje 
ant smėlingo kranto gulintį seną 
seną laivą.  Retkarčiais pavyk-
davo  paveikslų parduoti  tuo 
metu jau vasaroti atklystantiems 
vokiečiams. Paskaitose tekdavo 
daug braižyti -  o tai ne taip len-
gva prigimtiniam tapytojui: per 
jėgą tekdavo rašyti šriftus, kurti 
plakatus, sugalvoti medalius...

Baigęs institutą buvo paskirtas 
dirbti Anykščių kultūros namų 
dailininku. Miestą prie Švento-
sios jau pažinojęs, nes čia ke-
liolika dienų gyvenęs dailininko 
praktikų metu, kuomet išlandžio-
jęs visus pakraštėlius, ypač patik-
davę prie  bažnyčios - ji graži ir 
tapybiška, iš kur bepažvelgtum 
- Anykštos upelio, sugriuvusios 
senojo malūno užtvankos. 

Kultūrnamio dailės dirbtuvėse 
darbavosi keturiese. Visi - ne eili-
niai žmonės: puikus stalius, foto-
grafas Aloyzas Janušis, akvarelės 
meistrė Liuda Vyšniauskienė ir 
medžio drožėjas Jonas Tvardaus-
kas. Padirbėti Alvydas spėjęs vos 
tris mėnesius, nė kojų deramai 
neapšilus karjerą nutraukė šau-
kimas į sovietinę kariuomenę. 
Pakliuvęs netoli - į Nemenčinėje 
dislokuota dalinį, apmokytas ,,ra-
disto – telegrafisto“ specialybės, 
tačiau veikiai visą tarnybos laiką 
praleido piešdamas. Įrenginėjo 
,,Lenino kambarį“, piešė agi-
tacinius plakatus bei partijos ir 
kariuomenės vadų portretus, rašė 
šūkius...

Sugrįžęs  labai greitai buvo 
pastebėtas kaip neprastas, savo 
stilių turįs tapytojas. Iš pradžių 
savo darbus dovanodavo bičiu-
liams, o po to jau daug kas ėmė 
užsakinėti. Ypač mėgdavęs pei-
zažus, kaimo vaizdus, ežerus, 
upes tapyti. Alga  buvusi 120 ru-
blių, tad tapyba buvusi neblogas 
priedas sotesniam gyvenimui. 
Piešdavęs ir portretus - teko su-
kurti garsių anykštėnų (monsin-
joro Alberto Talačkos) portretus, 
Svėdasų gimnazijoje sukūrė kelių 
paveikslų ciklą, skirtą Juozui Tu-
mui - Vaižgantui įamžinti. Kūry-
bos temos dažniausiai sutapdavo 
su vidiniais išgyvenimais - kri-
zėmis bei džiaugsmingais paki-
limais. Kuomet Rita Juodelienė 
atidarė kavinę - dailės saloną 
„Pinx“, vos nupiešęs paveikslus 
nešdavo ten. Buvusi puikiausia 

vieta juos eksponuoti, ten daug 
kas užeidavo, ne vieną darbą ir 
pardavęs. Tuo metu dar buvusi 
šiokia tokia rinka. Kas suprato 
meno esmę ir vertę, - pirkdavo. 
Pavyko parduoti kelių paveiks-
lų ciklą ,,Procesija‘‘, ,,Žolinės‘‘, 
taip pat kelis labai panašius, bet 
drauge ir savitus, mintimi skirtin-
gus darbus, kodiniu pavadinimu 
,,Kirtis‘‘, kuriuose įvairiomis for-
momis vaizdavo kirviu nukirstą 
gaidį, pakabintą už kojų.

Gyvenimas sudėtingas: taip 
susiklostė, kad sugrįžo į tėviškės 
miestelį - į visų garsių ir ne tokių 
garsių Latėnų lizdą - Dusetas. O 
ten - vos per keletą metų mirė ir 
tėvelis, ir brolis, įsiplieskus gais-
rui nudegė namų stogas. Alvydas 
vieną klastingą, slidžią žiemos 
dieną žingsniuodamas namo šoko 
nuo šaligatvio, slystelėjo ir kris-
damas susilaužė abi kojas. Šiaip 
taip išsigydė, tačiau dabar vaikšto 

sunkiai, dažnai prireikia ir lazdos. 
Dabar gyvena Anykščiuose, jokio 
darbo sunkesnio jau dirbti nebega-
li, pensija dar už kokių aštuonerių 
metų, žinoma, jei niekas nepasi-
keis, darbinio amžiaus dar labiau 
nepailgins. Šiaip taip verčiasi, juk 
gyvena kartu su žmona ir jau mo-
kyklą bebaigiančia dukra. Palen-
gva vėl ėmėsi tapybos. Didesnės 
rinkos nėra - žmonės dabar pa-
veikslus perka labai retai - reikia 
jau tikro užsakovo, suprantančio 
aliejumi tapyto paveikslo vertę. 
Dar  pasitaiko, kad užsako, tačiau 
mums pasisekė. Prisipažinsiu, kad 
kuriant mano sumanytą Švento-
sios ciklą, kai kurie paveikslai 
man nelabai  patikdavo, norėjau, 
kad būtų kažkaip kitaip, dingtelė-
davo net savo užmačią nutraukti, 
tačiau pasisekęs darbas tuoj pat 
viską sustatydavo į vietas, pagal-
vodavau: ,,tas žmogus tikrai moka 
piešti vandenis.‘‘

Alvydas Latėnas, kilęs iš netoli Šventosios, prie ežerų įsikūru-
sio Dusetų miestelio, sėkmingai vaizduoja vandenis - ežerus ir 
upes.

Autoriaus nuotr.

Dailininkui kartais tenka išpildyti ir ypatingus meno mylėtojų 
pageidavimus. 

Meškeriotojas ties Užpaliais. 

Močiutė Konstancija plaukia per upę. 

Šventoji ties Anykščiais. Senasis Šventosios tiltas prie Dusetų. 
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COVID-19: kodėl turime likti namuose?
Koronavirusui - COVID – 19 - tapus pandemija, kyla didžiulė 

grėsmė mūsų sveikatai ir visa tai dėl to, jog ligoninės šalyse, kur 
virusas sparčiai išplito, nebeturi galimybių priimti pacientų. To-
dėl aišku, kad karantinas – vienintelė mūsų išeitis susitvarkyti su 
pandemija. 

Svarstoma, jog iki kovo 30-osios paskelbtas karantinas bus pra-
tęstas iki gegužės 1-osios. Būtent taip, per keletą saviizoliacijos 
mėnesių, situacija jau beveik suvaldyta Kinijoje, kur virusas re-
gistruotas dar 2019 – ųjų gruodį. 

Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Kaip atsirado COVID – 19?

Šis koronavirusas nėra pirmasis: 
2002 – 2003 metais apie koronavi-
rusus pasaulyje sužinota Afrikoje 
kilus SARS, o 2012 – aisiais – 
MERS epidemijoms.

Pasaulio sveikatos organizaci-
ja (PSO) pateikia informaciją, jog 
koronavirusai kilo iš gyvūnų ir po 
mutacijų ,,peršoko” į žmones. Vi-
sus koronavirusus galima pažinti iš 
panašių simptomų – karščiavimo, 
kosulio, dusulio.

COVID – 19 prieš beveik keturis 
mėnesius atsirado Kinijoje, Vuhano 
mieste, kur virto epidemija. Spė-
jama, kad viruso židinys – mies-
to turgus, kuriame pardavinėjami 
įvairiausi laukiniai gyvūnai. Koks 
gyvūnas perdavė žmonėms šį viru-
są, nėra visai aišku, tačiau manoma, 
kad tai galėjo būti šikšnosparnis.

Išlyginti kreivę

Užkrečiamųjų ligų pavojingumas 
paprastai matuojamas koeficientu 
R0, kuris rodo, kiek žmonių gali už-
krėsti vienas infekuotasis. Busines-
sinsider.com duomenimis, vienas 
sezoniniu gripu sergantis žmogus 
gali užkrėsti apie 1,3 kitų (taigi R0 
= 1,3), o štai sergantis COVID-19, 
net 2 – 2,5 žmonių (R0 = 2 – 2,5). 

Kitaip tariant, vienas po kito užsi-
krečia vis daugiau žmonių (skaičius 
didėja geometrine progresija), o po 
kurio laiko sergančiųjų atsiranda 
tiek daug, jog jų nebespėjama gydy-
ti. Karantinas reikalingas tam, kad 
būtų sumažintas vieno paciento už-
krečiamų žmonių skaičius, t.y. R0. 
Kuo mažesnis taps šis koeficientas, 
tuo didesnė tikimybė, jog gydytojai 
spės gydyti jau sergančius ligonius. 
Taigi karantinas reikalingas ne tik 
apsisaugoti nuo galimo pavojaus, 
bet ir apsaugoti kitus bei palengvin-
ti gydytojų darbą.

Karantino nauda – jau 
patikrinta

Paskutinį kartą tokio dydžio ir 
pavojingumo pandemija, kaip CO-
VID-19, kilo 1918 – aisiais, atsira-

dus ispaniniam gripui, kuris plito 
žaibiškai per kareivius, po karo 
grįžtančius namo.

Pasak livescience.com, geriausias 
karantino veiksmingumo pavyzdys 
- dviejų JAV miestų palyginimas: 
Filadelfijoje, pastebėjus ispaninio 
gripo protrūkį, miesto valdžia ne-
siėmė jokių apsaugos priemonių, 
priešingai - dar ir surengė paradą, 
kuriame dalyvavo keli tūkstančiai 
žmonių. Po šešių mėnesių mieste 
mirė 16 tūkst. gyventojų. Sent Lui-
so mieste pradėjus plisti ligai, iš 
karto uždarytos mokyklos, apribo-
tos galimybės keliauti, skatinta lai-
kytis asmeninės higienos. Čia mirė 
2 tūkstančiai žmonių, taigi, 8 kartus 
mažiau nei Filadelfijoje.

2002 – 2003 metais Kinija su-
sidūrė su pirmuoju koronavirusu 
- SARS. Tiesa, tuokart Kinijos vy-
riausybė ilgą laiką slėpė duomenis 
apie sparčiai plintančią ligą, o pri-
moji informacija apie epidemiją 
buvo paskelbta tik po kelių mėne-
sių. Po beveik 7 mėnesių ir 774 mir-
čių virusas buvo suvaldytas. 

Po pirmojo koronaviruso (SARS) 
protrūkio, kilus naujojo - COVID-
19 - epidemijai, Kinija reagavo 
greičiau – šįkart, praėjus mažiau 
nei mėnesiui po pirmųjų atvejų 
registravimo, sausio 23 – iąją, Vu-
hano miestas ir visa Hubėjaus pro-
vincija buvo uždaryti. Kovo 14-ąją 
portalas aljazeera.com pranešė, kad 
po 50-ies dienų karantino Vuhano 
miestas palengva grįžta į ankstesnį 
gyvenimą. Kinijoje nustatyta apie 
81 tūkst. ligos atvejų. 3 226 žmonių 
mirė (kovo 17-osios, worldometers.
info duomenimis), beveik 69 tūkst. 
pasveiko. Šalyje liko apie 9 tūkst.  
sergančių žmonių.

Kiekvieną dieną šioje šalyje re-
gistruojama vis mažiau naujų užsi-
krėtimo atvejų – taigi Kinijoje ser-
gamumo kreivė beveik išsilygino.

 
Viruso plitimas

Virusas gali būti perduodamas iš 
žmogaus žmogui oro lašeliniu būdu, 
užsikrėtusiajam kvėpuojant ar kos-
tint. Virusas išsilaiko ir ant paviršių, 
kuriuos lietė sergantis žmogus, dėl 

to patariama neliesti veido, dažnai 
plauti rankas, laikytis bent metro 
atstumo nuo kitų žmonių. JAV Ligų 
kontrolės ir prevencijos centro duo-
menimis (angl. CDC), COVID-19 
išlieka ant paviršių net kelias die-
nas, dėl to svarbu valyti ir dezinfe-
kuoti tai, ką dažnai liečiame. 

Svarbu atminti ir tai, jog kiekvie-
nas galime būti viruso nešiotojais 
- patys nesirgdami galime užkrėsti 
kitus. 

Italijos leidinys repubblica.it ap-
rašė atvejį, kai atlikus visų vieno 
Venecijos kaimo gyventojų koro-
naviruso testus nustatyta, jog nuo 
50 iki 75 proc. užsikrėtusiųjų serga 
visiškai asimptomine COVID-19 
eiga, tačiau gali užkrėsti aplinki-
nius.

Didžiausios rizikos grupės

PSO duomenimis, vaikai ir jauni 
žmonės COVID-19 užsikrečia re-
čiau, o užsikrėtę šia liga perserga 
lengviau. Virusas pavojingiausias 
vyresniems ir lėtinėmis ligomis 
sergantiems žmonėms. Untobac-
cocontrol.org duomenimis, virusas 
taip pat kur kas pavojingesnis rū-
kantiems.

Kas vyksta Europoje?

Šiuo metu visos Europos šalys 
kovoja su koronaviruso epidemija. 
Labiausiai nukentėjęs Europoje re-
gionas šiuo metu yra Šiaurės Italija. 
Pranešama, kad ten neužtenka vietų 
ne tik ligoniams, bet ir mirusiųjų 
kūnams, kuriuos mažesni miestai 
yra priversti paskirstyti po kelis 
aplinkinius krematoriumus. O ir ka-
rantino sąlygos Italijoje kiek kito-
kios – žmonės čia gali išeiti iš namų 
tik esant būtinybei – apsipirkti į 
maisto prekių parduotuvę ( išeiti iš 
namų gali tik vienas šeimos narys) 
ar į vaistinę bei į darbą, jeigu nėra 
galimybės dirbti iš namų. 

Kovo 19-ąją, worldometers.com 
duomenimis, Italijoje buvo  regis-
truota apie 36 tūkst. susirgimų ir 
apie 3 tūkst. mirčių, Ispanijoje apie 
15 tūkst. susirgimų ir 638 – ios 
mirtys, Vokietijoje – apie 13 tūkst. 
susirgimų ir tik 31 mirtis. Kaimyni-
nėje Latvijoje – 71 –as susirgimas, 
Estijoje – 258. Lenkijoje – 287 su-
sirgimai ir net 5-ios mirtys. Mirtin-
gumo procentą nuo naujojo viruso 
darosi vis sunkiau suskaičiuoti – 
aukų skaičius Italijoje vis kyla ir ne-
ilgai trukus gali lenkti aukų skaičių 
Kinijoje, viruso židinyje. 

Dalis valstybių vadovavosi Ki-
nijos pavyzdžiu ir rinkosi saugų ir 
patikrintą karantinavimosi metodą 
(Italija, Ispanija karantiną įvedė 
jau per vėlai), o kelios kitos, kaip 
Jungtinė Karalystė, Olandija, Šve-
dija, linkusios tikėtis, jog gyvento-
jai įgis natūralų imunitetą virusui, 
o medicinos pagalba bus suteikta 
visiems sergantiems. Tiesa, kiek ši 
strategija pasiteisins, niekas negali 
pasakyti – iki šiol viso civilizuoto 
pasaulio istorijoje tokia strategija 
netaikyta. JAV taip pat neskuba 
karantinuotis – ten jau yra beveik 
10 tūkst. užsikrėtusių ir 155 mirtys 
(kovo 19d. duomenimis), bet mo-
kymo įstaigos užsidarinėja pama-
žu, iki šiol veikia prekybos centrai, 
o ligoninių apkrovos vis didėja. 

Sunkiausias ligonis - 
Panevėžyje

Kovo 20-osios dienos 17 vala 

ndos duomenimis, Lietuvoje ofi-
cialiai nustatyta 49 atvejai. Viena 
pacientė laikoma jau pasveikusia 
– tai pirmoji Lietuvoje užsikrėtusi 
39-erių šiaulietė, kurią kovo 14-ąją 
medikai išleido namo. Moteriai 
virusas nustatytas vasario 28 die-
ną, praėjus keturioms dienoms po 
grįžimo iš Veronos miesto, esančio 
šiaurės Italijoje. 

Kol kas šalyje fiksuotas tik vienas 
sunkus ligos atvejis – Panevėžio res-
publikinės ligoninės reanimacijoje 
gydytas panevėžietis verslininkas, 
neseniai drauge su Panevėžio ama-
tų rūmų delegacija (šiems rūmams 
priklauso ir keletas Anykščių rajono 
įmonių, tačiau anykštėnų šios dele-
gacijos sudėtyje šį kartą nebuvo) 
grįžęs iš Pietų Afrikos Respublikos, 
skelbiama, sveiksta. 

LRT laidoje ,,Ryto garsai” svei-
katos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga sakė, kad pacientui yra 
daugiau nei 60 metų. Ministras 
atskleidė, kad pacientui, turinčiam 
ir kitų ligų, reikalingas ir dirbtinis 
plaučių ventiliavimas (aut. past. 
– remiamasi kovo 17 dienos duo-
menimis). Šis sunkiai sergantis pa-
cientas yra parlamentaro, Tėvynės 
sąjungos - Lietuvos krikščionių 
demokratų (TS-LKD) partijos na-
rio Antano Matulo artimas gimi-
naitis. Politikas, kuris pagal pro-
fesiją yra gydytojas, pasakojo, jog 
sunkiai sergantis vyras nebuvo ti-
riamas nuo viruso net penkias die-
nas: „Gydytojų reikalavimu buvo 
paimtas tyrimas, kuris, pasirodo, 
teigiamas. Penkias dienas visi ve-
žiojo tyrimams, darė procedūras ir 
taip toliau, medikai nuo nieko ne-
sisaugojo. Nors informacija buvo 
akivaizdi, kad (asmuo) buvo išvy-
kęs į kitą šalį – Pietų Afrikos Res-
publiką, bet tyrimas nebuvo paim-
tas dėl to, kad aprašas neleido to 
daryti. Turime tokią situaciją, kad 
krūva medikų šiandien izoliuoti, 
kiek dar kontaktų susirgs – neaiš-
ku“, – kalbėjo A. Matulas.

Dėl šios priežasties dabar iš 
rikiuotės išvestas 51 Panevėžio 
respublikinės ligoninės medikas 
– aiškinamasi, ar jie neužsikrėtė 
koronavirusu. Ši medikų izoliacija 
ypač opi Anykščiams, nes iš mūsų 
rajono ten turėtų būti vežami apsi-
krėtę naujuoju virusu. 

Apsikrėtė gydytojas 
Ukmergėje

O ketvirtadienio vakarą anykštė-
nus sukrėtė kita žinia - paskelbta, 
jog Ukmergės ir Kauno ligoninėse 
dirbantis gydytojas, vieno skyriaus 
vadovas, užsikrėtė koronavirusu ir 
galėjo apkrėsti kitus ten dirbančius 
gydytojus ar besilankančius paci-
entus, tarp kurių dažnai pasitaiko 
anykštėnų. Penktadienį išaiškėjo, 
jog tyrimai atlikti dviem Ukmergės 
ligoninėje dirbantiems gydytojams. 
Koronavirusas nustatytas vienam 
iš jų - dirbančiam tik Ukmergės 
ligoninėje. Sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga teisinosi: 
„Sumaišties sukėlė faktas, kad ten 
buvo vis tik dvi gydytojos: viena jų, 
dirbanti tik Ukmergės ligoninėje, 
ta, kuriai ir buvo patvirtintas koro-
navirusas“. Nustatyti 127 žmonės, 
bendravę su sergančiuoju. Visi šie 
žmonės, anot ministro, izoliuoti.

Dėl patvirtinto viruso atvejo 
Ukmergės ligoninėje veiks tik Tera-
pijos ir Slaugos skyriai, o visi kiti 
bus uždaryti, taigi Anykščiai pra-
randa dar vieną artimą tašką, į kurį 

galėtų kreiptis sergantieji.

Gyventojai karantino laikosi 
nenoriai

Per 3 savaites koronaviruso plė-
timosi mūsų šalyje pasitaikė ir ne 
vienas kuriozas. Pvz., viena mote-
ris, kuriai įtartas COVID-19, ryžosi 
su dukra sprukti iš Vilniaus Santa-
ros klinikų ir bėgti į Zarasus. Tiesa, 
po kelių valandų abi buvo parvežtos 
į Vilnių karantinuotis, bet netrukus 
vėl tapo laisvos - tyrimo dėl koro-
naviruso rezultatai pasirodė esantys 
neigiami.  O Klaipėdoje iš ligoninės 
pabėgti bandė vyras, tačiau jis buvo 
sutramdytas ir ligoninės patalpų 
jam palikti  nepavyko. 

Nesilaikant karantino gyvento-
jams grės administracinė atsakomy-
bė (įspėjimas arba bauda asmenims 
nuo 60 eur iki 140 eurų, pakartoti-
nai nusižengus - 140 eur iki 600 eur. 
Veikos, sukėlusios pavojų išplisti 
pavojingoms ar ypač pavojingoms 
užkrečiamosioms ligoms, užtraukia 
baudą asmenims nuo 300 eur iki 
560 eur.) ir baudžiamąją atsakomy-
bę – baudą, areštą arba laisvės atė-
mimą iki 3 metų.

Apgailestauja dėl to, kad 
galėjo apkrėsti kitus

Tarp sergančiųjų Lietuvoje yra 
ir žinoma kino ir televizijos pro-
diuserė Justina Ragauskaitė, kuri 
socialiniame tinkle ,,Facebook” 
pasidalijo įrašu apie savo patirtis 
užsikrėtus, skausmą ir karantino 
svarbą: ,,COVID-19 man asme-
niškai skausmingas ne tiek fiziškai 
(nepaisant to, kad ir čia nepasise-
kė su visiškai „nejuntama“ viruso 
forma, neapsieinama be nuskaus-
minamųjų), kiek psichologiškai. 
Morališkai. Šimtus kartų suku 
playback‘ą, bergždžiai spėliodama, 
kada ir kur užsikrėčiau, ir nemigoj 
galvodama apie visus, su kuriais 
dirbau, turėjau susitikimus po to. 
Suprantu, kad ne dėl kažkieno pik-
tos valios patekau į šitą grandinę, 
šiandien tapusią globalia katastro-
fa, lygiai taip pat nei piktavališkai, 
nei sąmoningai ją pratęsiau...” Re-
žisierė, kūrybinės įmonės „Blitz 
studio“ generalinė direktorė, dir-
busi prie tokių filmų kaip „Pelė-
dų kalnas“, „Šventa karvė“, „Va-
lentinas už 2rų“ ir „Kaip pavogti 
žmoną“ virusu užsikrėtė grįžusi iš 
komandiruotės užsienyje.

Tikina, kad reagentų pakaks

Savaitės pradžioje buvo kelia-
mas klausimas, ar Lietuvos ligo-
ninėms užteks turimų reagentų, 
naudojamų nustatyti COVID-19. 
„Situacija labai greit pasikeitė. 
Kai mes pirkom reagentus, iš viso 
buvo klausimas, ar čia verta, ar ne, 
ir nusipirkom su tam tikru rezervu 
pagal situaciją, kuomet atrodė, kad 
tas virusas toli ir gal net neverta 
iš viso įsigyti. Dabar, kai ji tokiu 
greičiu įsibėgėja, žinoma, kad jų 
norėtųsi turėti daugiau“, – antra-
dienį interviu Lietuvos radijui sakė 
Sveikatos apsaugos ministras A. 
Veryga. Trečiadienį ministras pra-
nešė, kad koronaviruso reagentai 
Lietuvą pasieks dalimis. Šią savai-
tę tikimasi sulaukti 10 tūkst. testų, 
kitą – 20 tūkst. testų. Anot minis-
tro, deramasi ir dėl greitųjų testų 
(tyrimai greitaisiais testais būtų 
atliekami greičiau ir paprasčiau), 
tačiau kol kas nieko nesutarta.

Koronovirusu susirgo Ukmergės ligoninės gydytojas, todėl kai 
kurie ligoninės skyriai uždaromi.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 ,,Nacionalinė ekspe-
dicija“. (kart.).
07:00 ,,Šventadienio min-
tys“. 
07:30 ,,Klausimėlis“. 
08:00 ,,Veranda“. 
09:00 ,,Brėmeno muzikan-
tai“.
10:00 ,,Gustavo enciklo-
pedija“. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 ,,Mūsų gyvūnai“. 
12:00 ,,Hieniniai šunys 
liūtų valdose“. 
12:55 ,,Naujoji Zelandija iš 
paukščio skrydžio“. 
13:45 ,,Puaro“.N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai.
15:45  Istorijos detektyvai. 
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 ,,Denas tikrame gy-
venime“.  N-14.
00:10 ,,Žmogus, pažinęs 
begalybę“. N-14. 

06:40 , ,Pabais iukas 
Bansenas“  (k) .

07:10 , ,Saugokis  meš -
k inų“ .
07:40 , ,Ogis  i r  tarako -
nai “ .
08:05 , ,Žmogus-voras“ .
08:35 , ,Tomo i r  Džer io 
pasakos“  N-7. 
10:00 , ,Mis i ja  , ,Pelėdos“ . 
11:50 , ,E isas Ventura 3“ . 
13:45 , ,Melagių melagis“ .
15:25 , ,Kai  a te ina j i “N-7. 
17:20  Tele lo to. 
18:30  Ž in ios.Spor tas.
Ora i .
19:30 L ie tuvos balsas. 
Vaika i . 
22:00 , ,Pagrobimas 3“ 
N14. 
00:15 , ,Kova ik i  paskut i -
nio kraujo lašo“  N14. 

 
06:00 , ,Sveikatos medis“ .
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 , ,Svajonių ūk is“ .
09:00 , ,La Mais tas“ .
10:00 , ,Pasaul is  pagal 
moter is“ .
11:00 , ,Svajonių sodai “ .
12:00 , ,Svajok l is 
Badis“ .N-7
13:45 , ,Mamos pasimaty -
mas su vampyru“ .N-7
15:25 , ,Nėra ką 
prarast i “ .N-7
17:25 , , Į rodytas 
nekal tumas“ .N-7
18:30  TV3 ž in ios.
Spor tas.Ora i .
19:30 , ,L ie tuvos ta lenta i . 
Supervaika i “ .
21:30 , ,Pagrobimas 

2.  Neišvengiamas 
kerštas“ .N-14
23:20 , ,Vis i  nor i  Niko lės“ . 
S.
01:25 , ,Kapi tonas 
Amer ika.  P i l ie t in is  ka -
ras“ .  N-14 (kar t . )

06:30 „Giants  L ive“  pa -
saul io  ga l iūnų čempio -
natas. 
07:30 , ,Muchtaro sugr įž i -
mas“ (k)  N-7. 
08:30 , ,Tauro ragas“ . 
N-7. 
09:00 „Ul t imate 
Strongman“.  2019 m. 
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 čem -
pionatas.  , ,L ie tkabel is“ 
-  , ,Rytas“ . 
19:30 , ,Pabėgimas“  N-7. 
21:35 , ,Narkot ikų prekei -
v ia i “  N14. 
22:45 , ,Antr in inkas“  N14. 
23:55 , ,Po saulė lydž io“ 
(k)  N-7. 

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 , ,Gordono Ramzio 
v i r tuvės pamokos“ .
12:00 , ,Džeimo k las ik i -
nia i  še imos pat iekala i “ .
13:00  Sveik in imai . 
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 SNOBO KINAS 
, ,Š imtas gatv ių“ .N14. 
00:50 , ,Valgyk,  melsk is , 
mylėk“ .  (k) .  N-7. 

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 , ,Naktės“ .  (kar t . ) .
07:10 , ,Mano tėv iškė“ . 
Gabr ie lė  Petkev iča i tė-
Bi tė .  (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 
lūpose“ . 
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 , ,Baleto ar is tokra -
tas“ . 
14:00 , ,Šventadien io 
mintys“ . 
14:30 Euromaxx. 

15:00 , ,St i l ius“ . 
15:55 , ,P i rmą kar tą“ . 
16:00 „Dainų daine lė 
2020“ . 
17:30 , ,Veranda“ . 
17:55 , ,Kul tūr ingai  su 
Nomeda“ . 
18:50 , ,Mūsų mieste l ia i “ . 
Paberžė. 
19:45 , ,Frenk i  Dre ik  pa -
s laptys“ .  N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 , ,Legendos“ . 
22:00 Pasaul io  da i l io jo 
č iuož imo čempionatas. 
00:30 Fest iva l is  „Gaida 
2019“ . 

06 :30  , ,Sk i lus ios  kauko -
l ės  i ššūk is “ .N-7  (kar t . )
07 :30  , , Jukono 
vy ra i “ .N-7  (kar t . )
08 :30  , ,S impsona i “ .N-7 
(kar t . )
09 :00  , ,Gyvūnų man i ja “ .
09 :30  , ,Vienam ga le  ka -
b lys “ .
10 :00  , ,Prae i t ies 
žva lgas“ .N-7
10:30  , , Juok ing iaus i 
Amer ikos  namų 
va izde l ia i “ .N-7
11:00  , ,Prake ik t i  I I “ .N-7
12:00  , ,Sk i lus ios  kauko -
l ės  i ššūk is “ .N-7
13:00  , ,Lauk in ia i  lūkes -
č ia i “ .
14 :00  , , I š l i k imas“ .N-7
15:00  , ,Ledo ke l ias “ .N-7
16:00  , , Jukono 
vy ra i “ .N-7
17:00  , ,Sandė l 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  , ,Ge lbė to ja i “ .N-7 
(kar t . )
23 :00  , ,Baradač ’ ius “ .N-7 
(kar t . )
23 :30  , ,NBA Ac t ion“ . 
00 :00  NBA rungtynės . 
Los  Andže lo  , ,Lakers “  – 
Det ro i to  , ,P is tons“ .

06 .59  Programa.
07 .00  „G luchar iovas“ 
N-7 .
08 .00  Paga l iau  sava i t -
ga l i s . 
08 .30  Ka imo akademi ja . 
09 .00  La ikyk i tės  ten  su 
Andr iumi  Tap inu .  N-7 .
10 .00  Š iand ien  k imba. 
11 .00  Moks lo  r i tmu. 
11 .20  Mažos  Mūsų 
Perga lės . 
11 .30   Krepš in io  pasau -
l y je  su  V.Mač iu l iu . 
12 .00  „Grob is “ . 
14 .00  „Dvaro  rūmai ”  N-7 .
15 .00  , ,La ikyk i tės  ten“ . 
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 .30  „Vyrų  šešė ly je “ 
Karo l ina  Pran iauska i tė . 
19 .00  „Tu  es i  mano“  N-7 .
20 .00   Ž in ios .Ora i .
20 .30   Oponenta i . 
21 .30  „24 /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  „Detek tyvas  L in l i s “ 
N-7 .

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15,, Įstatymas ir tvarka“ 
N-7. 
10:00,, Miuncheno kriminali-
nė policija“ N-7. 
10:45 ,,Komisaras Reksas“ 
N-7..
11:30 Kas ir kodėl? TV žai-
dimas. 
12:00 Beatos virtuvė. (kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 7 Kauno dienos. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:40 ,,Ponių rojus“ N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 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 ,,Pabaisiukas 
Bansenas‘.

08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ N-7. 
10:00 ,,Rozenheimo policija“ 
N-7. 
11:00 ,,Turtuolė varguolė“ (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 
2“ 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 ,,La Maistas“. (kart.).
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Žuvytė Dorė“ N-7.
11:55 ,,Tarp mūsų, mergaičių“ 
N-7.
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7.
15:00 ,,Simpsonai“ N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 ,,TV Pagalba“ N-7.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai
19:30 ,,Visi mes žmonės“.
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.

Sportas.Orai.
22:00 ,,8 jūrų laivyno būrys. 
Už priešo linijos“ N-14.
00:00 ,,Perėja“ N-14.

06:55 ,,CSI. Majamis“ (k) N-7. 
07:50 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“ (k). 
08:50 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:55 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:50 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:50 ,,Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (k) N-7. 
12:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:50 ,,Mano virtuvė 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 ,,Džonas Vikas“ N14. 
23:05 ,,Kaip diena ir naktis“ 
(k) N-7. 
01:05 ,,Narkotikų prekeiviai“ 
(k) N14. 

06:45 ,,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 lenktynės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis‘.
14:00 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:10 ,,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 ,,Atsisveikinimo žodis“ 
N-7. 
23:10 ,,Gyvenimo daina“ N-7. 
01:10 ,,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.).
08:30 ,,Pasakojimai iš 
Japonijos“ (kart.).
08:50 ,,Kaip viską pasidaryti 
pačiam“ (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 ,,Mūsų miesteliai. 
Paberžė“. (kart.).
14:00 ,,Brandūs pokalbiai“. 
(kart.).
14:25 „Dainų dainelė 2018“. 
(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 ,,Kultūros diena“.
18:30 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. N-7. 
19:35 ,,Nenuspėjama Šiaurės 
Korėja“.
20:20 Muzikinis intarpas.
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 ,,Bibliotekininkai“ N-7.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7.
11:30 ,,Amerikos talentai“ 
(kart.).
12:30 ,,Simpsonai“ (kart.) 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 ,,Atkeršyti bet kokia 
kaina“ N-14.
23:00 ,,Palikti vandenyne 2. 
Dreifas“ S.

00:55 ,,Vienas“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.00 Apie tave. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „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. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis. N-7.
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu.N-7.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio centre. 
00.00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis. N-7.
00.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“  
N-7. 
10:00,, Miuncheno kriminalinė 
policija“ N-7. 
10:45 ,,Komisaras Reksas“ 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? TV žaidi-
mas. 
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo 
žurnalas. (kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai..
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Veranda. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:40 ,,Ponių rojus“. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (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 ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 ,,Paskutinė karalystė“ 
N-14. 3
24:00,, Komisaras Reksas“ 
N-7. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“ N-7. 
06:35 ,,Mano gyvenimo švie-

sa“. N-7. 
07:35 ,,Pabaisiukas 
Bansenas“.
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 ,,Pasmerktas būrys“ 
N14. 
00:25 ,,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 ,,Snieguolė ir septyni 
nykštukai“.
11:55 ,,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 ,,Kaip susigrąžinti ją per 
7 dienas“ N-14.
23:40 ,,Kaulai“ N-14.
00:40 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:10 ,,CSI. Majamis“ (k) N-7. 
07:05 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“ (k).
08:05 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:05 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:05 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:05 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ (k) N-7. 
12:05 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“N-7. 
13:05 ,,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 ,,Amerikos nindzė. 
Susidorojimas“ N-7. 
23:05 ,,Džonas Vikas“ (k) 
N14. 
01:05 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:45 ,,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 lenktynės“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.
14:00 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:10 ,,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. 
Balsas naktyje“ N14. 
23:05 ,,Gyvenimo daina“ N-7. 
01:15 ,,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.).
08:20 „Čia kinas“. (kart.).
08:50 ,,Kaip viską pasidaryti 
pačiam“ (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. 
Disidentai“. (kart.).
15:00 ,,Nenuspėjama Šiaurės 
Korėja“ (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 ,,Kultūros diena“.
18:30 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. 
19:35 ,,Aštuntasis dešimtme-
tis“. 
20:15 ,,Muzikinis intarpas“.
20:30 Panorama.
21:00 ,,Dienos tema“.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 ,,Genijus. Pikasas“. 
(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 ,,Praeities žvalgas“ 
(kart.) N-7
09:30 ,,Bibliotekininkai“ N-7.
10:30 ,,Simpsonai“N-7.
11:30 ,,Amerikos talentai“.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
(kart.) N-7.
14:30 ,,Televitrina“.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7.
16:00 ,,CSI kriminalistai“ N-7.
17:00 ,,Filologyno berniukai“ 
N-7.
17:30 ,,Gyvenimas susimetus“ 
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 ,,Laiko kilpa“ N-14.
23:20 ,,Gelbėtojai“ N-7.
00:30 ,,Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
08.00 Puikūs pralaimėjimai. 
09.00 „Tu esi mano“ N-7.
10.00 „Ragana“ N-7.
11.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“ 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 teisingumas“.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”N-7.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.

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

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

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 ,,Dydžio (r)evoliucija“. 
N-7. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Gaudynės 
Šanchajuje“ N14. 
00:25 ,,Juodasis sąrašas“ 
N-7. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Ilgo plauko istorija“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Prieš srovę“ (kart.) 
N-7.
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Džiunglių knyga“.
11:50 ,,Tarp mūsų, mergaičių“ 
N-7.
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7.
15:00 ,,Simpsonai“ N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 ,,TV Pagalba“ N-7.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.

19:30 ,,Gero vakaro šou“ 
N-7.
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Išlikęs gyvas“ N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 ,,Išlikęs gyvas“ N-14.
00:35 ,,Kaulai“ N-14.

06:05 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
07:00 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“ (k). 
08:35 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:35 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:30 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:30 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ (k) N-7. 
12:30 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:30 ,,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 ,,Karo menas. Atpildas“ 
N14. 
22:50 ,,Amerikos nindzė. 
Susidorojimas“ (k) N-7. 
00:50 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:40 ,,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 ,,Bunikula“.
13:30 ,,Tinginių miestelis“.

14:00 ,,Ogis ir tarakonai“.
14:10 ,,Alisa Never“ N-7. 
15:20 ,,Kandisė Renuar“  (k) 
N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“ N-7. 
17:10 ,,Balta - meilės 
spalva“N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ N-7. 
21:00 ,,Kapitonė Marlo. 
Mirties kilpa“ N14. 
23:00 ,,Gyvenimo daina“ N-7. 
01:05 ,,Senojo Tilto paslap-
tis“.

 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.).
14:05 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. (kart.).
15:05 ,,Aštuntasis dešimtme-
tis“ (kart.).

15:50 ,,Džiunglių knyga“. 
16:05 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“. 
16:15 ,,Smurfai“.
17:05 ,,Dvynukės“.
17:50 ,,Kūrybingumo moky-
kla“. 
18:00 ,,Kultūros diena“.
18:30 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. 
19:35 ,,Legendiniai megasta-
tiniai“.
20:30 Panorama.
21:00 ,,Dienos tema“.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 ,,Mano tėvas – šnipas“. 
23:00 ,,Brandūs pokalbiai“. 
(kart.).
23:30 ,,Proto džiunglės“. 
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 ,,Bibliotekininkai“ N-7.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7.
11:30 ,,Amerikos talentai“.
12:30 ,,Simpsonai“ (kart.) 
N-7.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
(kart.) N-7.
14:30 Televitrina.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7.
17:00 ,,Gyvenimas susime-
tus“ 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 ,,Pasitikėjimas“ N-14.
22:50 ,,Gelbėtojai“ N-7.
00:55 ,,Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę“. N-7.

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.
18.28 Orai.
18.30 „ Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.  
00.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
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ketvirtadienis 2020 03 26

penktadienis 2020 03 27

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“  
N-7. 
10:00 ,,Miuncheno kriminali-
nė policija“ N-7. 
10:45,, Komisaras Reksas“ 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 „Čia kinas“. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo mokykla. 
16:40 ,,Ponių rojus“ N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 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. Kulin
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 ,,Nuostabioji draugė“  
N-14.
24:00,, Komisaras Reksas“. 
N-7. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“ N-7. 
07:35 ,,Pabaisiukas 
Bansenas‘.
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. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Nerve. Drąsos žaidi-
mas“ N14..
00:25 ,,Tabula Rasa“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Ilgo plauko istorija“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Gero vakaro šou“ 
(kart.) N-7.
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Miegančioji gražuolė“.
11:50 ,,Tarp mūsų, mergaičių“ 
N-7.
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7.
15:00 ,,Simpsonai“ N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 ,,TV Pagalba“ N-7.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:30 ,,Farai“ N-7.
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Juodas vanduo“ N-14.
00:10 ,,Kaulai“ N-14.

06:15 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:10 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“ (k).
08:35 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:35 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:35 ,,Kobra 11“ (k) N-7. 
11:35 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ (k) N-7. 
12:35 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:35 ,,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 ,,Nėra kur bėgti“ N14. 
22:55 ,,Karo menas. 
Atpildas“ (k) N14. 
00:40 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:50 ,,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 ,,Bunikula“. 
13:30 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Saugokis meškinų“.
14:10 ,,Alisa Never“ N-7. 
15:20 ,,Kandisė Renuar“  (k) 

N-7. 
16:40 ,,Būk su manim“ N-7. 
17:40 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Komisarė Nora Vais. 
Tylėti amžinai“ N14. 
22:55 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
00:55 ,,Senojo Tilto paslap-
tis‘.

 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 ,,Proto džiunglės“. 
(kart.).
08:50 ,,Kaip viską pasidaryti 
pačiam“ (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.).
13:55 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. (kart.).
15:00 ,,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 ,,Kultūros diena“.
18:30 ,,Mes nugalėjom“. 
19:25 ,,Muzikinis intarpas“.
19:35 ,,Maištingoji Colette“ 
N-7.
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 ,,Dienos tema“. 
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas. ,,Mano 
mama“ N-14. 
23:20 „Čia kinas“. (kart.).
23:45 ,,Klausimėlis“. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

 
06:30 ,,Kobra 11“ (kart.) N-7.
08:30 ,,Gyvenimo išdaigos“ 
(kart.) N-7.
09:00 ,,Gyvūnų manija“ 
(kart.).
09:30 ,,Bibliotekininkai“ N-7.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7.
11:30 ,,Amerikos talentai“.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
(kart.) N-7.
14:30 ,,Televitrina“.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7.
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7.
17:00 ,,Gyvenimas susime-
tus“ 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 ,,Dviveidis“ N-14.
23:55 ,,Gelbėtojai“ N-7.
01:50 ,,Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę“ N-7.

 
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Gyvenimas. 
08.00 Visi savi. 
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Ragana“ N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Oponentai. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 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.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Delfi dėmesio centre. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva..
09:00 Žinios. Orai.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“ 
N-7. 
10:00 ,,Miuncheno kriminali-
nė policija“ N-7. 
10:45 ,,Komisaras Reksas“ 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos 
(kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Stop juosta. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Kūrybingumo moky-
kla. 
16:40 ,,Ponių rojus“ N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 ,,Kuždesių sala“. 
N-14.
01:05 ,,Iš toli“ S.

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 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 ,,Užkratas‘‘ N14. 
23:10 ,,Ugnies siena“ N-7. 
01:15 ,,Nenormalūs“ S. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Ilgo plauko istorija“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Farai“ (kart.) N-7.
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Keista magija“ N-7.
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7.
15:00 ,,Simpsonai“ N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 ,,TV Pagalba“ N-7.
17:55 ,,Namų idėja su IKEA“.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:30 ,,Karališka drąsa“ N-7.
21:15 ,,Juodoji pantera“N-14.
00:05 ,,Motinos nuojauta“ 
N-14.

06:20 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:15 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“  (k). 
08:35 ,,Stoties policija“ (k) 
N-7. 
09:35 ,,Pėdsakas“ (k) N-7. 
10:35 ,,Kobra 11“ (k) N-7.
11:35 ,,Greitojo reagavimo 
būrys“ (k) N-7. 
12:35 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“N-7. 
13:35 ,,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 ,,Amerikietiškos 
imtynės“N-7. 
21:30 ,,Absoliutus blogis. 
Išnykimas“ N14. 
23:20 ,,Nėra kur bėgti“ (k) 
N14. 
01:15 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:40 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Dvi širdys“ N-7. 
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Tik tu ir aš“.
13:00 ,,Bunikula“.
13:25 ,,Tinginių miestelis“.
13:55 ,,Saugokis meškinų“.
14:10 ,,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. 
23:30 ,,Paryžiaus paslaptys. 
Sorbonos paslaptis“ N14. 
01:25 ,,Senojo Tilto paslaptis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 ,,Vilnius Jazz 2019“. 
07:05 ,,Mes nugalėjom“. 
(kart.).
07:30 ,,Džiunglių knyga“ 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“ (kart.).
07:55 ,,Smurfai“(kart.).
08:20 ,,Mokslo sriuba“ (kart.).
08:50 ,,Kaip viską pasidaryti 
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 ,,Išminties mylėtojas“. 
(kart.).
14:55 ,,Maištingoji Colette“ 
N-7. (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 ,,Kultūros diena“.
18:30 ,,Istorijos detektyvai“.
19:20 ,,Klausimėlis“. (kart.).
19:35 ,,Napoleonas 

Kitkauskas. Kertiniai akme-
nys“. 
20:30 Panorama.
21:00 ,,Dienos tema“.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Federikui Feliniui – 100. 
,,Amarkordas“ N-14.
23:35 „Midsummer Vilnius 
2018”.
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.
01:00 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 ,,Statybų gidas“  (kart.).
09:30 ,,Bibliotekininkai“ N-7.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7.
11:30 ,,Amerikos talentai“.
12:30 ,,Simpsonai“ (kart.) 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 ,,Gyvenimas susimetus“ 
N-7.
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7.
19:00 ,,Svotai“ N-7.
21:00 Žinios.Sportas.Orai.
22:00 ,,Vieno žmogaus armija“ 
N-14.
23:55 ,,Atkeršyti bet kokia 
kaina“ N-14 (kart.).

05.59 Programa.
06.00 Oponentai. 
07.00 Skyrybos. 

08.00 Greiti pietūs. 
09.00 „Gluchariovas“ N-7.
10.00 „Ragana“  N-7.
11.00 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.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
„BUSHIDO KOK 2020“. 
N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
00.30 Skyrybos. 
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

šeštadienis 2020 03 28

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės. 
(kart.).
07:30 ,,Bethovenas 2“.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.. (kart.).
09:30 Veranda. Programa 
apie aplinkos estetiką. 
(kart.).
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Legendiniai me-
gastatiniai.
12:00 Nevaldomi 
Australijos svetimžemiai.
12:55. Portugalijos lauki-
nės gamtos įdomybės.
13:50,, Džesika Flečer“ 
N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai. 
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuok su manim. 
23:10,,Pavogtas pasimaty-
mas“ N-14. 
00:40 ,,Išminties mylėto-
jas“. 

07:00 ,,Pabaisiukas 
Bansenas“ (k).
07:30 ,,Saugokis meškinų‘.
08:00 ,,Ogis ir tarakonai“.
08:20 ,,Žmogus-voras“.
08:50 ,,Tomo ir Džerio pa-
sakos“.
09:20 ,,Beprotiškos melo-
dijos“.
09:45 ,,Didžioji kriaušė ir 
magiška jos kelionė“.
11:30 ,,Nauja diena“ N-7. 
13:35 ,,Iš kur tu žinai?“ 
N-7. 
16:00 ,,Išprotėjęs profeso-
rius“ N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 ,,Batuotas katinas 
Pūkis“. 
21:15 ,,Slaptas kazino“ 
N14. 
23:05 ,,Smagus pasivaži-
nėjimas“ N14. 
01:00 ,,Užkratas“ (k) N14. 

06:30 ,,Aladinas“.
07:00 ,,Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia“.
07:30 ,,Aladinas“.
08:00 ,,Ilgo plauko isto-
rija“.
08:30 ,,Virtuvės istorijos“.
09:00 ,,Gardu Gardu“.
10:00 ,,Tėvų darželis“.
10:30 ,,Būk sveikas!“ 
11:00 ,,Penkių žvaigždučių 
būstas“.
11:30 ,,Mano pinigai“.
12:00 ,,Gerasis dinozau-

ras“.
13:50 ,,Nimės sala“ N-7.
15:45 ,,Simpsonai“ N-7.
16:20 ,,Ekstrasensų mūšis“ 
N-7.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:25 ,,Eurojackpot“.
19:30 ,,Panelės Peregrinės 
ypatingų vaikų namai“ N-7.
22:05 ,,Diena, kai aš sugrį-
šiu“ N-14.
00:10 ,,Juodoji auklės kny-
gelė“ N-14.

06:00 ,,Pričiupom!“ (20) 
(k). 
07:30 ,,Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas“ 
(k) N-7. 
08:30 ,,Pričiupom!“ (k).
09:00 ,,Sveikatos kodas“. 
10:00 ,,Varom!“ N-7. 
10:30 ,,Jei statytume 
šiandien“.
11:35 ,,Negyvenamose 
salose su Beru Gri lsu“.
12:40 ,,Pragaro viešbutis“ 
N-7. 
13:40 ,,Vanity Fair. 
Visiškai slaptai“N-7. 
14:35 ,,Muchtaro su-
grįžimas. Naujas 
pėdsakas“N-7. 
15:30 ,,Nusikalt imų tyrė-
jai“ N-7. 
16:35 ,,Kas žudikas?“  
N-7. 
17:40 ,,Lėktuvai, trauki-
niai ir automobil iai“ N-7. 
19:30 ,,Lietuvos balsas. 
Senjorai“. 
22:20 ,,Sachara“ N-7..
00:45 ,,Paranormalūs 

reiškiniai 2“ N14. 

06:20 ,,Akloji“ (k). 
07:50 ,,Pasisvėrę ir laimingi“.
08:50 ,,Daktaras Ozas“ N-7. 
09:50 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
11:00 ,,Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.
12:00 ,,Džeimo klasikiniai 
šeimos patiekalai“.
13:00 ,,Akloji“ (k). 
14:45 ,,Sveikatos namai (k). 
N-7.
15:45 ,,Širdele mano“ N-7. 
17:45 ,,Uždrausto miesto 
intrigos“ N-7. 
18:50 ,,Akloji“.
19:50 ,,Būrėja“ (k). 
21:00 ,, Vienišas vilkas“ N14. 
23:15 ,,Siuvėjas iš Panamos“ 
N-7. 
01:25 ,,Paryžiaus paslaptys. 
Sorbonos paslaptis“ (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 ,,Duokim garo!“ 
(kart.).
07:30 ,,Auksinis protas“. 
08:45 ,,Klausimėlis“. 
09:00 ,,Laikinosios sostinės 
fenomenas“. 
09:30 ,,Gamtos patriar-
chai“. 
10:00 „Čia kinas“. 
10:30 ,,Tarp dalių (ne)plo-
jama“. 
11:00 ,,Vilniaus albumas“. 
11:30 ,,Vilniaus sąsiuvinis“. 
12:00 ,,Trembita“. 
12:30 ,,Rusų gatvė“. 
13:00 ARTS21. 

13:30 ,,Mūsų gyvūnai“. 
14:00 „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:00 ,,Brandūs pokalbiai“. 
16:30 ,,Proto džiunglės“. 
17:00 ,,Klauskite daktaro“. 
18:00 ,,Stambiu planu“. 
18:55 ,,Pasaulio teisuoliai“. 
19:45 ,,Frenki Dreik pa-
slaptys“ N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 ,,Oro uostas“ N-7. 
23:10 Kosto Smorigino 
autorinis vakaras
23:55 ,,Mes nugalėjom“. 
(kart.).
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,Skilusios kaukolės 
iššūkis“ (kart.) N-7.
07:30 ,,Jukono vyrai“ (kart.) 
N-7.
08:30 ,,Simpsonai“ (kart.) 
N-7.
09:00 ,,Vienam gale ka-
blys“ (kart.).
09:30 ,,Statybų gidas“.
10:00 ,,Autopilotas“.
10:30 ,,Lietuvos mokyklų 
žaidynės“.
11:00 ,,Prakeikti II“ N-7.
12:00 ,,Skilusios kaukolės 
iššūkis“ N-7.
13:00 ,,Laukinė Kosta 
Rika“N-7.
14:00 ,,Išlikimas“ N-7.
15:00 ,,Ledo kelias“ N-7.
16:00 ,,Jukono vyrai“ N-7.
17:00 ,,Sandėlių karai“ N-7.
18:00 ,,Vienas“ N-7.
19:00 ,,Amerikos talentai“.
21:00 Žinios.Sportas.Orai.
22:00 ,,Iksmenai. 

Praėjusios ateities dienos“ 
N-7.
00:40 ,,Vieno žmogaus 
armija“ N-14 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”N-7.
07.20 „Vyrų šešėlyje“ (1). 
Emilija Pliaterytė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
„BUSHIDO KOK 2020“. 
N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Pagaliau savaitgalis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 ,,Dvaro rūmai“ N-7.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Mokslo ritmu. 
16.50 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje“ (18). 
Liuda Vienožinskaitė-
Purėnienė. 
19.00 „Tu esi mano“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“ N-7.
01.00 „Grobis“. 

redaktorei nežinantNNN
Išgyvensim tokį karantiną, 
koronavirusas bus vieni juokai...

Lietuviai – optimistai, net ir pa-
saulį krečiant koronavirusui, ne-
nustoja juokauti. Ar žinojote, kas 
yra karantinas? Ironišką atsakymą 
feisbuke pateikė anykštėnas, istori-
kas Tomas Baranauskas.

„KARANTINAS - tai priemonė, 
skirta viruso plitimo stabdymui. 
Štai ir sužinome, kad geriausiai vi-
ruso plitimas stabdomas, kai

- sutrumpinamas parduotuvių 
darbo laikas, kad daugiau žmonių 
eitų į parduotuvę vienu metu;

- lėktuvais grįžtantys žmonės, 

tarp kurių, kaip manoma, gali būti 
užsikrėtusių, kuo ilgiau kartu lai-
komi nevėdinamame lėktuve;

- ligoninėje keli įtariami korono-
virusu tyrimų rezultatų laukia vie-
noje palatoje;

- sudaromos spūstys pasienyje 
(Lenkija), kur žmonės antisanita-
rinėmis sąlygomis šaltyje laikomi 
kelias paras.

Jei mes pergyvensim tokį ,,ka-
rantiną”, koronavirusu persirg-
ti bus vieni juokai...”, - skelbia 
T.Baranauskas.
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spektras

RENKAME POPULIARIAUSIUS MEDIKUS

Nuoširdžiausiai dėkoju šeimos gydytojai Dianai IRICIJAN 
ir med. seselei Kristinai LIUTKIENEI už nuoširdų gydymą, 
priežiūrą ir rūpinimąsi manąja sveikata. Jums daug sveika-
tos, kantrybės ir gražių pavasariškų žiedų.

Pagarbiai
Klemensas Mykolas BAGDONAS

Dėkojame gydytojai Neringai KIŠONAITEI ir slaugytojai 
Stasei STRAZDIENEI už nuoširdų gydymą ir rūpestį mūsų 
sveikata.

Linkime Dievo palaimos darbe ir gyvenime.

M. ir S. PIPIRAI

Ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už ilgametį ir nuoširdų gydymą, rūpini-
mąsi mūsų sveikata. Mus gydo nuoširdus bendravimas, pro-
fesionalumas teikiant pagalbą, paguodžiantys žodžiai, jūsų 
šypsenos.

Linkime stiprios sveikatos Jums ir Jūsų šeimoms.
Pagarbiai

V. ir R. GOGELIAI

Už nuoširdų ir stropų darbą dėkoju gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI.

V. BIVEINIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už jų nuoširdumą, kantrybę, rūpestin-
gumą.

Nuoširdžiai Jums ačiū!

Marytė JANKAUSKIENĖ 

Už nuoširdumą, profesionalumą ir rūpestingą gydymą 
dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir seselei Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI ir linkime stiprybės, kantrybės Jūsų ne-
legvame mediko darbe.

I. ir J. STAKĖNAI

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

Su pagarba

Br. ir V. LAPIENIAI

Dėkojame šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir 
slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdumą, pa-
prastą bendravimą, puikų gydymą ir supratimą. Ačiū!

Anastazija ir Cipras JAKElIūNAI

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už 
nuoširdų rūpinimąsi mūsų sveikata ir malonų bendravimą.

M. D. ir A. STAŠKEVIČIAI

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai G. ŠINKŪNAITEI ir 
slaugytojai R.VIRŠYLIENEI už nuoširdų gydymą.

V. ir A. ŠlIŽIAI

Perka. Lietuva iš Kinijos už ne-
įvardijamą sumą perka beveik 1,8 
mln. respiratorių, 5,7 mln. vienkar-
tinių kaukių, ši siunta turėtų pasiek-
ti per dvi savaites, teigia sveikatos 
apsaugos ministras. „Tokio kiekio 
Lietuva niekada nėra turėjusi“, – 
penktadienį LRT sakė Aurelijus Ve-
ryga. Sveikatos apsaugos ministeri-
ja (SAM) penktadienį pranešė, kad 
pagal pasirašytą sutartį, iš Kinijos 
taip pat perkami 810 tūkst. apsau-
ginių akinių, 1,8 mln. vienkartinių 
kepuraičių, tiek pat vienkartinių 
chalatų (nesterilių), 1,05 mln. vien-
kartinių kombinezonų su gobtuvais 
(sterilių),15 mln. vienkartinių piršti-
nių, 3,6 mln. vienkartinių antbačių. 
„Tai jau yra didelis kiekis, galėtu-
me apdalyti ir tuos medikus, kurie 
nedirba tiesiogiai su užsikrėtusiais 
ar įtariamais pacientais“, – tvirtino 
jis. Ministro teigimu, ketvirtadienį 
baigti rengti šio pirkimo dokumen-
tai, o penktadienį pasirašyta sutar-
tis. Paklaustas, kokia yra šio pirki-
mo vertė, A. Veryga teigė negalintis 
jos įvardyti. Jis taip pat teigė šiuo 
metu negalintis pasakyti ir įmonės, 
su kuria pasirašyta sutartis, pavadi-
nimo.

Stabdo. JAV elektromobilių ga-
mintojos „Tesla“ vadovas Elonas 
Muskas paskelbė planuojantis lai-
kinai sustabdyti gamybą Kalifor-
nijos Fremonto mieste esančioje 
elektromobilių gamykloje. Šios 
savaitės pradžioje griežtų priemo-
nių, kuriomis siekiama pažaboti 
koronaviruso COVID-19 plitimą ir 
pagal kurias, be kita ko, tęsti darbą 
leidžiama tik bendrovėms, kurių 
veikla yra gyvybiškai svarbi, buvo 
imtasi iš karto šešiose San Fran-
cisko įlankos rajono apygardose, 
įskaitant Alamedą, kurioje yra mi-
nėta „Tesla“ gamykla. Gamyba 
„Tesla“ gamykloje bus sustabdyta 
kovo 23 dieną iki dienos pabaigos, 
kad bendrovė galėtų „tinkamai už-
baigti darbą“, pažymima „Tesla“ 
paskelbtame pranešime. Pagal val-
džios nurodymus gamykloje bus tę-
siamos „bazinės operacijos“. Be to, 
„Tesla“ sustabdys gamybą Niujorke 
esančioje saulės energijos modulių 
gamykloje. Tačiau gamykla „Giga-
factory“ Nevadoje ir elektromobilių 
įkrovos stotelių tinklas toliau veiks.

Noratai. Lietuvos notarai penk-
tadienį atnaujino darbą. Jų darbas 
laikinai buvo sustabdytas nuo pir-
madienio, šalyje dėl koronaviruso 
plitimo paskelbus karantiną. Tei-
singumo ministras Elvinas Janke-
vičius sako besitikintis, kad žmonės 
elgsis atsakingai ir atidės tuos san-
dorius, kurie nėra būtini. „Valstybei 
tarnaujantys žmonės visada dirba 
priešakinėse linijose, nepaisydami 
iškilusių rizikų. Notarams yra de-
leguotos labai svarbios funkcijos. 
(...) Tikiuosi, kad Lietuvos žmonės 
ir verslas taip pat elgsis atsakingai ir 
atidės tuos sandorius, kurie šiandien 
nėra būtiniausi“, – pranešime sakė 
ministras. Notarų rūmų prezidento 
Mariaus Stračkaičio teigimu, darbą 
pradeda tie notarai, kurie turi apsau-
gos priemonių. Notarų biuruose pri-
imami tik iš anksto nuotoliniu būdu 
–  telefonu ar elektroniniu paštu už-
siregistravę asmenys. Notaras gali 
atsisakyti registruoti asmenį, neį-
leisti į patalpas asmens ir nesuteikti 
paslaugų, jeigu kyla abejonių dėl jo 
sveikatos būklės, jeigu nesilaikoma 
būtinų prevencijos priemonių. Visi 
pasirengiamieji darbai privalo būti 
atliekami nuotoliniu būdu.

-Bns

Populiariausių medikų rinkimuose - įtempta kova

Karantinas nesustabdė padėkų 
medikams srauto. Pastarosiomis 
dienomis gavome dešimt naujų 
padėkų medikams.

Populiariausių medikų rinki-
muose toliau pirmauja 24 pacien-
tų padėkas gavusi Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centro 
(PSPC) šeimos gydytoja D. Kaz-

lauskienė.
20 padėkų gavo gydytojas V. 

Macijauskas. 11 padėkų surinko 
gydytoja R. Juodiškienė. Kitų 
gydytojų surinktų padėkų skai-
čius: N.Kišonaitė - 10 padėkų, 
D.Irician - 8, V.Pažėrienė - 6, 
G.Šinkūnaitė - 5, R. Bukelis ir R. 
Jurkėnas - po 4. A. Tarvydas - 3, 

A. Morkūnienė ir V. Giriūnienė 
- po 2, Z. Neniškienė, V. Žiogė, 
G.Klimkevičius, L.Prabišienė ir 
A.Gustas - po 1 padėką 

14 padėkų sulaukė slaugytoja 
R. Pociūnienė., 12 -  J. Abraškevi-
čienė,  11 padėkų gavo slaugytoja 
A. Bartulienė. 10 padėkas gavo S. 
Strazdienė, po 8 - K. Liutkienė ir R. 

Strazdienė, 6 - L. Slapšienė, 5  – R. 
Viršylienė,  4 - R. Burneikienė,  3 - 
R. Bagočiūnienė, po 2 - A. Valaitie-
nė, D. Rudokienė ir R. Jankienė, po 
1 - 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 pasi-
rūpino, bei balsuodami anyksta.lt. 
75 proc. balsų sudarys padėkos ir 
laiškai „Anykštoje“, 25 proc. – bal-
savimas internete.

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir laiš-
kų jau laukiame. Padėkas galima 
užsakyti elektroniniu paštu rekla-
ma@anyksta.lt arba redakcijoje 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai). Tele-
fonai pasiteirauti: 8-381-59458; 
8-686-33036.

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

Populiariausi medikai, tikimės, 
bus pagerbti balandžio 27-ąją, 
Medicinos darbuotojų dieną. O 
nugalėtoją paskelbsime balan-
džio 25 dieną.

Rinkimų lyderiai - gydytojai Dalia Kazlauskienė (24 padėkos) ir Valdas Macijauskas (20 padėkų).
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KORONAVIRUSO INFEKCIJOS PREVENCIJA. KAIP ELGTIS

INFORMACIJA ASME-
NIMS, GRĮŽUSIEMS IŠ UŽ-
SIENIO. Lietuvoje paskelbus 
karantiną, visiems asmenims, 
grįžusiems iš užsienio, taikoma 
privaloma 14 dienų izoliacija. 
Tai galioja ne tik izoliavimuisi 
namuose, bet ir visiems, gyve-
nantiems viešbučiuose ar ki-
tuose apgyvendinimo paslaugas 
teikiančiose įstaigose.

Grįžę iš užsienio, Jūs priva-
lote:

 Kreiptis į Nacionalinį visuo-
menės sveikatos centrą (NVSC) 
šiais būdais:

  Telefonu 85 212 4098 (ar el. 
paštu info@nvsc.lt) 

 Užpildyti NVSC interneto 
svetainėje pateiktą anketą: http://
nvsc.lrv.lt/covid-19 (http://nvsc.
lrv.lt/korona-eng)

 14 d. laikytis izoliavimosi 
namuose ar kitoje gyvenamojoje 
vietoje tvarkos

 Stebėti sveikatos būklę

JEI SVEIKATOS STEBĖ-
JIMO METU IŠSIVYSTO 
LIGOS SIMPTOMAI (KARŠ-
ČIAVIMAS, KOSULYS, AP-
SUNKINTAS KVĖPAVIMAS), 
NEDELSIANT SKAMBINTI 
1808!

Asmenims, kuriems 14 d. pri-
valoma izoliuotis namuose, nes 
jie grįžo iš užsienio, draudžiama:

 Eiti į lauką, jei tai gali sukelti 
pavojų kitiems žmonėms. Asmuo 
išeiti į lauką gali, jeigu jis tikrai 
gali užtikrinti, kad jo buvimas 
lauke niekam nesukels pasekmių, 
pavyzdžiui, jis išeis į savo balko-
ną, terasą, nuosavą kiemą, kuria-
me nesutiks kitų asmenų.

Namuose priimti svečius, drau-
gus, artimuosius

KARANTINO REŽIMAS - 
taisyklės, kurių privalu laikytis 
visiems Lietuvos gyventojams ir 
įstaigoms!

Pažymėtina, kad reikalavimų 
pažeidimai padaromi tiek veiki-
mu, tiek ir neveikimu. Veikimas 
yra tada, kai asmuo aktyviais 
veiksmais pažeidžia sveikatos 
apsaugos ar užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontrolės reikala-
vimus, o neveikimas – kai asmuo, 
nors ir turi pareigą, nevykdo tei-
sės aktų nustatytų reikalavimų, 
susijusių su sveikatos apsaugos 
ar užkrečiamųjų ligų profilakti-
kos kontrole.

Reikalavimų nesilaikymas 
baudžiamas teisės aktų numatyta 
tvarka. Pažeidėjui, atsižvelgiant į 
reikalavimų nepaisymo pobūdį ir 
žalos mastą, gali grėsti sankcijos 
nuo baudos, arešto ar laisvės at-
ėmimas.

 Jei turite informacijos apie 
nusižengimus, prašome apie tai 
pranešti tel. 112

 Jei per dvi savaites ligos simp-

tomai neišsivysto, asmuo laiko-
mas sveiku ir gali grįžti į įprastą 
gyvenimą.

BENDROS REKOMENDA-
CIJOS. Siekiant apsisaugoti nuo 
koronaviruso infekcijos, reko-
menduojama laikytis ligos plitimą 
mažinančių priemonių: 

Ypač dažnai ir kruopščiai plauti 
rankas šiltu vandeniu ir muilu (ne 
trumpiau kaip 20 sek.), trinti jas 
dezinfekantu

Nešvariomis rankomis neliesti 
veido

Maksimaliai vengti žmonių su-
sibūrimo vietų

Esant galimybei dirbti iš namų
Gyvai bendraujant su kitais as-

menimis, laikytis saugaus 2 metrų 
atstumo

Atsisakyti rankų paspaudimų, 
apsikabinimų ir kitokio artimo 
kontakto

Reguliariai vėdinti patalpas, ati-
darant langus ir/ar duris

Drėgnuoju būdu valyti baldus 
ir kitus kietuosius paviršius, pa-
pildomai dezinfekuoti durų ran-
kenas

Pažymėtina, kad vyresnio am-
žiaus asmenys turi griežtai atsisa-
kyti vaikščioti į bet kokius grupi-
nius susitikimus, į maldos namus, 
vengti bet kokių susibūrimo vietų. 
Visi jaunesni žmonės, turintys vy-
resnio amžiaus artimųjų, turi pasi-
rūpinti jais (maisto produktais ar 

sumokėti mokesčius internetu). 

DAUGIAU INFORMACIJOS 
DĖL NAUJOJO KORONAVI-
RUSO GALIMA TEIRAUTIS:

Karštąja koronaviruso linija tel. 
1808

Pasireiškus gripui būdingiems 
ligos simptomams - karščiavimui, 
kosuliui, gerklės skausmui ar ap-
sunkintam kvėpavimui – po kelio-
nės į užsienio šalis ar po kontakto 
su tikėtinu koronaviruso nešioto-
ju; norint pasikonsultuoti, kilus 
klausimų - visą parą, visoje Lietu-
voje, nemokamai

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro karštąja linija tel. 
+370 618 79984 , +370 616 94562, 
+370 620 77547 - visą parą

Elektroniniu paštu: 
koronavirusas@sam.lt

PAGALBA ANYKŠČIŲ RA-
JONO SAVIVALDYBĖJE. Dėl 
koronaviruso (COVID-19) pliti-
mo grėsmės bei paskelbto karan-
tino Lietuvos Respublikos teri-
torijoje, asmenims grįžusiems iš 
užsienio valstybių, privaloma 14 
d. izoliacija. Anykščių r. savival-
dybės administracija nusprendė 
asmenims, kurie grįžo iš užsie-
nio ir neturi galimybių izoliuotis 
savarankiškai namuose ar kitose 
gyvenamosiose patalpose, skirti 
Anykščių technologijos moky-
klos bendrabutį.

Asmenys, kurie yra užpildę 

Anketą, pateikiamą Naciona-
liniam visuomenės sveikatos 
centrui prie SAM ir turi būti 
izoliuoti, bet neturi galimybių 
izoliuotis namuose ar kitoje gy-
venamojoje vietoje, gali kreiptis 
į Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos gydytoją Vaivą 
Daugelavičienę, tel. (8 381) 54 
316, mob. 8 620 63 827, el. p. 
vaiva.daugelaviciene@anyks-
ciai.lt.

Papildomą informaciją 
Anykščių rajono gyventojams 
teikia Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro prie SAM 
Utenos departamento Anykščių 
skyriaus vedėja Danguolė Su-
deikienė, tel. (8 381) 59 477, 
mob. 8 687 34635, el. p. dan-
guole.sudeikiene@nvsc.lt.

Raginame anykštėnus ypatin-
gą dėmesį skirti priemonėms, 
padėsiančioms sumažinti in-
fekcijos plitimą, o pajutus li-
gos simptomus kreiptis medikų 
pagalbos telefonu, nevykti pa-
tiems į gydymo įstaigas. Ade-
kvačiai, ramiai ir nepanikuojant 
reaguokite į situaciją, atsakingai 
ir griežtai laikykitės karantino 
reikalavimų, saugokite save ir 
kitus.

Anykščių rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos 

biuro informacija
Užsak. nr. 320

▲

▲

„Tele2“ pereina prie elektroninės prekybos – prekių pristatymas nemokamas
Mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ nuo kovo 16 d. laikinai apriboja savo salonų veiklą aptar-

naujant klientus gyvai ir pereina prie elektroninės prekybos.
 „Mūsų darbuotojų ir klientų sveikata 

yra aukščiausias prioritetas, todėl šiuo 
laikotarpiu savo paslaugas teiksime 
internetu. Raginame privačius ir verslo 
klientus planuotis savo pirkinius ir juos 
įsigyti internetu“, –  informavo Petras 
Masiulis, „Tele2“ generalinis direkto-
rius.

Pasak P. Masiulio, įmonės misija ir to-
liau išlieka tokia pati – užtikrinti sklandų 
ir kokybišką ryšį savo klientams.

Pasiūlymai darbui ir pramogoms 
Internetu galite įsigyti viską, ko gali 

prireikti darbui ar pramogoms namuo-
se. Specialūs įrangos pasiūlymai ga-
lioja su visais „Tele2 Laisvas interne-
tas“ paslaugos planais.

Šiuo metu ypatingai geri planše-
tinių kompiuterių kainų pasiūlymai. 
„MediaPad T3“ modelio, 16 GB 
„Huawei“ planšetė kainuoja vos 1 
eurą. Pasiūlymas galioja planšetes 
įsigyjant kartu su „Tele2 Laisvo inter-

neto“ neribotu planu (už 17,90 Eur/
mėn), modemu nuo 2 Eur/mėn. ir 24 
mėn. sutartimi.

Specialūs kainų pasiūlymai galio-
ja daugumai kompiuterių, planšečių, 
kamerų ar televizorių. Visus „Tele2“ 
akcijų pasiūlymus rasite internetinia-
me puslapyje https://tele2.lt/priva-
tiems/akcijos/viskas-ko-reikia-likus-
namie?akmpf

Dirbant nuotoliniu būdu itin svarbu 
palaikyti ryšį su kolegomis bei kituose 
miestuose gyvenančiais artimaisiais. 
„Tele2“ siūlomi pokalbių planai, su-
teiks galimybe neribotam bendravimui 
– dabar užsisakius bet kurį 1GB, 5GB, 
10GB, 20GB ir 50GB neribotų pokal-
bių ir SMS planą, pirmą mėnesį galė-
site naršyti nemokamai!

Daugiau informacijos apie „Tele2“ 
neribotų pokalbių planus ir jiems ga-
liojančius pasiūlymus rasite interneti-
niame puslapyje https://tele2.lt/priva-
tiems/planai/.

Visos „Tele2“ paslaugos teikiamos 
nuotoliniu būdu, pristatymas – ne-
mokamas

Internetinėje svetainėje http://www.
tele2.lt/ galima įsigyti operatoriaus siū-
lomas prekes (telefonus, kompiuterius, 
išmaniuosius įrenginius, modemus ir 
kita) bei paslaugas (pokalbių ir inter-
neto planus). Užsakytos prekės ar pa-
slaugos bus pristatytos nemokamai.

Visi „Tele2“ klientai savitarnos svetai-
nėje https://mano.tele2.lt gali pasitikrin-
ti savo sąskaitas, duomenų likučius, 
užsisakyti naujus pokalbių ir interneto 
planus, pratęsti sutartis, apmokėti sąs-
kaitas arba užsisakyti papildomas pas-
laugas (pavyzdžiui, užsisakyti „Spotify“ 
paslaugą).

Klientai pasitikrinti duomenų likučius, 
apmokėti sąskaitas, papildyti išanks-
tinio mokėjimo kortelių „Pildyk“ sąs-
kaitą gali „Mano Tele2“ programėlėje. 
Programėlę nemokamai galima parsi-
siųsti „Google Play“ ir „App Store“.

Taip pat „Tele2“ ir „Pildyk“ klientai pa-
pildomai duomenų gali užsisakyti inter-
netu: http://narsyk.tele2.lt

 ir http://narsyk.pildyk.lt.
„Pildyk“ klientai internetinėse svetai-

nėse www.pildyk.lt ir mano.pildyk.lt, 
taip pat programėlėje „Mano Pildyk“ gali 
pasitikrinti sąskaitų ir duomenų likučius, 
papildyti sąskaitas ir užsisakyti pokalbių 
ar duomenų planus. „Mano Pildyk“ pro-
gramėlę nemokamai galima parsisiųsti 
„Google Play“ ir „App Store“.

Operatorius stiprina ir klientus aptar-
naujančio kontaktų centro pajėgumą. 

Privatiems „Tele2“ klientams informa-
cija teikiama 07:00-23:00. Skambinti 
galima trumpuoju numeriu 117 (skam-
binant tik iš „Tele2“ tinklo, nemokamai) 
arba +370 684 00 117 (skambinant iš 
užsienio ar kito operatoriaus, kaina pa-
gal mokėjimo plano tarifus).

„Tele2“ verslo klientams informacija 
teikiama 07:00-23:00. Skambinti galima 
trumpuoju numeriu 1575 (nemokamas) 
arba +370 684 000 75 (kaina pagal mo-
kėjimo plano tarifus). 

Užsak.nr. 317
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NUSTATYTOS KARANTINO REŽIMO PRIEMONĖS VEŽANT 
KELEIVIUS MIESTUOSE IR VIETINIAIS KELIAIS

Keleivių vežimo už atlygį automobiliuose ir lengvajame automobilyje taksi po kiekvieno keleivio vežimo privaloma išvėdinti ir dezinfekuoti rankenas bei 
kitus dažniausiai liečiamus paviršius. Draudžiama vežti keleivius šalia vairuotojo. Automobiliuose privalo būti aiškiai matoma informacija apie prevencines ko-
ronavirusinės infekcijos priemones.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu paskirti atsakingi asmenys koordinuoti informacijos savivaldybės gyventojams teikimą dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos).

Dėl izoliacijos (saviizoliacijos) patalpų ir transportavimo – Anykščių rajono savivaldybės administracijos gydytoja Vaiva Daugelavičienė  tel. (8 381) 54 316, 
mob. 8 620 63 827, el. p. vaiva.daugelaviciene@anyksciai.lt.

Dėl maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymo organizavimo – Anykščių rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Lina Repečkienė 
tel. 8 611 14 294, el. p. lrepeckiene@socialinespaslaugos.lt

Anykščių r. savivaldybės informacija

ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTAI DĖL GYVENTOJŲ 
INFORMAVIMO APIE COVID-19 KORONOVIRUSą

Anykščių rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos laikinai gyventojus aptarnaus TIK nuotoliniu būdu – el. paštu info@anyksciai.lt ir telefonu (8 381) 50648 bei 
užsakant elektronines paslaugas www.epaslaugos.lt. 

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema „SPIS“ www.spis.lt.
Metrikacijos paslaugų informacinė sistema „MEPIS“ www.mepis.registrucentras.lt/web/mepis. 
Prašome visuomenės sąmoningumo ir turėti kuo mažiau socialinių kontaktų. Turint klausimų kviečiame su savivaldybės administracijos ir seniūnijų specialistais konsultuotis 

telefonu. Darbuotojai, įvertinę Jūsų klausimo svarbą, suteiks informaciją dėl tolesnių veiksmų. 
Savivaldybės administracijos darbuotojų kontaktai www.anyksciai.lt.
Kviečiame saugoti vienas kito sveikatą! Jeigu grįžote iš karštųjų taškų užsienyje, raginame vykdyti griežtas saviizoliacijos priemones ir ypač saugoti labiausiai pažeidžiamas 

visuomenės grupes – vyresnius gyventojus bei sergančius lėtinėmis ligomis.
Aktuali informacija apie koronavirusą www.sam.lrv.lt. 

Anykščių r. savivaldybės informacija

Karantinas

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!!!

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS INFORMACIJA ANYKŠČIŲ 
RAJONO GYVENTOJAMS!

Visoje šalyje paskelbus karantiną, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius gyventojus aptarnaus tik nuotoliniu būdu.
Prašymus dėl socialinės paramos ir kitų išmokų prašome teikti interneto svetainėje www.spis.lt.
Turint klausimų kviečiame su Socialinės paramos skyriaus specialistais konsultuotis telefonu. Darbuotojai, įvertinę Jūsų klausimo svarbą, suteiks informaciją dėl 

tolesnių veiksmų.
Dėl bendros skyriaus informacijos, pažymų išdavimo ir kitų klausimų galite skambinti tel. (8 381) 51 618, 8 612 11 927, 8 626 46 698.
Dėl piniginės socialinės paramos, paramos mirties atveju, tikslinių kompensacijų ir kitų išmokų – tel. (8 381) 51 165, dėl socialinių paslaugų – tel. (8 381) 42 368.
Kviečiame saugoti vienas kito sveikatą!

Bendrabutyje izoliuotis galėtų apie pusė šimto 
gyventojų

(Atkelta iš 1 psl.)

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis „Anykštai“ 

sakė, kad jei norintiems izoliuotis 
Anykščių technologijos mokyklos 
bendrabutyje neužtektų vietos, tam 
yra numatytos ir dar vienos patal-

Alantos technologijos ir verslo mokyklos Anykščių filialo direk-
torius Ramūnas Zlatkus sakė, kad izoliuotiems asmenims tektų 
bendrabutyje naudotis bendra virtuve ar dušu.

pos. Šį antradienį, kovo 17 dieną, 
D.Žiogelis surengtame Anykščių 
rajono savivaldybės Ekstremalių 
situacijų komisijos posėdyje buvo 
paskirtas Operacijų vadovu ir bus at-
sakingas už materialiuosius ir žmo-
giškuosius išteklius.

„Reikalui esant, asmenys, įtariami 
užsikrėtę koronavirusu ar turėjusieji 
sąlytį su galimai užsikrėtusiu šiuo 
virusu asmeniu, galėtų izoliuotis 
Anykščių rajono šeimos ir vaiko 
gerovės centre (buvusiuose Aulelių 
vaikų globos namuose, - red.pasta-
ba). Bet čia toks jau daugiau atsar-
ginis variantas“, - „Anykštai“ sakė 
D.Žiogelis.

Alantos technologijos ir verslo 
mokyklos Anykščių filialo direkto-
rius Ramūnas Zlatkus „Anykštai“ 
sakė, kad gyventojų izoliacijai ben-
drabutis suteiktas dėl to, kad šiuo 
metu filiale, kaip ir visose šalies ug-
dymo įstaigose, dėl paskelbto karan-
tino nevyksta ugdymo procesas.

R.Zlatkus pasakojo, kad bendra-
butyje yra tik šeši vienviečiai kam-
bariai. Likusieji yra sublokuoti po 
du kambarius, prie jų yra bendras 
tualetas ir vandens kriauklė. Kie-
kviename bendrabučio aukšte yra 
bendra virtuvė. Bendrabučio gyven-
tojai naudojasi bendru dušu, kuris 
yra rūsyje.

Pasiteiravus, kokiu inventoriumi 
galėtų pasinaudoti bendrabutyje izo-
liuoti asmenys, R.Zlatkus minėjo, 
kad visame bendrabutyje yra viena 
skalbimo mašina, pas bendrabučio 
budėtoją, reikalui esant, galima pasi-
naudoti stacionariu telefonu.

Iš viso Alantos technologijos ir 
verslo mokyklos Anykščių filialo 
bendrabutyje  galėtų izoliuotis apie 
pusė šimto gyventojų.

Sveikatos apsaugos ministerija 
nurodo, kad gyventojai, norintys 
izoliuotis savivaldybės paskirtame 
pastate, pirmiausia turėtų kreiptis į 
sveikatos priežiūros įstaigą arba Na-

cionalinį visuomenės sveikatos cen-
trą (galima ir visą parą dirbančiomis 
telefono linijomis +370 618 79984 
ir +370 616 94562) arba Koronos 
karštąją liniją 1808.

Rizikos grupėje esantys asmenys 
izoliuojami 14 dienų laikotarpiui.

Saviizoliacijos metu griežtai 
draudžiama išeiti iš izoliavimosi 
vietos, lankytis bet kokiose viešo-
se vietose. Kadangi izoliuotiems 
asmenims Alantos technologijos 
ir verslo mokyklos Anykščių fili-
alo bendrabutyje sunkiai pavyktų 
išvengti kontaktų su kitais asmeni-
mis (naudojamasis bendra virtuve, 
dušu), patariama laikytis atstumo 
taisyklės, bendrauti ne arčiau kaip 
per du metrus ir ne ilgiau kaip 15 
minučių.

Anykščių rajono savivaldybė 
įspėjo, kad asmenims, nesilaikan-
tiems karantino reikalavimų, gali 
būti taikoma administracinė, civili-
nė bei baudžiamoji atsakomybė.
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parduoda

siūlo darbą

Gamybos darbininkui
Kurkliai 2, 
Anykščiai - 

UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Ieškome darbuotojų laikinam 

darbui karantino laikotarpiu su 
galimybe likti neterminuotai. 

Operatoriaus darbas prie 
medienos apdirbimo staklių

bei produkcijos pakavimo linijos 
pagal slenkantį darbo grafiką 

(3 darbo dienos, 3 laisvadieniai).

Reikalavimai
Atsakomybė;

Gebėjimas dirbti komandoje;
Lankstumas;

Patirtis - privalumas.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką 
be viršvalandžių;

Transportą iki darbovietės arba 
kuro išlaidų kompensavimą;

Laisvas visas valstybines 
šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 Eur/mėn. neatskaičius 

mokesčių

Kontaktai:
Tel. (8-646) 20344.

El. paštas: vita@vli.lt

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 mo-
kamas atlyginimas (į rankas 600 
Eur).

Tel. (8-614) 56848.

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.

Nekilnojamasis turtas

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

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

6,5 a žemės sklypą Liudiškių k., 
Liudiškių g. 2-oji.

Tel. (8-652) 09190.

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

Tel. (8-648) 57339.

Naujos statybos namą Kvarco g. 
Anykščiuose. Plotas 130,85 kv. m. 
Kaina 40 000 Eur. 

Tel. (8-645) 49772.

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

Tel. (8-647) 70183.

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

Tel. (8-646) 18343.

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

Tel. (8-646) 18289.

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

Tel. (8-646) 17850.

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.

PIGIAU! Gamintojas parduoda 
beržo, uosio pjuvenų briketus. 
Pristato. 

Tel. (8-698) 55663.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-679) 31479.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

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.

Bekoną.
Tel. (8-684) 14841.

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.

Bulves, tinkančias maistui ir sė-
klai. Daržoves. Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Dideles maistines bulves (30 kg 
- 9 Eur). Bulves tinkančias sodini-
mui (30 kg – 8 Eur). Atveža. Išrašo 
sąskaitą.

Tel. (8-681) 68975,(8-641) 50768.

Barkūno sėklą.
Tel. (8-650) 25977.

Žieminius kviečius, miežius. 150 
Eur /t.

Tel. (8-685) 56963.

Pašarinius runkelius.
Tel. (8-615) 51923.

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

Tel. (8-605) 49513.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atveža.

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

Reikalingi 
tarptautinių reisų 

CE kategorijos 
vairuotojai.

Tel. (8-686) 23411.

PRANEŠIMAS APIE ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, 
NESIEKIANČIŲ PELNO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, TURINČIŲ VIEŠOJO JURIDINIO 
ASMENS STATUSą: ANYKŠČIŲ R. VIEŠINTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO 
CENTRO IR ANYKŠČIŲ R. TROŠKŪNŲ KAZIO INČIŪROS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO 

SąLYGŲ APRAŠO PARENGIMą

Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafuncio centro direktorė          Vita ABRAŠkeViČienĖ

Anykščių r. Troškūnų kazio inčiūros gimnazijos direktorė          Aušra sAPkAUskienĖ

Pranešame, kad Anykščių rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-64 „Dėl sutikimo reorganizuoti Anykščių r. Viešintų pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį 
centrą“ sutiko, kad biudžetinė įstaiga Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras būtų reorganizuotas prijungimo būdu, prijungiant jį prie Anykščių r. TroškūnųKazio 
Inčiūros gimnazijos.
 Pateikiame informaciją apie reorganizavimą:
 1. Duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį biudžetinę įstaigą – Anykščių r. Viešintų pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą:
  1.1. teisinė forma – viešasis juridinis asmuo;
 1.2. buveinė – Klevų gatvė 2, Viešintų mst., Viešintų sen., LT-29324, Anykščių r.;
 1.3. kodas – 190049457;
 1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą – Juridinių asmenų registro Utenos filialas.
 2. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį – Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnaziją: 
 2.1. teisinė forma – viešasis juridinis asmuo;
 2.2. buveinė – Mokyklos g. 2-3, Žiedonių k., Troškūnų sen., Anykščių r.;
 2.3. kodas – 190049119;
 2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą – Juridinių asmenų registro Utenos filialas.
 Reorganizavimo būdas – prijungimo būdu, prijungiant Anykščių r. Viešintų pagrindinę mokyklą-daugiafunkcį centrą prie Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, 
kuriai pereina visos Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro teisės ir pareigos.
 3. Po reorganizavimo pasibaigiantis juridinis asmuo – Anykščių r. Viešintų pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras.
 4. Po reorganizavimo veiklą tęsiantis juridinis asmuo – Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija. 
 5. Pasibaigusio juridinio asmens – Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro – teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiam veiklą juridiniam 
asmeniui – Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijai – nuo jos pakeistų nuostatų Juridinių asmenų registre momento.
 6. Su reorganizuojamos Anykščių r. Viešintų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro ir reorganizavime dalyvaujančios Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos reorganiza-
vimo sąlygų aprašu bei praėjusių trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos 
vykdymo ataskaitomis bei reorganizavimo sąlygomis bus galima susipažinti internetiniuose puslapiuose www.viesintos.anyksciai.lm.lt ir www.troskunai.anyksciai.lm. nuo 2020 m. kovo 
23 d., su nuostatų naujos redakcijos projektu bus galima susipažinti internetiniuose puslapiuose www.viesintos.anyksciai.lm.lt ir www.troskunai.anyksciai.lm. nuo 2020 m. kovo 31 d. 

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.

BUAB „Termotaupa“ bankroto administratorius e-varžytynes.lt 
skelbia nekilnojamojo turto pardavimą: žemės sklypą (0,4207 ha) su 
katilinės pastatu ir priklausiniais (b. pl. 327,10 kv. m.) adresu An-
tano Valmuso g. 6, Naujieji Elmininkai, Anykščių r. 

Pardavimo kaina 23 544 Eur. 
Informacija tel.: (8-687) 16832, (8-37) 222461.
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Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
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Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
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Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

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

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000  egz.     Užs. Nr. 213

įvairūs

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.

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.

PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠKĄ. 
Patikimi, sertifikuoti NT brokeriai – 

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

AGENTŪRA ,,21 Amžius“. 
Tel. (8-643) 23889. 

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

Dovanoja

Du šuniukus: 1 metų mažo ūgio 
ir 2 metų didesnį.

Tel. (8-617) 76838.

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.

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-641) 55554.

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

Tel. (8-646) 47841.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tel. (8-670) 37592.

Vieno kambario butą arba ben-
drabutį Anykščių mieste. 

Tel. (8-664) 09677.

automobiliai

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.

Gyvuliai

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

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

Kita

UAB TOLMANA juodojo metalo 
laužą. Pjausto, išsiveža. 

Tel. (8-617) 05596.

Valo kaminus, krosnių angas, 
atlieka įvairius santechnikos, re-
monto darbus. 

Tel. (8-644) 41260.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

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

Tel. (8-663) 78732.  

Greitai ir kokybiškai ilgastrėliais 
ekskavatoriais kasa, valo tvenki-
nius. Buldozeriais išlygina žemes. 

Tel. (8-683) 72277.

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.



2020 m. kovo 21 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

-3

+1

mėnulis
Kovo 21- 23 d. - delčia.

Benvenutas, Kotryna, Gedgaudas, 
Gedgaudė.

Mikalojus, Nortautas, Lingailė, 
Benediktas, Reda.

šiandien

kovo 22 d.

kovo 23 d.
Galgintas, Vismantė, Alfonsas, 
Akvilė, Ūla.

vardadieniai 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!

„ANYKŠTA“ - ir per 

karantiną su Jumis 

liekantis draugas

Ateina žmogus pas gydytoją ir 
sako:

- Daktare, man su akimis blo-
gai...

Gydytojas atsako:
- Patikėkit, gerbiamasis, be jų - 

tikrai ne geriau.

***
Tėtis:
- Petriuk, kuo būsi užaugęs?
Petriukas:
- Televizijos laidų žiūrovu!

***
Klausimas: Ką daro lietuvis, kai 

Lietuvos futbolo rinktinė tampa 
Europos čempione?

Atsakymas: Išjungia kompiute-
rinį žaidimą ir eina miegoti.

***
Šokiai. Šoka vaikinas ir mergi-

na. Vaikinas dar jaunas, nepaty-
ręs... Galvoja, kad reiktų kokį nors 
komplimentą merginai pasakyti, 
tik kad nežino kokį. Pasibaigus šo-
kiui jis prabyla:

- Žinai, tu, kaip tokia apkūni mo-
teris, labai mažai prakaituoji...

***
- Daktare, sakykit, man gripas?
- Taip.
- Kiaulių?
- Taip, kiaulių, nes tik kiaulė ga-

lėjo kviesti greitąją 4 ryto, turėda-
mas temperatūros 36,7...

***
Aš nuo mažens domėjausi ge-

ografija ir norėjau apsigyventi 
mieste, turinčiame įdomų, iš dvie-
jų žodžių susidedantį pavadinimą, 
pavyzdžiui Buenos Airėse, Los 
Andžele, Monte Karle. Mano sva-
jonė dalinai išsipildė... Dabar gy-
venu Žemaičių Naumiestyje!

***
Žmona klausia:
- Brangusis, kas tau manyje la-

biausiai patinka: mano dailus vei-
das ar seksualus kūnas?

Vyras nužvelgė žmoną nuo gal-
vos iki kojų ir atsakė:

- Tavo humoro jausmas, širdele.

Amiliutė siūlosi į ekstremalių situacijų komisiją

Och, kaip greitai suvaldyčiau,
Ant blakstienų pastatyčiau:
Šokinėtų man visi -
ir barzdoti, ir pliki. 

Operacininką Žiogą
išvanočiau pirma proga -
Būt gera jam  pamoka,
kad rajone būt tvarka. 

kur matyta, kur girdėta?
kada šitaip išpindėta!?
kad mieste, kur gamykla,
karalienės išgirta,

spirito neprigamintų 
ir koronės nenaikintų?!
Antra - merijos merginos
Te nagų nesilipina.

iš muziejaus audinių
Teprikarpo skiautinių.
Gumeles priraišiot gali,
 idant dengtų  mums veidelį.

net Vienuolis nesupyktų,
jei tik kaukėms marškos tiktų.
Taip UnesCO sąrašuos 
Miestui pliusą garantuos.

Piešė kęstutis PABijUTAs,
rašė Antonas FeljeTOnAs

Tie skaitytojai, kurie neturės galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos antrajam 2020 metų ketvirčiui per laiškininkus, nuėję 
į paštų skyrius arba elektroniniu būdu turėtų skambinti į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 


