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Anglai pasidavė pirkimo psichozei
Jungtinė Karalystė karantino režimą įvedė savaite vėliau 

nei didžioji dalis Europos. Tačiau kai anglai sukruto, regis, 
toje šalyje nuvilnijo didesnė nerimo banga nei Lietuvoje. 

Šalia Kembridžo, priemiestyje, gyvenanti anykštėnė, buvu-
si ,,Anykštos’’ darbuotoja Sandra Andriuškevičiūtė antradie-
nį vienu žodžiu - ,,durnynas’’ - įvertino situaciją Jungtinėje 
Karalystėje.

Taip antradienį atrodė parduotuvių lentynos viename iš Kembri-
džo priemiesčio prekybos centrų. 

Anykštėnė  Sandra Andriuškevičiūtė sako, jog Anglijoje pirkimo 
manijai pirmiausia pasidavė socialiai pažeidžiamas 
gyventojų sluoksnis.

Bendrabutyje izoliuojama margaspalvė 
publika

Ketvirtadienį, kovo 26-ąją, 
buvo atšaukta grįžusiųjų iš už-
sienio priverstinė izoliacija savi-
valdybių patalpose, tačiau dar 
penktadienį žmonės buvo įkalinti  
Alantos technologijų ir verslo mo-
kyklos Anykščių filialo bendra-
butyje. Iš 16 bendrabutyje izo-
liuotų iš užsienio grįžusių asmenų 
8 prašėsi namo, tačiau jų nebuvo 
galima išleisti, nes iki penktadie-
nio popietės nebuvo žinoma, kaip 
iš jų paiimti tyrimų dėl susirgimo 
koronavirusu mėginius.

Tarp šio įkalinto aštuntuko 
- sutuoktinių pora su dviem vai-
kais. O į bendrabutį susirinko 
ypač spalvinga publika.  

Siaučiant koronavirusui, siekdama mažinti kontaktus, redakcija atnaujina elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą. Elektroninės ,,Anykštos” 
prenumerata mėnesiui kainuoja 10 eurų. Norintys užsisakyti elektroninę ,,Anykštą”, turėtų kreiptis elektroniniu paštu kristina.k@anyksta.lt. 
Elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą priimame ne ilgiau kaip iki birželio 1 dienos.

Alantos technologijų ir verslo mokyklos Anykščių filialo bendrabutyje grįžusiųjų iš užsienio izolia-
cijai netrukus pristigs vietų.

Dezinfekuoja. UAB Anykščių 
komunalinis ūkis dezinfekuoja dau-
giabučių namų laiptines. Už dezin-
fekcijos paslaugą gyventojai gali 
susimokėti arba panaudoti namo 
sukauptas eksploatacinių išlaidų 
lėšas. Savivaldybė yra nupirkusi ir 
dezinfekcijos paslaugą iš privačios 
įmonės. Tačiau, pasak Anykščių vi-
cemero Dainiaus Žiogelio, ši firma 
bus pasikviesta tik  tokiu atveju, jei-
gu bus fiksuoti konkrečių laiptinių 
gyventojų susirgimai koronavirusu. 
Plačiau apie daugiabučių laipti-
nių dezinfekavimą artimiausiuose 
,,Anykštos“ numeriuose. 

Kaukės. Nuo koronaviruso ga-
linčias apsaugoti kaukes Anykščių 
rajone siuva daugybė žmonių. Vieni 
jas gaminasi savo reikmėms, kiti jas 
dovanoja draugams ir artimiesiems. 
Internete galima rasti skelbimų ir 
apie parduodamas rankų darbo kau-
kes veidui. Jų kaina svyruoja nuo 5 
iki 10 Eur už vienetą. Tokias kaukes, 
jas po panaudojimo dezinfekavus, 
galima nešioti daug kartų.

Paslauga. Paskelbus karantiną 
Anykščių rajono savivaldybės meras 
Sigutis Obelevičius kreipėsi į preky-
bos maistu veiklą rajone vykdančias 
įmones ir pakvietė Anykščių rajono 
gyventojams teikti maisto produktų 
bei kitų būtiniausių prekių prista-
tymo į namus paslaugą. Iki šiol ši 
paslauga rajone nebuvo praktikuo-
jama. Į kvietimą atsiliepė smulkaus 
verslo atstovai – Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvas, parduotuvės 
„Jara Jums“  ir „Žiburys“, O. Grum-
binienės prekybos įmonė „Vojūra“, 
krautuvėlė „Taip sveikiau”.

Gaisras. Kovo 26 dieną, ketvir-
tadienį, Svėdasų seniūnijos Jotkonių 
kaime pievos gaisrą ugniagesiams 
padėjo gesinti miškininkai. Išdegė 
apie 20 arų pievos ir tiek pat miško 
paklotės.

Gaisras II. Pirmadienį Svėdasų 
seniūnijos Netikiškių kaime gais-
ras įsiplieskė namo dūmtraukyje. 
Šalia dūmtraukio apdegė ir išardyta 
apie 2 m² sienos, aprūko namo pa-
talpos. Grįždami iš gaisro, Svėdasų 
ugniagesiai dar ištraukė užklimpusį 
Kamajų ugniagesių komandos au-
tomobilį. 

Mažosios 
parduotuvės 
plečia 
asortimentą

Autobusų 
keleiviai stebisi, 
kad yra vežami 
nemokamai
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koronaviruso 
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gyventojų 
sujudimo
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spektras

temidės svarstyklės

Maitinimas: vieni vargsta, kiti užsidaro
Prasidėjus karantinui, pirmąją savaitę didžioji dalis Anykščių 

kavinių bandė išgyventi teikdama maisto išsinešimui paslaugą. 
Tačiau panašu, kad toks ,,biznis’’ nėra labai perspektyvus.

Savaitę per karantiną padirbusi 
,,Nykščio namų’’ restorano virtu-
vė veiklą nutraukė. ,,Roko virtu-
vė’’ pastarosiomis dienomis mais-
to taip pat nebegamino. 

,,Nykščio namų’’ direktorė Dai-
va Indriūnienė ,,Anykštai’’ sakė, 
kad parduodavo iki 25 porcijų 
maisto išsinešimui. Regis, nema-
žas kiekis, tačiau buvo apskaičiuo-
ta, jog restoranas dirba į minusą, 
todėl nuspręsta jį laikinai uždaryti, 
o darbuotojus išleisti į prastovas.

,,Roko virtuvė’’ išsinešimui 
per karantiną parduodavo vos po 
kelias porcijas maisto ir virtuvės 

darbą laikinai nutraukė. Tiesa, 
restorano savininkas Rokas Gal-
vonas ,,Anykštai’’ sakė, jog  su-
darė sutartį su viena ne Anykščių 
įmone, kuri savo darbuotojams 
perka pietus išsinešimui, todėl 
,,Roko virtuvė’’ vėl atsidarys. 

Kavinė ,,Seklyčia’’ tebeteikia 
maisto išsinešimui paslaugą. ,,Dir-
bame, stengiamės neprarasti klien-
tų’’, - dideliu optimizmu kalbėda-
ma su ,,Anykšta’’ netryško kavinės 
,,Seklyčia’’ direktorė Daiva Zume-
rienė. ,,Seklyčia’’ laimėjo Anykščių 
rajono savivaldybės viešųjų pirki-
mų konkursą ir tiekia maistą Tech-

nologijų ir verslo mokyklos bendra-
butyje izoliuotiems asmenims. 

Didžiausią įdirbį maisto išsine-
šimui sferoje Anykščiuose turi pi-
cerija ,,Uno pica’’. Picerija veiklą 
tęsia, tačiau picerijos vadybininkė 
Rasa Kizienė kalbėjo, kad džiaug-
sis, jeigu iš karantino išeis ,,su 
nuliu’’. ,,Turistai dingo, mokinių 
nebėra’’, - esminius praradimus 
nurodė vadybininkė.

Kavinės ,,Viola’’ ir ,,Juna’’ už-
sidarė tik paskelbus karantiną. 
Tiesa, ,,Junos’’ savininkas Rai-
mondas Kūlokas ,,Anykštai’’ sakė 
svarstąs, jog galbūt verta paban-
dyti teikti maisto išsinešimui pa-
slaugą. 

-ANYKŠTA

,,Nykščio namų’’ direktorė 
Daiva Indriūnienė apskaičia-
vo, kad teikti maisto išsineši-
mui paslaugą  neapsimoka.

Mažosios parduotuvės plečia asortimentą
Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvės prekiauja 

cementu, polietilenine plėvele ir vinimis. Per karantiną uždarius 
ne maisto prekių parduotuves - mažosios kooperatyvo parduotu-
vės didina asortimentą.

Anykščių mieste veikia kelios, 
rajone -  keliolika Anykščių rajono 
vartotojų kooperatyvo parduotu-
vių. Ir iki karantino tose parduo-
tuvėse buvo parduodamas ne tik 
maistas, bet ir būtiniausios buities 
prekės.  Užsidarius statybinių me-
džiagų bei ūkinių prekių parduotu-
vėms, kaimo gyventojai nebeturi 
kur nusipirkti dalies būtiniausių 
prekių. 

Anykščių rajono vartotojų koo-
peratyvo direktorė Rita Kripaitienė 
,,Anykštai“ sakė, kad šylant orams 
daugelis ieško polietileno plėvelės 
ar juodžemio. Kooperatyvo par-

duotuvių pardavėjos priima pirkė-
jų užsakymus, kuriuos stengiamasi 
išpildyti.

Anykščių rajono vartotojų ko-
operatyvas dėl karantino laikinai 
sustabdė ,,Senukų“ parduotuvės 
bei dar kelių ne maisto prekių par-
duotuvių darbą. Laikinai nedirba 
ir populiari Svėdasų ūkinių prekių 
parduotuvė. Dalis svėdasiškių vi-
nių ar medvaržčių pirkti važiuoja 
į artimiausią Anykščių rajono var-
totojų kooperatyvo parduotuvę, 
esančią Grikiapeliuose.    

-ANYKŠTA
Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo vadovė Rita Kripaitienė 
sako, kad kaimo parduotuvėse galima nusipirkti net cemento.

Radinys. Kovo 25 d., apie 10 
val., Skiemonių seniūnijos Pūsta-
laukių kaime, tvarkant ūkinį pas-

tatą, rastas pistoletas ir dėtuvė su 
17 šovinių. Ginklas paimtas. 

Mirtis. Kovo 23 dieną,  apie 
10.00 val., Anykščių seniūnijoje 

mirė vyras (g. 1952 m.).Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti. 

Netektis. Kovo 23 dieną,  

apie 18.45 val., Anykščių se-
niūnijojne  rastas vyro (g. 1964 
m.) kūnas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nu-
statyti. 

Autobusų keleiviai stebisi, kad yra 
vežami nemokamai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Karantino metu Anykščių rajono savivaldybės sprendimu UAB 
,,Transporto centras” vietinio susisiekimo maršrutais keleivius 
veža nemokamai. UAB ,,Transporto centras” atstovai sakė, kad 
daugelis keleivių iš pradžių net negalėjo patikėti, kad kelionei ne-
reikia pirkti bilieto.

UAB ,,Transporto centras” 
transporto vadovas Anykščių ra-
jone Virginijus Sereikis ,,Anykš-
tai” pasakojo, kad dabar dažniau-
siai autobusais žmonės keliauja į 
darbą, vyksta apsipirkti į didžiuo-
sius prekybos centrus ar pasinau-
doti bankomatais.

,,Kalbėjausi su autobusų vai-
ruotojais trečiadienio rytą. Vienu 
maršrutu važiuoja 4 - 5 keleiviai.
Taip, kad važiuotų autobusai vi-
sai tušti, taip nėra. Yra šioks toks 
judesys”, - sakė V.Sereikis.

Pasiteiravus, kaip dirbdami ka-
rantino laikotarpiu jaučiasi auto-
busų vairuotojai, V.Sereikis sakė, 
kad bendrovėje dirba ,,kantrūs 
žmonės”.

,,Valomės, purškiamės, kiek 
įmanoma. Sprendžiame, kur vai-
ruotojams gauti apsauginių veido 
kaukių, nes tos pasiūtosios lyg ir 
netinkamos. Prekyboje medicini-

nių veido kaukių niekur nėra”, - 
pastebėjo V.Sereikis.

UAB ,,Transporto centras” 
transporto vadovas V.Sirvydis 
pasakojo, kad prasidėjus karan-
tinui iš pradžių buvo sudėtinga 
gauti net dezinfekcinio skysčio. 
Vietinio susisiekimo autobusus 
privalu dezinfekuoti pirminėse ir 
galinėse sustojimų vietose.

Pasiteiravus, ar keleiviai gali 
jaustis saugiai šiuo metu ke-
liaudami vietos autobusais, 
V.Sereikis kalbėjo: ,,Aš manau, 
kad nėra taip blogai. Matot, tie 
žmonės autobusais važiuoja dau-
giausia iš kaimų. Nėra ten daug 
kontaktų, nėra ten daug žmonių. 
O ką daryti žmonėms? Dabar to 
saugumo 100 proc. turbūt niekur 
nėra.”

Karantino laikotarpiu, anot 
V.Sereikio, autobusų vairuotojų 
elgesys pasikeitė - jie keleiviams 

tapo paslaugesni.
,,Stengiamės, kad autobusai 

sustotų arčiau keleivių namų, 
kad žmonės be reikalo kažkur 
nevaikštinėtų. Išleidžiame ne tik 
autobusų sustojimo vietoje, bet ir 
ten, kur keleiviui reikia. Imamės 
žmoniškų sprendimų, nesivado-
vaujame vien tik taisyklėmis.”

Šiuo metu Anykščių rajone 
vietos autobusai beliko vienintelė 

susiskiekimo priemonė automo-
biliais nevažinėjantiems anykštė-
nams. UAB ,,Rokiškio autobusų 
parkas” bei kitos keleivių vežimo 
kompanijos dalį tarpmiestinių 
maršrutų, kurie driekiasi ir per 
Anykščių rajoną, per karantiną 
nutraukė, o UAB ,,Kautra” aps-
kritai tarpmiestinius maršrutus 
kuriam laikui dėl sumažėjusio 
keleivių skaičiaus nutraukė.

Autobusų maršrutų karantino metu sumažėjo, tačiau kai kuriais 
jų dabar gyventojai vežami nemokamai.

Uždraudė. Baltarusijos preziden-
tas Aleksandras Lukašenka uždraudė 
šalyje veikiančioms privataus kapita-
lo įmonėms atleidinėti darbuotojus, 
perspėdamas, jog tokį jo nurodymą 
ignoruojančiųjų verslas bus sunai-
kintas. „Pastebėjau, vakar mane 
pasiekė tokia informacija, kad ypač 
privačios įmonės, pirmiausia staty-
bos įmonės, pradėjo riboti veiklą, o 
svarbiausia – atleidinėti darbuotojus. 
Perduokite privatininkams, o vals-
tybinėse atleidimai negalimi, taip, 
kad visi išgirstų: bet kuriai įmonei, 
didelei ar mažai, išmetusiai žmones į 
gatves nebus vietos Baltarusijoje“, – 
penktadienį pareiškė A. Lukašenka. 
„Tegul pasiknisa po savo kišenes, 
seifus, randa pinigų savo įmonėms ir 
darbuotojams, kurie, beje, juos jiems 
ir uždirbo“, – kalbėjo Baltarusijos 
prezidentas. „Perspėju geruoju – da-
linkitės tuo, ko esate prikaupę, bet 
žmonių į gatves mėtyti nedrįskite“, 
– perspėjo Baltarusijos lyderis.

Sienos. Lenkija nuo penktadienio 
laikinai uždaro sienas tūkstančiams 
žmonių, važinėjančių dirbti į kaimy-
nines užsienio šalis. Šis apribojimas 
įsigalioja penktadienį ir galios iki 
balandžio 11 dienos. Į darbą kaimy-
ninėse šalyse važinėjantys žmonės 
privalės likti vienoje sienos pusėje. 
Visi asmenys, įvažiuojantys į Len-
kiją, turės laikytis 14 dienų savii-
zoliacijos. Išimtis bus taikoma tik 
krovininių vilkikų vairuotojams ir 
prekinių traukinių mašinistams. Šis 
sprendimas Lenkijoje sulaukė pasi-
piktinimo, ypač iš tų, kurie kasdien 
važinėja į darbą Vokietijoje. Lenki-
jos vyriausybė sako, kad dauguma 
užsikrėtimo koronavirusine infekcija 
atvejų Lenkijoje buvo įvežtiniai. 38 
mln. žmonių turinčioje šalyje patvir-
tinti 1 244 užsikrėtimo koronavirusu 
atvejai. Mirė 16 žmonių.

Maldos. Lietuvos Vyskupų Kon-
ferencija Velykų šventes tikinčiuo-
sius kviečia sutikti jungiantis maldo-
mis per radiją, televiziją ir internetą. 
„Šitie pakeitimai – tiek viešųjų mišių, 
liturgijų nebuvimas, tai yra artimo 
meilės veikimas. Artimo meilės tam, 
kad apsaugotume visus, kurie yra 
ypač rizikos zonoje, kad nesusirgtų“, 
– penktadienį žurnalistams prie Vil-
niaus katedros sakė Vyskupų Kon-
ferencijos pirmininkas arkivyskupas 
Gintaras Grušas. „Tas apsiribojimas 
ir dalyvavimas mišiose per radijo, 
televizijos, interneto transliacijas 
yra būdas iš vienos pusės apsaugoti 
(...) kviečiame žmones jungtis prie 
maldų per visą šitą laikotarpį, o ypa-
tingai per Velykų Didžiąją savaitę ir 
Velykų tridienį“, – teigė jis. Dėl ka-
rantino atidedamas ir tradicinis su-
augusiųjų krikštas, kiti sakramentai, 
taip pat žmonės raginami neskubėti 
atlikti išpažinties – tą bus galima pa-
daryti pasibaigus karantinui.

Atidėta. Lietuvos vyskupų konfe-
rencija, šalyje ir toliau plintant koro-
navirusui, nusprendė atidėti šiemet 
birželį suplanuotas tradicines jau-
nimo dienas. Kaip penktadienį per 
spaudos konferenciją šalia arkikate-
dros Vilniuje sakė arkivyskupas Gin-
taras Grušas, sprendimas, iki kada 
renginys atidedamas, bus priimtas 
po karantino. „Sprendimas, iki kada 
bus atidėta, bus jo imamasi tada, 
kai pasibaigs karantinas“, – sakė 
arkivyskupas. Kas kelerius metus 
organizuojamos katalikiškam jauni-
mui skirtos Lietuvos jaunimo dienos 
turėjo vykti birželio 27–28 dienomis 
Šiauliuose. Įprastai šis renginys su-
traukia tūkstančius tikinčiųjų.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Ar tinkamai 
pasiruošta 
moksleivių 
mokymuisi 
iš namų?

Nadia INČIŪRIENĖ:
- Pasiruošimui laiko buvo ti-

krai mažokai, o kaip su tais vai-
kais, kurie neturi nei interneto, 
nei kompiuterio - net yra tokių, 
kurie net telefono neturi, ką su 
tokiais vaikais darys?? Kaip jie 
mokinsis nuotoliniu būdu??? To-
kie vaikai liks nuošaly, o tokių 
yra tikrai ne vienas.

Sandra BALAIŠIENĖ:
- Mano nuomone, nebus efek-

tyvus mokymasis nuotoliniu 
būdu. Todėl kad vaikams nebus 
sukuriama tinkama mokyklinė 
atmosfera, nuotoliniai mokymai 
yra ,,sausi”, tik informacija. Da-
lis darbo teks tėvams. Ir manau, 
kad yra nepasiturinčių šeimų ir 
ne visi turi prieigų prie inter-
neto, (kompiuterio ar telefono). 
Vaikai naudodavosi viešosios 
bibliotekos paslaugomis. Jauni-
mo užimtumo centru. Sutrikus 
jų darbui, dalis vaikų neteko 
prieigų. Ar svarstant ir siūlant 
nuotolinį mokymąsi buvo apie 
tai pagalvota?

Roma MATULEVIČIENĖ:
- Kai prasidės nuotolinis 

moksleivių mokymasis, tada ir 
galėsiu įvertini, ar jam tinkamai 
pasiruošta.Dabar šiuo klausimu 
dar neturiu nuomonės.

Bendrabutyje izoliuojama 
margaspalvė publika

(Atkelta iš 1 psl.)

Ketvirtadienį du 
izoliuotuosius paleido namo

Anykščių rajono Ekstremalių 
situacijų komisijos operacijų 
vadovas, rajono vicemeras  Dai-
nius Žiogelis ,,Anykštai“ penk-
tadienio rytą sakė, jog šalies 
valdžia su savivaldybėmis ne-
komunikuoja, jis pats turi skam-
binti bendruoju korona pagalbos 
telefonu 1808, o iš ten patari-
mų taip pat negirdi. ,,Galvoju, 
kad mes juos vis tiek šiandien 
paleisime. Ką daryti? Žmonės 
turi namus – turi, kur izoliuotis. 
Kažkoks absurdas, ,,bardakas“, 
- penktadienį emocijų neslėpė 
pašnekovas. 

Visgi panašu, kad antroje die-
nos pusėje problemą pavyko 
išspręsti. D.Žiogelis vargais ne-
galais prisiskambino Sveikatos 
apsaugos ministerijos vicemi-
nistrui. Jam tarpininkaujant su-
tarta, kad 8 izoliuotis namuose 
norintys žmonės bus nuvežti į 
Utenos mobiliąją koronaviruso 
laboratoriją, kur jiems bus pa-
imti mėginiai. O iš Utenos izo-
liuotuosius penktadienio vakarą 
planuota išvežioti po namus.    

Ketvirtadienio, kovo 26-osios, 
vakare rajono valdžia sulaukė 
skundų, jog izoliuotiesiems kaž-
kas į bendrabutį pristatė degtinės, 
o į ,,Anykštos“ redakciją krei-
pėsi vienas iš izoliuotojų, kuris 
piktinosi, kad kažkodėl dviem li-
kimo draugams buvo pritaikytos 
išskirtinės sąlygos ir jie išleisti 
namo. Vienas iš išleistųjų, pasak 
skambinusiojo, netgi išėjo pės-
čias. D.Žiogelis ,,Anykštai“ pa-
tvirtino, kad taip ir buvo, tačiau 
,,amnestija“ buvusi legali. Abu 
iš bendrabučio išleisti žmonės 
į Lietuvą grįžo lėktuvais, jiems 
mėginiai dėl susirgimo korona-
virusu buvo paimti oro uostuose, 
todėl jų nebereikėjo laikyti ben-
drabutyje. Vienas iš paleistųjų, 
pasak D.Žiogelio, tikrai namo 
išėjo pėsčias, nes gyvena netoli 
bendrabučio, Šviesos gatvėje.

Sulaukė agresyvaus svečio

Naktį iš ketvirtadienio į penk-
tadienį, pusę trijų, Anykščių 

bendrabutyje atsirado jaunas 
vyras, kuris, pasak D.Žiogelio, 
jau nuo 20 valandos skambinė-
jo savivaldybės gydytojai Vaivai 
Daugelavičienei, pyko ir keikė-
si. ,,Lyg ir atplaukė keltu į Klai-
pėdą. Bet daugiau apie jį nieko 
nežinau - nei iš kur atplaukė, nei 
kokiu būdu išeidamas iš kelto 
perėjo apsaugą, nei kaip atsidūrė 
Anykščiuose... Jį priimant ir po-
licija buvo pasitelkta, sustiprinta 
bendrabučio apsauga. Sužinojo-
me jo išsamią nuomonę ir apie 
mus, ir apskritai apie Lietuvą“,  - 
,,Anykštai“ pasakojo D.Žiogelis. 
Pasak vicemero, vos atvykęs į 
bendrabutį, ,,svečias“ pareikala-
vo valgyti ir, naktį maisto nega-
vęs, keikėsi, elgėsi agresyviai. 

Iš Lenkijos atėjo pėsčias

Antradienį, kovo 24-ąją, 
vienas anykštėnas pėsčias kir-
to Lenkijos-Lietuvos sieną. 
D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, kad 
vyras namo atkeliavo iš Vokieti-
jos. Ką jis veikė Vokietijoje, nėra  
žinoma, savaitę iki jam grįžtant 
namo, artimieji su juo neturėjo 
ryšio - vyras kažkur pradangino 
telefoną. Per Lenkiją jis, matyt, 
pervažiavo ,,tranzuodamas“ sun-
kvežimiais. 

Anykštėnas, atėjęs į Lietu-
vą, buvo sulaikytas, naktį jis 
praleido Kalvarijoje, pensiona-
te. Trečiadienį, kovo 25-ąją, jo 
parsivežti važiavo net du auto-
mobiliai - Anykščių Pirminės 
sveikatos priežiūros centro au-
tomobilis ir policijos ekipažas. 
Mat turėta informacijos, kad vy-
riškis yra probleminis. Pasiimti 
šio žmogaus į Kalvariją važiavo 
ir jo motina. Dabar motina kar-
tu su sūnumi izoliuoti ,,profkės“ 
bendrabutyje.

Pasak D.Žiogelio, labai svar-
bu, kad minimas vyras negautų 
išgerti... Kol kas dėl jo elgesio, 
regis, problemų nekilo, tik ke-
tvirtadienio rytą šis žmogus iš 
bendrabučio balkono šaukė, kad 
nori valgyti. 

Atlydėjo kovojus

Trečiadienį, kovo 25-ąją, į 
Klaipėdą keltais atplaukę lietu-
viai, kurie turėjo kuo važiuoti, 

buvo išrikiuoti į automobilių 
koloną ir, lydimi policijos kon-
vojaus, išvažiavo į savo rajonus 
ir miestus. Pakeliui atvykėlių au-
tomobilius ,,perėminėjo“ regionų 
policijos ekipažai. Lydimas kon-
vojaus, iki technologijos ir verslo 
mokyklos bendrabučio atvažiavo 
ir vienas iš užsienio grįžęs anykš-
tėnas. Beje, jis kelionės per Lie-
tuvą įspūdžiais dalijosi ir savo 
,,Facebook“-o profilyje. 

Du iš bendrabutyje izoliuotų 
anykštėnų gyvena su draugais, 
registruotais kituose Lietuvos 
miestuose. Į Anykščius paskui 
draugus atvyko vienas biržietis 
ir vienas šilutiškis. 

Atlieka taksi paslaugą

Reemigrantų parsigabenimui 
iš Klaipėdos uosto ir Vilniaus 
bei Kauno oro uostų yra pa-
rengti du Anykščių savivaldy-
bės mikroautobusai. Vairuotojai 
nuo keleivių atskirti širmomis, 
pasak  D.Žiogelio, ,,aprengti iki 
pat ausų“.

Mikroautobusai jau atliko po 
kelis reisus. Penktadienį savi-
valdybės transportą planuota 
siųsti į Klaipėdą - ketvirtadienį 
keltu atplaukė anykštėnas, kuris 
pranešė, kad savarankiškai ne-
turįs kaip grįžti į Anykščius. Šis 
žmogus taip pat bus apgyvendin-
tas bendrabutyje.   

Gauna kavinės maistą

Izoliuotuosius maitina kavinė 
,,Seklyčia’’. Buvo atliktas mai-
tinimo paslaugos viešasis pirki-
mas. ,,Seklyčia’’ pasiūlė mažes-
nę kainą nei kitas pretendentas. 
Vieną asmenį tris kartus per die-
ną ši kavinė maitina už 11 eurų. 
Lėšos izoliuotųjų maitinimui 
skiriamos iš rajono biudžeto. 

Pasak D.Žiogelio, netrukus 
bendrabutyje nebeužteks izolia-
cijai skirtų kambarių. Situacija 
nesikeis ir kai 8 asmenys, kurie 
turi kur savarankiškai izoliuotis,  
bus paleisti. Kambariai, kuriuo-
se gyveno karantinuotieji, turi 
būti dezinfekuoti, bet vis tiek 
naujus gyventojus į juos leidžia-
ma įkelti tik po to, kai praeis 14 
dienų nuo ankstesnių gyventojų 
išsikraustymo.

D.Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, 
kad bandęs aiškintis, ar nėra 
galimybės izoliacijai panaudoti 
Anykščių policijos komisaria-
to sulaikymo izoliatorių. Šiuo-
laikiškai įrengtos izoliatoriaus 
patalpos, pasak D.Žiogelio, yra 
dviejų žvaigždučių viešbučio ly-
gio ir yra nenaudojamos, nes visi 
sulaikytieji jau ne pirmi metai 
vežami į Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
izoliatorių.  

Vakar baigiantis darbo dienai 
rajono vicemeras ,,Anykštai“ 
pranešė, kad nauji izoliuotis sa-
vivaldybės skiriamose patalpose 
norintys asmenys bus apgyven-
dinti ,,Puntuko“ viešbutyje. Pa-
sak D.Žiogelio, bendrabutyje 
dar yra laisvų kambarių, tačiau 
nuspręsta nedidinti izoliuotųjų 
koncentracijos vienoje vietoje.  

-ANYKŠTA

Anykščių rajono Ekstremalių situacijų komisijos operacijų va-
dovas, rajono vicemeras Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ sakė, jog 
pastaruoju laiku miegui lieka vos po kelias valandas, tačiau pro-
blemos dažnai vis tiek lieka neišspręstos.

Bet ne visai ir pilni...

Virginijus SEREIKIS, UAB 
,,Transporto centras” transporto 
vadovas Anykščių rajone, apie 
keleivių srautus: 

,,Vienu maršrutu važiuoja 4 - 5 
keleiviai. Taip, kad važiuotų auto-
busai visai tušti, taip nėra.“

Bėgant karantino mėnesiams, 
atsiras patirtis...

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono Ekstremalių situaci-
jų komisijos operacijų vadovas, 
rajono vicemeras, apie tai , jog 
daugiau nei parą jam nebuvo 
suteikta informacija, kaip turėtų 
būti paimti mėginiai iš savivaldy-
bės patalpose izoliuotų asmenų: 

,,Žmonės turi namus – turi, 
kur izoliuotis. Kažkoks absurdas, 
,,bardakas“.

Profesoriai apie maistą 
užmiršo, o lordai turi dvarus....

Sandra ANDRIUŠKEVIČIŪ-
TĖ, Anglijoje, šalia Kembridžo, 
gyvenanti anykštėnė, apie tai, 
kas Anglijoje labiausiai kaupia 
maisto atsargas: 

,,Mano supratimu, turtingesni 
žmonės didelių atsargų nekaupia, 
labiau išsigandę yra socialiai pa-
žeidžiami asmenys.“ 

Kaina priklauso nuo to, 
kurioje prekystalio pusėje esi...

Rūta JUŠKIENĖ, ūkininkė, 
apie pirmųjų agurkų kainą: 

,,Kiekvienais metais spaudoje ir 
televizijoje būna  pirmųjų ,,auksi-
nių agurkų“ šou, nors mums ta kai-
na metai po metų yra ta pati.“

Per karantiną, kaip ir per karą, 
ant demokratijos toli nenujosi

Alvydas JANICKAS, anykštė-
nas, lygino karantiną Izraelyje ir 
Kinijoje su karantinu Lietuvoje: 

,,Gal demokratijos mažiau, užtat 
tvarkos daugiau.“ 

Smagiausia nuotoliniu būdu 
mokyti vairuoti traktorius!

Rimantas SEREIČIKAS, 
Alantos technologijų ir verslo 
mokyklos Anykščių filialo mo-
kytojas, apie darbą karantino 
metu: 

,,Šiuo metu į darbą fiziškai eiti 
nereikia, bet jis vyksta nuotoliniu 
būdu.“

Tebekeršija už Vilniaus 
kraštą... 

Mindaugas KAIRYS, keturias 
paras prie Vokietijos-Lenkijos 
sienos praleidęs anykštėnas, apie 
Lenkijos ir Vokietijos pareigūnų 
elgesio skirtumus: 

,,Lenkai pasitiko su ,,bananais“, 
vokiečiai - su kava ir sausainiais. 
Įsivaizduokit, kokie gali būti mano 
vertinimai.“ 
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rievės

1991 metų rugsėjo 27 dieną 
Tarybų sąjungos gynybos 
ministras Dmitrijus jazovas 
pasirašė įsakymą dėl 1989 metų 
rudeninio šaukimo kareivių 
demobilizavimo. Tą pačią dieną 
lietuviai, latviai ir estai buvo 
paleisti namo.

iš laiškų ir kalbų žinojau, kad 
viskas namie dabar kitaip nei 
buvo 1989-aisiais. Tačiau, kol 
pats situacijos nepačiupinėji, jos 
normaliai ir nesupranti. Į savo 
kaimą Molėtų rajone grįžau 
būdamas visiškas ,,ufonautas“. 
Tuo metu dauguma buvusių kla-
sės draugų buvo metę studijas 
aukštosiose mokyklose ir beveik 
visi pažįstami kažkur kažkuo 
prekiavo. O man niekaip ,,neda-
šuto“, jog reikia pirkti kubinio 
metro talpos languotą ,,tašę“ 
ir važiuoti bent iki Maskvos. 
kokios ,,tašės“ - aš jau antro-
je klasėje žinojau, kad būsiu 

mokytojas!
Rudenį, žinia, universitetai 

studentų nebepriima, prasidėjus 
mokslo metams mokykloje įdar-
binti nebegalėjo net švogeris - 
visi etatai užimti. 

Tėvai jau buvo pensininkai, 
gyveno kaime, laikė 4-5 karves, 
kelias kiaules. jiems, ko gero, 
būtų visai patikę, kad apskritai 
likčiau kaime. Atvesčiau ,,zdara-
vą“ marčią ir  perimčiau ūkį... 

Tokio emocinio fono skatina-
mas ir likau savo kaime žiemoti 
iki kitų metų vasaros. Vasarą 
tapau pedagoginio ,,neakivaiz-
duoliu“, rudenį pradėjau dirbti 
Traupio pagrindinėje mokyklo-
je. Į stacionarą nestojau, nes 
bijojau būti našta tėvams, o be 
to - jaučiausi ir žiauriai senas. 
ką aš, 21-erių metų ,,diedas“, 
su 18-mečiais veiksiu?

Prasidėjus nūnai karantinui, 
suvokiau, kad 1991-1992 metais 
kokius 8-9 mėnesius gyvenau 
saviizoliacijoje. ir buvo visai 
faina. kitokia, aišku, ta izolia-
cija buvo nei dabar. judėjimo 
laisvės, bent jau po lietuvą, 
įstatymai nevaržė, bet judėti 
nebuvo už ką.

Turėjau ,,dvylikinę“ ,,jawą“, 
tėvas -  šeštą ,,žigulį“.  Atsi-
menu, vairuotojo pažymėjimo 
vertę tada įdomiai traktavome 
– na, kokių 50 km. spinduliu 
nuo namų lyg ir be teisių buvo 
galima važinėti. Bet toliau  kaip 
Utena ir Ukmergė be teisių va-
žiuoti lyg ir negerai. Tabu.

Tačiau kai neuždirbi savo 
pinigų, drožti tėvo ,,žigulį“ buvo 

nesmagu. Tik kartais jį pasiim-
davau. 

Tėvai maisto produktų prak-
tiškai nepirko. Tik kruopas, 
makaronus, cukrų, aliejų... 

ir valdiškos degtinės nerei-
kėjo. kaimas turėjo bendrą 
samagono aparatą. jis keliavo 
iš vienos pirties į kitą. Vie-
nu varymu išeidavo apie 20 
butelių samanės. Tėvas butelius 
sukišdavo į grūdų aruodą, todėl 
niekada nežinodavo tikslaus 
savo atsargų kiekio. esant 
progai, iš aruodo man buvo 
galima legaliai išsitraukti butelį, 
be progos - tekdavo jį pasiimti 
tyliai, nesireklamuojant.

Pavasarėjant išsilaikiau vai-
ruotojo teises. 
ne todėl, 
kad jų labai 
reikėjo, o dėl 
to, kad nebuvo 
ką veikti. 
Per žiemą į 
sąsiuvinius 
persirašiau 
Adolfo Šapokos istoriją, mokiau-
si datas, piešiau schemas.

Griovau tėvų už pajus gautos 
kolūkio fermos gabalą. jau 
tada buvau autistas, mėgau 
dirbti vienas. kartą lūžo fermos 
perdanga, ,,parėjau“ nugara ant 
betoninių ėdžių. Guliu. kojas 
rankas pajudinti galiu, bet atsi-
kelti nepajėgiu. Oro temperatū-
ra minusinė. Artimiausia sodyba 
bent už kilometro... Pagalbos 
neprisišauksi. na ir paršliaužiau 
namo kažkaip... Taigi, turėjo 
gyvenimas natūriniame ūkyje ir 

savo minusų.
nuvažiuodavau į Traupį 

krepšinio pažaisti. kol kelias 
nebūdavo nuklotas sniego (kelių 
centimetrų sluoksnis nebuvo 
laikomas rimta kliūtimi) iš savo 
Balninkų į Traupį 50 kilometrų 
važiuodavau ,,jawa“. sporto 
salė kaip ir nelabai buvo šildo-
ma, tačiau problemų tai nekėlė...

iki šios dalies tekstą per-
skaičiusi ,,Anykštos“ redak-
torė įvertino mano tuometinę 
būseną: ,,žmogau, tu gyvenai 
idealiomis sąlygomis, buvai sau-
gus“. Tik teoriškai žinojau, kad 
pasaulyje egzistuoja bananai, o 
apie jogurtus, manau, nebuvau 
girdėjęs. Tačiau man nereikėjo 

rūpintis, kaip 
išgyventi, 
atvirkščiai - 
žinojau, jog 
turiu tėvų 
užnugarį.

sesuo tuo 
metu augino 
tris mažus 

vaikus. jos vyras buvo mokyklos 
direktorius, ji pati - mokytoja. 
jauna inteligentų šeima laikė 
karvę, prieauglį. Vienu metu jų 
ūkyje buvo net dvi karvės. Mūsų 
tėvai jiems atgabendavo pilną 
bidonėlį kiaušinių. Visuomet 
namuose buvo lašinių. Prekėms 
būdavo išduodami talonai, todėl 
žmonės pirkdavo ne tai, ką rei-
kia, o ką galėjo nusipirkti. 

sesuo prisimena, kad aš, 
grįžęs iš kariuomenės ir pas ją 
aptikęs ,,štabelį“ muilo, juoka-
vau: ,,kaip parduotuvėse muilo 

netrūks, jeigu tu visą į namus 
susitempei“. jai, patyrusiai 
grūsčių eilėse prie kaimo par-
duotuvės realybę, mano juokelis 
tada nepasirodė juokingas. 
sesei 1991-aisiais buvo baisu. 
O tiems, kurie augino vaikus ir 
neturėjo tėvų užnugario, buvo 
dar sunkiau.

ir dabar, per koronavirsuso 
epidemiją, žmonės turi teisę į 
skirtingas jausenas, būsenas, 
emocijas... nėr ko vieniems iš 
kitų vaipytis. Dvidešimtmetis 
viengungis, galintis neribotam 
laikui grįžti pas gerai gyvenan-
čius tėvus, koronavirusą laisvas 
priimti kaip nuotykį. O šeimoms 
su mažais vaikais, senais tėvais, 
nestabiliomis pajamomis - tra-
gedija. jei iki šiol balansavai 
ant skurdo ribos, lyg ir aišku, 
kad nebebalansuosi. lyg ir 
aišku, į kurią pusę krisi... 

Tas pats ir su verslais... jeigu 
įmonė iki šiol svyravo tarp ,,būti 
ir nebūti“, matyt, pirmosios 
alternatyvos jau nebeturi.

Mirtys nuo koronaviruso labai 
panašios į ekonominę fizinių ir 
juridinių asmenų mirtį. sveiki ir 
stiprūs išliks...

ech, kad man grąžintų 1991-
ųjų sveikatą ar bent ,,pofigiz-
mą“! nors dėl pastarojo dar 
abejočiau, nes gyvenimas rodo, 
kad šita savybė kritinėse situa-
cijose labiau kenkia nei padeda. 
Dalis grįžtančių ,,iš anglų“ ir 
,,norgės“ požiūriu į aplinką pa-
našūs į mus 1991-aisiais. Tik...
vienas skirtumas - mes niekam 
grėsmės nekėlėm... 

„...Tas pats ir su vers-
lais... Jeigu įmonė iki šiol 
svyravo tarp ,,būti ir nebū-
ti“, matyt, pirmosios alter-
natyvos jau nebeturi...“

Vidmantas ŠMiGelskAs

Anglai pasidavė pirkimo psichozei

(atkelta iš 1 psl.)

Didžiausias deficitas - 
tualetinis popierius

Pasakodama apie anglų pasi-
ruošimo karantinui ypatumus, 
Sandra pateikė beveik tiesioginį 
reportažą. 

Antradienį apsilankiusi viena-
me iš savo miestelio prekybos 
centrų, anykštėnė vardijo, kokių 
prekių yra parduotuvėje, kokių 
nėra. Iš mėsos produktų ji rado 

avienos ir jautienos, o vištienos 
ir kiaulienos nebuvo. Nebuvo 
muilo, skutimosi peiliukų, miltų, 
kruopų, cukraus. Nebuvo ir ilgą 
galiojimo terminą turinčio pieno. 
Tualetinis popierius jau prieš sa-
vaitgalį Anglijoje tapo deficitu. 
Anykštėnė sakė, kad praėjusią 
savaitę apvažiavo kelias parduo-
tuves, kol rado tualetinio popie-
riaus. Taip pat ilgai vargo, kol 
rado smėlio katės tualetui.

S.Andriuškevičiūtė atkreipė 
dėmesį, kad daugelyje prekybos 

centrų ištuštėjusios ir alkoholi-
nių gėrimų, ypač alaus, lentynos. 
Prekybos centrai riboja į juos 
vienu metu užeinančių žmonių 
skaičių, bandomas riboti ir įsi-
gyjamų prekių kiekis - prašoma 
nepirkti daugiau nei 2-3 vienos 
rūšies prekių.  

Anglijoje parduotuvėse par-
duodami ir kai kurie vaistai - di-
džiąją dalį vaistų pirkėjai iššlavė. 
Deficitu tapo ir kokį nors dezin-
fekcinį poveikį turinčios buitinės 
chemijos ar higienos priemonės. 

Daugiausia perka socialiai 
pažeidžiami žmonės

Pati Sandra taip pat apsipirko 
ilgesniam laikotarpiui. 

Taip pat ji stengiasi, kad auto-
mobilio kuro bakas nebūtų pus-
tuštis. Tačiau bendrai pirkimo 
psichozei ji nepasidavė.  

O nemaža dalis anglų kiekvie-
ną dieną prekes į namus gabena-
si didžiuliais kiekiais. Prekybos 
centrai gyventojus bando įtikin-
ti, kad prekių yra, jog jų nepri-
trūks, tačiau žmonės, pamatę, 
kad trūksta vieno produkto, šluo-
ja gretimas lentynas ir taip kyla 
grandininė reakcija. 

S.Andriuškevičiūtė dėstė, kad 
mažame miestelyje žmonės vieni 
kitus pažįsta bent jau iš matymo. 
,,Mano supratimu, turtingesni 
žmonės didelių atsargų nekau-
pia, labiau išsigandę yra socialiai 
pažeidžiami asmenys’’, - kalbėjo 
anykštėnė. 

 Ji juokėsi, kad didžiulius pre-
kių vežimus iš parduotuvių veža-
si indai, tačiau šios tautos žmonės 
gyvena didžiulėmis kolonijomis 

ir paprastai vienas žmogus super-
ka prekes visam būriui tautiečių. 
Kitaip tariant, ir iki krizės indų 
prekių vežimai būdavo pilni.

,,Šalia mūsų miesto yra kelios 
didžiulės gyvulių fermos. Jau 
vien tos fermos garantuoja, kad 
maisto Kembridžo apylinkių gy-
ventojams nepritrūks’’, -  požiūrį 
dėstė anykštėnė.

Priemonės nuolat keičiasi

Jungtinėje Karalystėje ribo-
jimai dėl koronaviruso plitimo 
nuolat keičiasi, nuolat atsiranda 
ir naujų valstybės socialinių prie-
monių, kompensacijų. 

Tačiau bent jau savaitės pra-
džioje keblioje situacijoje atsidū-
rė individualią veiklą vykdantys 
asmenys - jiems uždrausta toliau 
tęsti veiklą, o valstybės numatyta 
kompensacija - vos 60-80 svarų 
per savaitę.

O desertų gamykloje dirbanti 
Sandra kalbėjo, kad jeigu bus nu-
rodymas uždaryti šią įmonę -  jai 
tai bus visai geras variantas: ne-
dirbdama gaus 80 proc. algos. 

Bankai siunčia pranešimus, jog 
yra galimybės trims mėnesiams 
atidėti paskolų mokėjimus, iš 
kreditinių kortelių galima išsiim-
ti grynuosius pinigus be komisi-
nio mokesčio. 

Anglai stengiasi riboti žmonių 
judėjimą, iš namų leidžiama eiti 
tik į darbą, vaistinę ir parduotu-
vę. Tiesa, leidžiama vieną kar-
tą per dieną sportuoti lauke. Šis 
leidimas ir patiems anglams kelia 
ironiją - kas turėtų skaičiuoti, ke-
lintą kartą asmuo tą dieną spor-
tuoja  ir apskritai ar jis sportuoja, 

o gal apsimeta sportuojantis tik 
tam, kad gimines aplankytų. 

Parduotuvėse skirtos valan-
dos, per kurias gali apsipirkti tik 
senjorai ir medikai. Šis derinys, 
pasak Sandros, keistokas, nes 
senjorai labiausiai koronaviruso 
pažeidžiami, o medikai dėl savo 
darbo specifikos gali būti viruso 
nešiotojais. 

Nuperka maisto senyvai 
kaimynei

Paklausta apie anglų sąmo-
ningumą, Sandra šypsojosi, kad 
Kembridžas ir Kembridžo apy-
linkės nėra tipinė Anglija - labai 
jau čia didelė akademinės visuo-
menės koncentracija. Todėl ir 
disciplinos ten, matyt, daugiau 
nei pramoniniuose miestuose. 
,,Vyresni žmonės  stengiasi ne-
vaikščioti po parduotuves, prašo, 
kad kaimynai jiems produktus 
nupirktų. Aš taip pat perku mais-
tą ir sau, ir vienai savo senyvai 
kaimynei’’, - pasakojo Sandra.

Anglijos degalinėse ribojama 
prekyba kava. Kavos gali nusi-
pirkti tik gydytojai ir sunkveži-
mių vairuotojai.    

,,Anykštos’’ paklausta, ar nebu-
vo minčių dabar, viską metus, lėk-
ti į Lietuvą, S.Andriuškevičiūtė 
sakė, jog atvirkščiai -  dabar ji 
pagalvojanti, kaip būtų reikėję 
suktis, jei prieš karantiną būtų 
nusprendusi aplankyti artimuo-
sius ir dabar negalėtų grįžti į 
Angliją. ,,Turiu pažįstamų, kurie 
taip Lietuvoje įstrigo’’, -  kalbėjo 
anykštėnė.

-ANYKŠTA

Parduotuvėse kabėjo užrašai įspėjantys, kad baigėsi produktų 
atsargos. 
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Pianistės Mildos Daunoraitės talentas 
atvėrė jai žymiausių salių duris

Pianistė Milda Daunoraitė jau trečius metus mokosi Didžiosios Britanijos H. Purcell‘o muzikos 
mokykloje. Merginos koncertų geografija labai plati – tikriausiai nebedaug Europoje liko šalių, 
kuriose jaunoji pianistė negrojo... Ne tik dalyvavimu prestižiniuose tarptautiniuose konkursuose 
M. Daunoraitė gali pasigirti - Lietuvoje jos pasiekimai neką prastesni... Kad ir toks faktas – 2018 
m. lapkričio 4 d. ji grojo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kuriam dirigavo Martynas 
Stakionis. 

Interviu metu jaunutė mergina pasakojo apie savo ateities planus, kasdienybę, keliones, ins-
trumentus ir, žinoma, grožį. „Pastaruoju metu ypač pamėgau raudoną lūpdažį...“ – šypsosi M. 
Daunoraitė.

O turbūt daugelis anykštėnų prisimena mažą mergaitę trumpais plaukučiais ir ilgomis suknelė-
mis, palinkusią prie balto Anykščių Sakralinio meno centro pianino... 

Anksti atvėrė duris į muzikos 
pasaulį

Milda Daunoraitė – Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos Architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vedėjos Daivos Gasiūnie-
nės ir architekto Vytenio Daunoro 
dukra. Mergaitė skambinti forte-
pijonu pradėjo vos penkerių... M. 
Daunoraitė kalbėjo, kad su tėvais 
buvo sutarta, kad pirma pabaig-
sianti muzikos mokyklą, o paskui 
– dailės. Iki dailės pianistė taip ir 
„nebepriėjo“... Pirmoji jos moky-
toja – Anykščių muzikos moky-
klos fortepijono mokytoja Irena 
Meldaikienė – prisiminė, kad 
mergaitė ilgas valandas praleisda-
vo muzikos mokykloje grodama, 
mažam vaikui labai greitai ėmė 
paklusti visai ne mažoms ranky-
tėms skirti kūriniai...

Milda augo, o kartu su ja augo 
ir pasiekimai, laimėjimai. Augo ir 
prie pianino praleistos valandos. 
M. Daunoraitė pradėjo važinėti 
groti į Vilnių pas Justą Dvario-
ną, dalyvavo TV projekte „Vun-
derkindai“, net du kartus laimėjo 
pagrindinę „Lietuvos Maximalis-
tų“ stipendiją, o Varšuvoje jai net 
teko groti Nobelio premijos laure-
atams. 

Nuo dvylikos metų M. Dau-
noraitė jau skraidė į Paryžių mo-
kytis muzikos pas M. Sogny, ku-
rio įkurtas fondas „SOS Talents 
Foundations – MS“ iki šiol globo-
ja pianistę. 

Dar vieni metai - ir M. Dauno-
raitė baigs mokyklą D. Britanijo-
je. Kas paskui? Jaunos merginos 
svajonėse – Vokietija. „Man labai 

patinka vokiečių tvarka, griežtu-
mas, jų labai aukštas muzikinis 
išprusimas. Labiausiai norėčiau į 
Berlyną... Bet dabar jau supran-
tu, kad galvojant apie ateitį reikia 
mąstyti ne kur toliau mokytis, o 
pas ką... Šiemet pakeičiau savo 
grojimo mokytoją, ir esu ja be 
galo susižavėjusi, manau, net įsi-
mylėjusi (kvatoja)... Bijau, kad 
po tokios mokytojos rasti kitą bus 
labai sunku...“ – kalbėjo M. Dau-
noraitė. 

Pianistės kasdienybė

Šiemet būdama dvyliktoje kla-
sėje, M. Daunoraitė turi privile-
giją – ji mokyklos bendrabutyje 
gyvena vienviečiame kambaryje, 
kuriame turi net pianiną. „Dalykų 
nėra daug, bet mokiniai čia labai 
daug laiko skiria grojimui. Nėra 
reglamentuota, kiek per dieną turi 
pagroti, bet aš net savaitgaliais ieš-
kau tuščios klasės ir einu groti. Tu-
riu ir mėgstamą klasę su ypač ge-
ros kokybės pianinu“, – pasakojo 
M. Daunoraitė. Grįžusi po pamo-
kų ji, kaip ir visi mokiniai, ruošia 
pamokos ir, žinoma, skambina... 
Paskui - laisvalaikis su draugais, 
kurių, pasak pianistės, jau daugiau 
D. Britanijoje nei Lietuvoje: „Aš 
nesu žmogus, kuriam nuolat reikia 
būrio kitų žmonių. Labiau mėgstu 
būti viena“.

Šiemet M. Daunoraitė kelias 
valandas per savaitę skiria ir trims 
savo mokinėms. Taip, jaunoji pi-
anistė išbandė ir mokytojos pro-
fesiją. „Mano draugė turėjo dvi 
mergaites, kurias mokė groti, bet 
šiemet ji baigė mokyklą ir išsi-

kraustė gyventi kitur. Važinėti pas 
mokines jai tapo sudėtinga. Pasiūlė 
man pabandyti mokyti jas groti... 
Aš dažnai sakau, kad vienoje ar 
kitoje vietoje Lietuva turėtų pasi-
mokyti iš užsienio šalių, tačiau tai, 
kas susiję su vaikų mokymusi mu-
zikos, Lietuvoje yra tobula ir labai 
pigu. D. Britanijoje nėra muzikos 
mokyklų, vaikams, kurie nori mo-
kytis groti, tėvai samdo privačius 
mokytojus. O ir pamokos kainuoja 
nemažai. Negalvokit, neuždirbu aš 
didelių pinigų (juokiasi), tai pini-
gai smulkioms išlaidoms“, – kal-
bėjo M. Daunoraitė.

Beje, kvatodama ji pridūrė, jog 
tik šiemet supratusi, kad... jai vi-
sai nereikia pinigų. „Į mokestį už 
mokslą – aš moku tik labai nedi-
delę dalį – įskaičiuotas ir apgy-
vendinimas bei maistas. Tad ir 
visai neturėdama nė euro galėčiau 
puikiausiai pragyventi. Pinigus 
išleidžiu tik drabužiams, batams, 
kosmetikai... Aišku, jų reikia, kai 
vykstu koncertuoti į kitas šalis“, – 
sakė M. Daunoraitė.

Stiliaus klausimais 
konsultuojasi su mama

M. Daunoraitė, paklausta, ar 
pianistės laikosi to paties princi-
po, kaip ir daugelis moterų, besi-
ruošiančių į šventę – į antrą balių 
su ta pačia suknele negalima eiti, 
kalbėjo: „Panašiai... Aš labai pavy-
džiu pianistams vyrams, užtenka 
turėt du tris kostiumus ir visada 
gerai atrodysi. Nėra taip, kad su-
knelę apsivilkčiau tik kartą, tačiau, 
jeigu žinau, kad koncertuosiu tai 
pačiai publikai, stengiuosi keisti 

drabužius. Griežtai nėra apibrėžta, 
kaip pianistas koncerto metu turi 
atrodyti – gali eiti ir su džinsais, 
aišku, pažiūrės į tave kreivai, bet 
groti neuždraus. Bet mano požiūris 
toks: iš pagarbos publikai negali 
atrodyti bet kaip. Aš labiau mėgstu 
tamsesnes sukneles, labai patinka 
aksominiai audiniai“.

Į klausimą, kas ją konsultuoja 
stiliaus klausimais, M. Daunorai-
tė atsakė: „Pasakysiu taip – mano 
mama turi labai neblogą stiliaus 
suvokimą, kuris man vis labiau 
patinka. Bet buvo laikai, kai mama 
rūpinosi visais mano drabužiais ir 
mano nuomonė nebuvo labai svar-
bi. Kai būdavau mažesnė, užeida-
vom su mama į parduotuvę, ir ji 
pirmiausia prie berniukams skirtų 
drabužių skubėdavo. Nerengdavo 
manęs taip, kaip aš norėjau... Gal 
iki kokių dvylikos metų kiekvieną 
rytą rasdavau padėtus drabužius į 
mokyklą. Ir jeigu kitos mergaitės 
nešiodavo „timpas“ ir „Nike“ ke-
dus, tai mane mama rengdavo kiek 
įmanoma platesnėm kelnėm ir ber-
niukiškais megztiniais. Prisimenu, 
kad labai nenorėjau nešioti vienos 
suknelės, tai mamai pasakiau, kad 
mergaitės į mokyklą su suknelėmis 
neina... 

Dabar jau mama žino, kas man 
patinka ar nepatinka, esu uždrau-
dusi pirkti man drabužius prieš 
tai man neparodžius. Neseniai nu-
sipirkau kombinezoną koncertui 
ir, man  grįžus į Lietuvą, mama jį 
pamatė. Galvojau, jau sakys - ko-
kią čia nesąmonę nusipirkai, bet 
jai visai patiko mano pirkinys. 
Nors, pavyzdžiui, „timpų“ klausi-
mas iki šiol neišspręstas. Man jas 
labai patogu dėvėti namie: atsikeli 
sekmadienio rytą, žinai, kad visą 
dieną praleisi namie - nei tu kur 
eisi, nei pas tave kas ateis, tai ir 
lendi į „timpas“. Bet mama, net ir 
pamačiusi, kad jas dėviu tik namie, 
nepraleistų progos pasišaipyti“.

M. Daunoraitės mokykloje mo-
kiniai uniformų nedėvi. „Dažnai 
net į pamokas mokiniai eina vil-
kėdami treningą. Man irgi kartais 
taip pasitaiko, bet tik kartais... 
Pastaruoju metu labai pamėgau 
džinsų, baltos palaidinės ir didelio 
švarko derinį. Arba mėgstu apsi-
rengti visiškai juodai ir raudonai 
pasidažyti lūpas. Per koncertus 
irgi pasidažau. Kalbant apie plau-
kus, daugelis pianisčių juos susiri-
ša, bet aš kartais patogumą aukoju 
dėl grožio, jeigu man tą dieną no-
risi palaidų plaukų, tai ir einu pa-
laidais. Matyt, vienintelis dalykas, 
kuris nedera koncerto metu, tai 
ilgi lakuoti nagai“, – apie įvaizdį 
kalbėjo M. Daunoraitė. 

Koncertai prestižinėse salėse

Su M. Daunoraite kalbėjomės li-
kus vos kelioms savaitėms iki Eu-
ropą sukausčiusios koronaviruso 
baimės. Mergina kaip tik ruošėsi 
skristi į Šveicariją, kur Ženevoje, 
Pasaulio intelektinės nuosavy-
bės organizacijos būstinėje, vyko 
šventinis Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo trisdešimtųjų metinių 
minėjimo renginys.

Kovo pradžioje M. Daunoraitė 
koncertavo prestižinėje Karalie-
nės Elžbietos salėje Londone. Čia 
ji grojo kartu su P. Hoskinso diri-
guojamu orkestru: M. Daunoraitė 
atliko MorisoRavelio koncertą.

Paklausta, ar yra kompozitorių, 
kurių kūrinių ji nemėgsta groti, 
M. Daunoraitė sakė: „Būdavo, 
sakydavau, kad nemėgstu Bacho 
ar Šopeno, kad yra kompozitorių, 
kurių kūrinius tiesiog sunku groti. 
Bet sunkumas nėra  tinkamas krite-
rijus, kai kalbama apie mėgstamus 
ar nemėgstamus kompozitorius. Su 
laiku tų nemėgstamų kompozitorių 
vis mažėja“.

- ANYKŠTA

Pianistė Milda Daunoraitė sakė, jog ateityje pinigus norėtų uždirbti iš rečitalių, o laisvalaikiu muzi-
kos galėtų mokyti talentingus vaikus. „Noriu pabrėžti - talentingus...“ - šypsojosi pašnekovė.
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Pacientus aptarnauti nuotoliniu būdu – 
rimtas iššūkis medikams

Jau antra savaitė, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros cen-
tras dirba karantino režimu. Įstaigos koridoriuose galima sutikti vos 
vieną kitą medicininę veido kaukę dėvintį mediką ar pacientą. Tai, 
kad darbas vyksta visu pajėgumu, išduoda tik be paliovos šeimos gy-
dytojų kabinetuose skambantys telefonai – Lietuvoje ir toliau plintant 
koronavirusui, medikai pacientus daugiausia konsultuoja nuotoliniu 
būdu.

Nuotoliniu būdu su pacientais 
bendrauti sudėtingiau

17 metų Anykščiuose medi-
ku dirbantis Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centro di-
rektoriaus pavaduotojas Kęs-
tutis Jacunskas pasakojo, kad 
tiek jam, tiek ir kolegoms kar-
dinaliai pasikeitusi rutina iki 
šiol kelia įvairiausių minčių.

„Pirmą kartą su tokia situa-
cija susidūrėme darbe ir su ko-
legomis tarpusavyje viliamės, 
kad daugiau panašių situacijų 
neteks gyvenime patirti. Labai 
keista ir sudėtinga. Medicinoje 
būtinas tiesioginis bendravi-
mas su pacientu, o dabar visa 
tai reikia atlikti bendraujant su 
žmogumi tik telefonu“, - kalbė-
jo K.Jacunskas.

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 
pavaduotojas K.Jacunskas pa-
stebėjo, kad nuotoliniu būdu 
bendrauti su pacientais yra ge-
rokai sudėtingiau, tai apsunki-
na medikų darbą.

„Telefonas darbe nenutyla, 
dirbti dabar labai sunku. Anks-
čiau už durų laukdavo ilga paci-
entų eilė, tačiau viskas vykdavo 
ramiai: užeina vienas pacientas 
į kabinetą, po to - kitas. O da-
bar, pasikalbėjus telefonu su 
pacientu, būtina reikalingus 
duomenis suvesti į kompiute-
rį. O čia vėl skamba telefonas, 
pertraukia mintis, jau kitas 
žmogus apie savo problemas 
pasakoja, grįžti prie ankstes-
nio paciento bėdų, tęsi rašymą. 
Privelti klaidų labai paprasta“, 
- pastebėjo K.Jacunskas.

Pacientai ne visada aiškiai nu-
sako sveikatos problemas

Nuotoliniu būdu, anot 

K.Jacunsko, taip pat sudėtinga 
nustatyti ir realią paciento bū-
klę.

„Vienas žmogus kūju trau-
mavosi pirštą. Sako - užsiga-
vau pirštą. Kalbantis telefonu, 
galima suprasti, kad užsigavo 
į stalo kampą. Ir tik ilgai aiš-
kinantis paaiškėja, kad į pirš-
tą trenkė kūju. Padarius rent-
geno nuotraukas paaiškėja, 
kad pirštas lūžęs. O telefonu 
žmogus sako - tik užsigavau... 
Telefonu labai sunku tuos da-
lykus išsiaiškinti“, - pasakojo 
K.Jacunskas.

Pacientai ne visada elgiasi 
sąžiningai

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro medikai šiuo 
laikotarpiu sulaukia gana daug 
telefoninių skambučių dėl ne-
darbingumo pažymėjimų sky-
rimo.

„Nedarbingumo pažymėji-
mų išrašymas yra pakankamai 
rimta problema. Telefonu ne-
įmanoma nustatyti, ar žmogus 
iš tikrųjų serga, ar piktnau-
džiauja. Kalbamės su medi-
kais, ,,Sodros“ specialistais ir 
konstatuojame, kad šioje vieto-
je pitnaudžiavimo atvejų bus“, 
- sakė K.Jacunskas.

Tiesa, gydytojai nėra tie 
žmonės, kuriuos būtų labai pa-
prasta apgauti.

„Žmogus turi lėtinę ligą, pa-
vyzdžiui, stuburo išvaržą. Žino 
simptomus. Paūmėja skausmas 
ir jis gali pasakoti apie simpto-
mus. O  medikas negali apžiū-
rėti tos vietos ir turi žmogumi 
patikėti. Pavyksta demaskuo-
ti apsimetėlius. Jei gydytojui 
kyla neaiškumų,  ir karantino 
metu jis turi teisę išsikviesti 
pacientą. Kai pasakai pacien-

tui, kad teks pasirodyti, tuomet 
jis ir nebeateina. Baigiasi nega-
lavimai“, - šypsojosi Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktoriaus pavaduoto-
jas K.Jacunskas.

Išaugo išduotų nedarbingumo 
pažymėjimų skaičius

Lietuvoje paskelbus karan-
tiną, iki kovo 24 dienos, kuo-
met kalbėjomės su K.Jacunsku, 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro gydytojai pa-
cientams yra išrašę apie 700 
nedarbingumo pažymėjimų, 
daug jų išrašo elektroninių 
būdu. Šiuos skaičius išaugino 
ir tokie atvejai, kaip asmenų, 
grįžusių iš užsienio, saviizolia-
cija, nedarbingumo pažymėji-
mai vaikų priežiūrai ir kita.

Tarp pacientų tvyro nerimas

Lietuvoje kiekvieną dieną 
skelbiant vis apie naujus užsi-
krėtusiųjų koronavirusu atvejus, 
Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 
pavaduotojas K.Jacunskas pa-
stebėjo, kad tarp žmonių tvyro 
nerimas ir baimė.

„Dabar daugiau vyrauja per-
šalimo ligos, o žmonės yra 
prigąsdinti, todėl iš karto įta-
ria, kad jiems koronavirusas. 
Tuomet su pacientais bandome 
išsiaiškinti, ar jis yra grįžęs iš 
užsienio kelionės, ar jam teko 
bendrauti Lietuvoje su užsie-
niečiu. Dabar darbe daug psi-
chologijos, pacientus tiesiog 
reikia nuraminti“, - kalbėjo 
K.Jacunskas.

Įstaigoje – griežta tvarka

Anykščių pirminės sveika-
tos priežiūros centro pacientai, 
anot K.Jacunsko, jau priprato 
prie pasikeitusios aptarnavimo 
tvarkos.

„Pirmomis karantino dieno-
mis dar ateidavo daugiau paci-
entų, laukdavo už durų. Dabar 
visi informuoti, kad gali atvyk-
ti tik tuomet, kai pasikonsulta-
vo telefonu, gydytojo sprendi-
mu“, - sakė K.Jacunskas.

Prie Anykščių pirminės svei-
katos priežiūros centro įėjimo 
nuo V.Kudirkos gatvės dabar 
yra įrengtas skambutis. Pa-
skambinę juo, pacientai privalo 
pasakyti telefonu užregistruoto 
vizito laiką, vardą ir tuomet yra 
įleidžiami į vidų. Įėjus būtina 
dezinfekuotis rankas, visiems 
pamatuojama kūno temperatū-
ra. Apsisaugojimo priemones 
dėvi ir medikai.

Gripas ne mažiau pavojingas 
už koronavirusą

Apie kol kas sunkiai sustab-
domą koronavirusą Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktoriaus pavaduo-
tojas K.Jacunskas turėjo savo 
nuomonę.

,,Žvelgiant į statistiką, gali-
ma remtis dažniausiu pavyz-
džiu apie gripą. Skaičiuokime, 
kiek žmonių miršta nuo gripo 
ir kiek nuo koronaviruso - nėra 

ką lyginti. Mokslininkai nu-
sprendė, kad koronavirusas pa-
vojingesnis - klausykime jų“, 
- kalbėjo K.Jacunskas.

Pacientų humoras priblėso

Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktoriaus 
pavaduotojas K.Jacunskas 
pripažino, kad dėl plintančio 
koronaviruso neramu ne tik 
pacientams, bet ir patiems me-
dikams.

„Tarp medikų nerimo yra, 
garsiai apie tai nekalbame, bet 
esame didžiausioje rizikos gru-
pėje dėl kontaktų su galimai už-
sikrėtusiais asmenimis. Įtampa 
yra. Visi suprantame, kuo rizi-
kuojame“, - sakė K.Jacunskas.

Beje, medikai pastebėjo, kad 
iš pradžių, kai koronaviruso 
atvejų pasaulyje buvo fiksuoja-
ma nedaug, anykštėnai šia tema 
mėgdavę ir pajuokauti.

„Pacientai pradžioje buvo 

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pa-
vaduotojas Kęstutis Jacunskas ragina karantino metu anykštė-
nus būti sąmoningus ir laikytis nurodytų reikalavimų.

linksmesni. Kai viskas prasi-
dėjo, tik Europoje ir Lietuvoje 
dar nebuvo koronaviruso atve-
jų, žmonės visaip tą virusą pra-
vardžiuodavo. Laikas bėga ir 
žiūriu - humoras dingo“, - pa-
stebėjo pašnekovas.

Ragina laikytis nustatytos 
tvarkos

Baigdamas pokalbį, K. Ja-
cunskas anykštėnams linkėjo: 
„Būkime sąmoningi, pilietiški, 
laikykimės nurodymų ir karan-
tiną sėkmingai išgyvensime. 
Mirčių neišvengsime, tačiau 
abejoju, ar sulauksime Italijos 
scenarijaus. Į gryną orą būti-
na išeiti, bet atstumų laikytis 
reikia, negalima būriuotis. Pa-
būkime atskirai, pasilinksmin-
sime, kai pasibaigs karantinas. 
Prašome būti supratingus ir į 
polikliniką vykti tik gydytojo 
nurodymu.“

-ANYKŠTA

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre per karantiną pa-
cientams yra įvesta nauja griežta tvarka.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija. (, kart.).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 LRT radijo žinios.
08:05 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. ,,Vagių vagis“. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai..
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 ,,Nepaprastos gyva-
čių galios‘‘.
12:55 ,,Tolimoji šalis 
Kinija: Junanas“. 
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 Nepažintas meras. 
(kart.).
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 ,,Melagi, melagi“. 
N-7.
24:00 ,,Žmogus su geleži-
ne kauke“ N-7.

06:50 , ,Pabais iukas 
Bansenas“  (k) . 
07:15 , ,Saugokis  meški -
nų‘ ‘ .
07:45 , ,Ogis  i r  tarako -
nai “ .
08:05 , ,Pabais iukas 
Bansenas“ .
08:35 , ,Tomo i r  Džer io 
pasakos“ .
09:00 , ,Sveikatos na -
mai“ .  N-7. 
09:55 , ,Šunišk i  šok ia i “ . 
11:30 , ,Nacional in is  sau -
gumas“  N-7. 
13:20 , ,Mamos e ina į 
t rasą“  N-7. 
15:25 , , Išprotė jęs profe -
sor ius 2“  N-7. 
17:30 Tele lo to. 
18:30 Ž in ios.Spor tas.
Ora i .
19:30 , ,L ie tuvos balsas. 
Vaika i “ . 
22:05 , ,Susikaupk“  N14. 
00:10 , ,Jūsų nešvanky -
be“  S. 

 
06:00 , ,Sveikatos medis“ .
07:00 , ,Gal ing ie j i  re in -
džer ia i .  Žvėr ies gal ia“ .
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 , ,Mano mažoj i  se -
sutė Mira i ‘ .
14:00 , ,Ar lo  -  ka lbant is 
parše l is “  N-7.

15:40 , ,Didž ios ios vestu -
vės“  N-7.
17:25 , , Į rodytas nekal tu -
mas“ N-7.
18:30 TV3 ž in ios.
Spor tas.Ora i .
19:30 , ,L ie tuvos ta lenta i . 
Supervaika i “ .
21:30 , ,Apgaul inga ramy -
bė“  N-14.
23:40 , ,Juodoj i 
pantera“N-14 (kar t . )

06:30 „Ul t imate 
Strongman“ (k) .  2019 m. 
07:30 , ,Muchtaro sugr į -
ž imas.  Naujas pėdsakas“ 
(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“  .
12:40 , ,Pragaro v iešbu -
t is “  N-7. 
13:40 , ,Vani ty  Fai r. 
Vis iška i  s lapta i “  N-7. 
14:40 , ,Muchtaro sugr į -
ž imas.  Naujas pėdsakas“ 
N-7. 
15:40 , ,Nusika l t imų tyrė -
ja i “  N-7. 
16:55 , ,Ate iv ia i “  N-7. 
19:10 , ,Aeon Flux“  N-7. 
21:00 , ,Narkot ikų prekei -
v ia i “  N14. 
22:10 , ,Antr in inkas“  N14. 
23:20 , ,Sachara“  (k)  N-7. 
01:40 , ,Paranormalūs 
re išk in ia i  2“  (k)  N14. 

06:20 ,,Akloji (k). 
07:50 ,,Pasisvėrę ir laimin-
gi“.
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 Sveikinimai. 
15:45 ,,Širdele mano“ N-7. 
17:45 ,,Uždrausto miesto 
intrigos“ N-7. 
18:50 ,,Akloji“. 
19:50 ,,Būrėja“ (k). 
21:00 ,,Užburtas ratas“ N14. 
23:10 ,,Suvilioti nepažįsta-
mąjį“ N14. 
01:15 ,,Siuvėjas iš 
Panamos“ (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 „Midsummer Vilnius 
2018” (kart.).
07:15 ,,Mano tėviškė. 
Jonas Biliūnas“. 
07:30 ,,Krikščionio žodis“. 
07:45 ,,Prisikėlimo liudy-
tojai“. 
08:00 ,,Kelias“. 
08:30 ,,Menora“. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 ,,Atspindžiai“. 
10:30 ,,Lietuva mūsų lū-
pose“.
11:00 ,,Stop juosta“. 
11:30 ,,7 Kauno dienos“. 
12:00 ,,Linija. Spalva. 
Forma“. 
12:30 ,,Mokslo sriuba“. 
13:00 ,,Teatras“. 

14:00 ,,Šventadienio min-
tys“. 
14:30 ,,Euromaxx“. 
15:00 ,,Stilius“. 
15:55 ,,Pirmą kartą“. 
16:00 Muzikos talentų lyga 
2019. 
17:30 ,,Veranda“. 
17:55 ,,Kultūringai su 
Nomeda“.
18:50 ,,Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis“. 
19:45 ,,Frenki Dreik pa-
slaptys“ N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 ,,Legendos“. 
21:55 Kristupo vasaros 
festivalio koncertas „Salsa 
Sinfonica“. 
23:30 ,,Oro uostas“ N-7. 
(kart.).

06:30 ,,Skilusios kaukolės 
iššūkis“ (kart.) N-7.
07:30 ,,Jukono vyrai“ (kart.) 
N-7.
08:30 ,,Simpsonai“ (kart.) 
N-7.
09:00 ,,Gyvūnų manija“.
09:30 ,,Vienam gale ka-
blys‘.
10:00 ,,Praeities žvalgas“ 
N-7.
10:30 ,,Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai“ 
N-7.
11:00 ,,Prakeikti II“ N-7.
12:00 ,,Skilusios kaukolės 
iššūkis“ N-7.
13:00 ,,Skraidantys nasrai. 
Naktiniai persekiotojai“ 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 ,,Bermudų trikampis 
2“ N-14.
23:50 ,,Iksmenai. 
Praėjusios ateities dienos“ 
N-7 (kart.).

06.59 Programa.
07.00 „Gluchariovas“ N-7.
08.00 Pagaliau savaitgalis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Mokslo ritmu. 
11.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
12.00 „Loch Neso byla“ 
N-7.
14.00 ,,Dvaro rūmai“ N-7.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje“ (19). 
Magdalena Avietėnaitė. 
19.00 „Tu esi mano“ N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės 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? 
12:00 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 Stiprūs kartu. 
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 
šviesa“ N-7. 
07:35 ,,Pabaisiukas 
Bansenas“.
08:00 ,,Volkeris, Teksaso 
reindžeris“ N-7. 

10:00 ,,Rozenheimo polici-
ja“ N-7. 
11:00 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
12:20 ,,Būrėja“. 
13:30 ,,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 mei-
lės“ N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 ,,Šalutinis efektas“ 
N14. 
00:40 ,,Tabula Rasa“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Ilgo plauko istorija“ 
(kart.).
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,La Maistas“  (kart.).
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“ N-7.
11:55 ,,Tarp mūsų, mergai-
čių“ N-7.
13:00 ,,Parduotas gyveni-
mas“ N-7.
15:00 ,,Simpsonai“ N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 ,,TV Pagalba“ N-7.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:30 ,,Visi mes žmonės“.

20:30 ,,Prakeikti II“ N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Hitmanas. Agentas 
47“  N-14.
23:55 ,,Kaulai“ N-14.
00:55 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ (k) N-7. 
07:20 ,,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 ,,Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ (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,, Džonas Vikas 2“ N14. 
23:25 ,,Aeon Flux“  (k) N-7. 
01:15 ,,Narkotikų prekeiviai“ 
(k) N14. 

06:40 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Dvi širdys“ N-7. 
09:50 ,,Akloji“.
12:00 ,,Tik tu ir aš“.
13:00 ,,Bunikula“.
13:30 ,,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 spalva“ 
N-7.
18:40 ,,Paskolinta meilė“.
19:55 ,,Kandisė Renuar“ N-7. 
21:00 ,,Artūras, svajonių mili-
jonierius“ N-7. 
23:15 ,,Gyvenimo daina“ N-7. 
01:05 ,,Senojo Tilto paslaptis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Kosto Smorigino auto-
rinis vakaras (kart.).
06:50 Muzikinis intarpas 
(kart.).
07:00 Gamtos patriarchai. 
(kart.).
07:30,, Džiunglių knyga“ 
kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“ (kart.).
07:55 ,,Smurfai“ (kart.).
08:20 ,,Dvynukės“  (kart.).
09:05 Kūrybingumo mokykla. 
(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 Teatras. (kart.).
14:00 Mano tėviškė. Jonas 
Biliūnas. (kart.).
14:15 Muzikos talentų lyga 
2019. (kart.).
15:45 Poezija. LRT aukso 
fondas.
15:50 ,,Džiunglių knyga“.
16:00 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“.

16:15 ,,Smurfai“. 
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:05 ,,Dvynukės“. 
17:50 Kūrybingumo mokykla. 
18:00 „Čia kinas“. (kart.).
18:30 Laisvės kaina. 
Disidentai. N-7. 
19:35 Pokyčių karta.Imperijos 
griūtis. 
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“.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
(kart.) N-7.
14:30 ,,Saša ir Tania“ N-7.
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 ,,Laiko policininkas“. 
N-14.
23:00 ,,Palikti vandenyne 3. 
Tarp ryklių“ N-14
00:35 ,,Svieto lygintojai“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.00 ,,Apie tave“. 
09.00 „24/7“. 
10.00 „Ragana“ N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.20 Tiek žinių: kalba 
daktaras. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
15.00 „Ragana“  N-7.
16.00 Reporteris. 
16. 23 Sportas.
16:30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“  N-7.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis. N-7.
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis. N-7.
00.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 



2020 m. kovo 28 d.

antradienis 2020 03 24

trečiadienis 2020 03 25
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“ 
N-7. 
10:00 ,,Miuncheno kriminali-
nė policija“ N-7. 
10:45,, Komisaras Reksas“ 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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 Stiprūs kartu. 
16:40,, Ponių rojus“ N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 ,,Paskutinė karalystė“ 
N-14. 
24:00 ,,Komisaras Reksas“. 
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 Bus visko. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“ 
N-7..
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Savas žmogus“ N-7. 
01:05 ,,Tabula Rasa“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“  N-7.
06:55 ,,Ilgo plauko istorija“ 
(kart.)
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Visi mes žmonės“  
(kart.).
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“ 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 ,,Prieš srovę“ N-7.
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Rytoj viskas praside-
da iš naujo“ N-7.
00:25 ,,Kaulai“ N-14.
01:20 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:20 ,,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“ 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 ,,Paskutinis laivas“ 
N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“. 
21:00 ,,Kruvini pinigai“ N14. 
23:10 ,,Džonas Vikas 2“  (k) 
N14. 
01:25 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:45 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Dvi širdys“ N-7. 
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 spalva“ 
N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ N-7. 
21:00 ,,Nusikaltimo vieta - 
Kylis. Komisaras Borovskis ir 
tamsusis internetas“. N-7. 
22:55 ,,Gyvenimo daina“ N-7. 
00:45 ,,Senojo Tilto paslaptis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 „Čia kinas“. (kart.).
07:30 ,,Džiunglių knyga“ 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“kart.).
07:55 ,,Smurfai“ (kart.).
08:20 ,,Dvynukės“ (kart.).
09:05 Kūrybingumo mokykla. 
(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. N-7. (kart.).
15:00 Istorijos detektyvai. 
(kart.).
15:50 ,,Džiunglių knyga“. 
16:00 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“.
16:15 ,,Smurfai“. 
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:05 ,,Dvynukės“.

17:50 Kūrybingumo mokykla. 
18:00 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
18:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
19:00 ,,Mes nugalėjom“. 
19:25 Muzikinis intarpas.
19:35 ,,Aštuntasis dešim-
tmetis“.
20:20 Smegenų paslaptys. 
Igoris Stravinskis.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 ,,Genijus. Pikasas“ 
N-14. 
23:05 Stambiu planu. (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“ (kart.) 
N-7.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“  
(kart.) N-7.
14:30 ,,Saša ir Tania“ N-7.
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 ,,Žvėries pilvas“ N-14.

22:50 ,,Gelbėtojai“ N-7.
00:55 ,,Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.50 Tiek žinių: kalba dak-
taras. 
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. 
14.20 Tiek žinių. 
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.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“  N-7.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
00.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15,, Įstatymas ir tvarka“ 
N-7. 
10:00,,Miuncheno kriminalinė 
policija“ N-7. 
10:45,, Komisaras Reksas“ N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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 Stiprūs kartu. 
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.).
00:45 Stiprūs kartu. Socialinės 
dokumentikos programa. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“ N-7. 
07:35 ,,Tomas ir Džeris“.
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 ,,Diktatorius“ N14. 
00:10 ,,Tabula Rasa“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“ kart.)
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N -7.
07:55 ,,Prieš srovę“  (kart.) 
N-7.
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Nuo likimo nepabėgsi“ 
. N-7.
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 ,,Auksiniai svogūnai“ 
2020.

22:30 ,,Vienas šūvis. Dvi kul-
kos“ N-14.
22:45 ,,Vikinglotto“.
22:50 ,,Vienas šūvis. Dvi kul-
kos“ N-14.
01:00 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ (k) N-7. 
07:20 ,,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 ,,Paskutinis laivas“ (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 ,,Paskutinis laivas“ N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“. 
21:00 ,,Mirtis už gyvybę“ N14. 
22:50,, Kruvini pinigai“ (k) 
N14. 
00:55 ,,Nusikaltimų miestas“ 
N-7. 

06:45 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Dvi širdys“ N-7. 
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 spalva“ 

N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ N-7. 
21:00 ,,Nusikaltimo vieta - 
Kylis. Komisaras Borovskis ir 
Šiaurės šventė“ N-7. 
22:55 ,,Gyvenimo daina“ N-7. 
00:45 ,,Senojo Tilto paslaptis“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz 2019. 
(kart.).
06:50 Muzikinis intarpas 
(kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)plojama. 
(kart.).
07:30 ,,Džiunglių 
knyga“(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“ (kart.).
07:55 ,,Smurfai“ (kart.).
08:20 ,,Dvynukės“ (kart.).
09:05 Kūrybingumo mokykla. 
(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 ,,Aštuntasis dešimtme-
tis“ (kart.).
14:50 Marcelijaus Martinaičio 
eilės.
14:55 ,,Pokyčių karta.
Imperijos griūtis“ (kart.).
15:50 ,,Džiunglių knyga“.
16:00 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“.
16:15 ,,Smurfai“.

16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:05 ,,Dvynukės“.
17:50 Kūrybingumo mokykla. 
18:00 7 Kauno dienos. (kart.).
18:30 Laisvės kaina. 
Disidentai. N-7. 
19:25 Marcelijaus Martinaičio 
eilės. (kart.).
19:35 ,,Miestų paslaptys“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 ,,Interneto valytojai“. 
23:00 Brandūs pokalbiai. 
(kart.).
23:30 Proto džiunglės. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“ 
(kart.) N-7.
07:30 ,,Kobra 11“ (kart.) N-7.
08:30 ,,Simpsonai“ (kart.) N-7.
09:00 ,,Vienam gale kablys“  
(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 ,,Saša ir Tania“ N-7.
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.
20:00 ,,Gyvenimo išdaigos“ 
N-7.
20:30 Žinios.Orai.
21:00 ,,Linkėjimai iš 
Paryžiaus“. N-14.
22:55 ,,Gelbėtojai“ N-7.

00:55 ,,Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“. N-7.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.50 Tiek žinių. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Sėkmės gylis. 
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. 
14.20 Tiek žinių. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 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.
18.25 Rubrika ,,Renovacija iš 
arčiau”.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“  N-7.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.Orai.
21.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
00.30 Oponentai. 



2020 m. kovo 28 d.

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 kriminalinė 
policija“ N-7.
10:45 ,,Komisaras Reksas“ 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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 Stiprūs kartu. 
16:40 ,,Ponių rojus“ N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? TV 
žaidimas. Ved. Darius 
Jurgelevičius.
18:30 Klauskite daktaro. 
Programa apie sveikatą. Ved. 
Alvydas Unikauskas ir Liepa 
Norkevičienė.
19:30 Daiktų istorijos. Istorinė 
publicistika. Ved. Saulius 
Pilinkus.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 22:30 
Dviračio žinios. Humoro pro-
grama.
23:00 ,,Nuostabioji draugė“ 
N-14. 
24:00 ,,Komisaras Reksas“ 
N-7. (kart.).

06:05 ,,Mano gyvenimo švie-
sa“ N-7. 
07:30 ,,Tomas ir Džeris“.
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 Valanda su Rūta. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai. 
22:30 ,,Patriotų diena“ N14. 
01:10,, Diktatorius“ (k) N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“ kart.).
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Svajonių sodai“  
(kart.).
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Nuo likimo nepabėgsi“ 
N-7.
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 ,,Farai“ N-7.
20:30 ,,Prakeikti II“ N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Atsakomasis smūgis“ 
N-14.
23:55 ,,Kaulai“ N-14.
00:55 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ (k) N-7. 
07:20 ,,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 ,,Paskutinis laivas“  (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 ,,Paskutinis laivas“ N-7. 
20:30 ,,Pričiupom!“. 
21:00,, Rydiko kronikos“ N14. 
23:20 ,,Mirtis už gyvybę“ (k) 
N14. 
01:10 ,,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“.
13:30 ,,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 spalva“ 
N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ N-7. 
21:00 ,,Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Medžioklė su 
varovais“. 
22:55 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. .
00:45 ,,Rožių karas“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo vakaras 
„Trimitas in Jazz“ (kart.).
07:00 Proto džiunglės. (kart.).
07:30 ,,Džiunglių knyga“ 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“ (kart.).
07:55 ,,Smurfai“ (kart.).
08:20 ,,Dvynukės“ (kart.).
09:05 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. N-7. (kart.).
14:55 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
15:50 ,,Džiunglių knyga“.

16:00 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“.
16:15 ,,Smurfai“.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
17:05 ,,Dvynukės“.
17:50 Kūrybingumo mokykla. 
18:00 Stop juosta. (kart.).
18:30 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. N-7. 
19:20 Klausimėlis. (kart.).
19:35 ,,Pokalbis su Romy 
Schneider“. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Elito kinas. ,,Meilė iš 
pirmo smūgio“.. N-14. 
23:10 Lilas ir Innomine. 
Festivalis „Sostinės dienos 
2018“.
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 Dabar pasaulyje. 

 
06:30 ,,CSI kriminalistai“ N-7.
07:30 ,,Kobra 11“  (kart.) N-7.
08:30 ,,Simpsonai“  (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 ,,Saša ir Tania“ N-7.
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.
20:00 ,,Gyvenimo išdaigos“ 
N-7.
20:30 Žinios.Orai.

21:00 ,,Viktoras 
Frankenšteinas”  N-14.
23:10 ,,Gelbėtojai“ N-7.
01:00 ,,Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“N-7.

 
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
06.50 Tiek žinių. 
07.00 Gyvenimas. 
08.00 Visi savi. 
09.00 „Gluchariovas“  N-7.
10.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 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. 
14:20 Tiek žinių. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų Pergalės. 
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 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.Orai. 
18.30 ,,Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 „Moterų daktaras” N-7.
21.30 Skyrybos. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Brangioji, aš perskam-
binsiu” N-7.
00.30 Gyvenimas. 

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 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 Stiprūs kartu. 
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 ,,Liusi“ N-14.
00:20 ,,Vyrai ir viščiukai“ 
N-14.

06:05 ,,Mano gyvenimo 
šviesa“ N-7. 
07:30 ,,Tomas ir Džeris“.
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 ,,Karalius Artūras. 
Kalavijo legenda“. 
23:30 ,,Zūlanderis 2“ N14. 
01:35,, Demonų miškas“ 
N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“  N-7.
06:55 ,,Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Farai“  (kart.) N-7.
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Nuo likimo nepabėg-
si“ N-7.
11:55 ,,Tai bent giminaičiai“ 
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 ,,Zootropolis“ N-7.
21:45 ,,Karibų piratai. 

,,Juodojo perlo“ užkeikimas“ 
. N-7.
00:35 ,,Karaliaus vardu. 
Požemių pasaulio sakmė“ 
N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ (k) 
N-7. 
07:20 ,,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 ,,Paskutinis laivas“ (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 imty-
nės“ N-7. 
21:30 ,,Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas“ N14. 
23:25 ,,Rydiko kronikos“ (k) 
N14. 

06:45 ,,Tėvas Motiejus“ N-7. 
07:50 ,,Dvi širdys“ N-7. 
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. 
17:10 ,,Balta - meilės spalva“ 
N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ N-7. 
21:00 ,,Fargo“ N14. 
23:10 ,,Paryžiaus paslaptys. 
Eliziejaus rūmų paslaptis“ 
N14. 
01:00 ,,Rožių karas“..

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Lilas ir Innomine. 
Festivalis „Sostinės dienos 
2018“. (kart.).
07:00 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 ,,Džiunglių knyga“ 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“. (kart.).
07:55 ,,Smurfai“ (kart.).
08:20 ,,Dvynukės“ (kart.).
09:05 Kūrybingumo mokykla. 
(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. Aktorė Nelė 
Savičenko. (kart.).
14:00 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. N-7. (kart.).
14:50 Poezija. LRT aukso 
fondas. (kart.).
14:55 ,,Pokalbis su Romy 
Schneider“. (kart.).
15:50 ,,Džiunglių knyga“.
16:00 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“.
16:15 ,,Smurfai“.
16:40 Gustavo enciklopedija. 

17:05 ,,Dvynukės“.
17:50 Prisiminkime. Groja 
Raimundas Katilius.
18:00 Tarp dalių (ne)plojama. 
(kart.).
18:30 Istorijos detektyvai. 
19:20 Mano tėviškė. Maironis. 
19:35 ,,Gyvenimas tarp žie-
dų“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Federikui Feliniui – 100. 
,,Orkestro repeticija“ N-14.
22:45 Grupės „Lemon Joy“ 
koncertas.
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. 

06:30 ,,CSI kriminalistai“  
(kart.) N-7.
07:30 ,,Kobra 11“  (kart.) 
N-7.
08:30 ,,Simpsonai“  (kart.) 
N-7.
09:00 ,,Statybų gidas“ (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 ,,Saša ir Tania“ . N-7.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7.
17:00 ,,Gyvenimas susime-
tus“  N-7.
17:30 ,,Univeras“.
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7.
19:00 ,,Svotai“ N-7.
21:00 Žinios.Sportas.Orai.
22:00 ,,Nemirtingieji“ N-14.
00:10 ,,Laiko policininkas“ 
N-14 (kart.).

05.59 Programa.
06.00 Oponentai. 
07.00 Skyrybos. 
08.00 Greiti pietūs. 
09.00 „Gluchariovas“  N-7.
10.00 „Mentų karai: 
Kijevas. Užpuolikai” N-7.
11.00 „Brangioji, aš per-
skambinsiu” N-7.
11.30 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
13.30 Nauja diena. 
14.20 Tiek žinių. 
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
15.00 „Mentų karai: 
Kijevas. Užpuolikai” N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Tiek žinių. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 „Moterų daktaras” 
N-7.
21.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.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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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

I. Judickienės vaistinės 
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 balandžio 30 d.)

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istori jos. 
(kart.).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės. 
(kart.).
07:35 ,,Sunkus vaikas“ 
N-7.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.).
09:30 Veranda. (kart.).
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Legendiniai me-
gastatiniai. 
12:00 ,,Dramblių belau-
kiant“. 
12:55 ,,Laukinės Arkties 
gamtos įdomybės“.
13:50 ,,Džesika Flečer“ 
N-7. 
15:28 Loteri ja „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 Sti l ius. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 ,,Tomo Krauno afe-
ra“ N-14. 
00:40 ,,Liusi“ N-14. 
(kart.).

06:45 ,,Tomas ir Džeris“ 
(k). 
07:45 ,,Saugokis meški-
nų“.
08:05 ,,Ogis ir tarakonai“.
08:30 ,,Riterių princesė 
Nela“.
09:00 ,,Tomo ir Džerio 
pasakos“.
09:30 ,,Beprotiškos melo-
dijos“.
09:55 KINO PUSRYČIAI.,, 
Plojus“.
11:40 ,,Vyrai juodais dra-
bužiais 3“ N-7. 
13:45 ,,Dviese mes jėga“.
15:50 ,,Galaktikos gelbė-
tojai“ N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai. 
19:30 SUPERKINAS 
,,Monstrų ratai“.
21:35,, Būk kietas“ N14..
23:40 ,,Kobra“ N14. 
01:20,, Karalius Artūras. 
Kalavijo legenda“ (k).

06:30 ,,Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“. 
07:00 ,,Galingiej i  reindže-
r iai. Žvėries galia“ N-7.
07:30 ,,Supermergaitės“.
08:00 ,,I lgo plauko isto-
r i ja“.
08:30 ,,Virtuvės istori jos“.
09:00 ,,Gardu Gardu“.
10:00 ,,Tėvų darželis“.
10:30 ,,Būk sveikas!“. 
11:00 ,,Penkių žvaigždu-
čių būstas“.
11:30 ,,Mano pinigai“.

12:00 ,,Nauji Džonio 
Kapahalos nuotykiai“.
13:55 ,,Sugrįžimas į 
Nimės salą” N-7.
15:40 ,,Havajai 5.0“. N-7.
16:45 ,,Ekstrasensų mū-
šis“ N-7.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai. 
19:25 ,,Eurojackpot“.
19:30 ,,Persis Džeksonas 
ir Olimpo dievai: žaibo 
vagis“ N-7.
21:55 ,,Aukštuomenės 
klubas“ N-14.
23:50 ,,Kodėl būtent j is?“  
N-14.

06:00 ,,Pričiupom!“ (k). .
07:30 ,,Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ (k) 
N-7. 
08:30 ,,Pričiupom!“ (k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 ,,Varom!“  N-7. 
10:30 ,,Didžioji žydrynė“.
11:35 ,,Negyvenamose 
salose su Beru Grilsu“ N-7. 
12:40 ,,Pragaro viešbutis“ 
N-7. 
13:40 ,,Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ N-7. 
14:35 ,,Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ 
N-7. 
15:30 ,,Nusikaltimų tyrėjai“ 
N-7. 
16:40 ,,Kas žudikas?“  N-7. 
17:40 ,,Išmesk mamą iš 
traukinio“  N-7. 
19:30 Lietuvos balsas. 
21:55 ,,Pranaši pozicija“ 
N-7. 
23:45 ,,Legionas“ S. 

06:15 ,,Akloj i“ (k). 
07:45 ,,Pasisvėrę ir laimin-
gi“.
08:45 ,,Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai“ 
N-7. 
09:45 ,,Tėvas Motiejus“ 
N-7. 
11:00 ,,Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.
12:00 ,,Sodas už namo. 
Britanijos Top 30“.
13:00 ,,Akloj i“ (k).
14:45 ,,Sveikatos namai“ 
(k). N-7. 
15:45 ,,Širdele mano“ N-7. 
17:45 ,,Uždrausto miesto 
intr igos“ N-7. 
18:50 ,,Akloj i“.
19:50 ,,Būrėja“ (k). 
21:00 ,,Vienišas vi lkas“ 
N14. 
23:05 ,,Panikos kambarys“ 
N14. 
01:15 ,,Paryžiaus paslap-
tys. Eliziejaus rūmų paslap-
t is“ (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. Architektas 
Stasys Kudokas. 
09:30 Gamtos patriarchai. 
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 Į sveikatą! 
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 ,,Ten, kur namai“ 
N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00. ,,Laumės vaikas“ 
N-14. 
23:20 Grupė „Golden 
Parazyth“. 
00:15 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.
12:55 ,,Augalų karalystė“.
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 ,,Bado žaidynės“ 
N-7.
00:55 ,,Viktoras 
Frankenšteinas“ N-14 
(kart.)

06.59 Programa.
07.00 „Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu” N-7.
07.20 „Vyrų šešėly-
je“. Rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
„BUSHIDO KOK 2020”. 
N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Tiek žinių. 
11.00 Gyvenimas. 
Gyvenimo būdo laida. 
12.00 „Loch Neso byla“ 
N-7.
14.00 „Dvaro rūmai” N-7.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.Orai.
16.30 Mokslo ri tmu. 
16.50 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje“ 
Magdalena Draugelytė-
Galdikienė. 
19.00 „Tu esi mano“ N-7.
20.00 Žinios.Orai.
20.30 „Gluchariovas“. N-7.
22.30 Žinios.Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Tu esi mano“ N-7.
01.00 „Loch Neso byla“  
N-7.

Kryžiažodis ,,Ežys“

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

Vasario 29-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Saulė“ teisingas atsakymas - 
,,VERSLAS“.  Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  66  skaitytojai. Tai anykštėnai B.Augulienė, 
R.Šulnienė, J.Mieželienė, A.R.Vilimas, R.Kavoliūnienė, E.Zlatkutė, Z.Vanagienė, 
R.Purvėnienė, O.Arienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, Z.Kvedarienė, 
A.Skaržauskienė, V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, M.Valaikaitė, A.Kavolienė, E.Tamulėnienė, 
D.Varnienė, R.Venclovienė, R.Budrienė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, 
Z.Vitkūnaitė ir V.Stasiūnienė;   B.Gudonienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas, R.Dolmantienė 
ir S.Cemnickienė  iš Viešintų; R.Puolis, D.Sudeikienė, E.Kiškienė ir V.Strazdienė iš Ka-
varsko; K.Imbrasaitė ir S.Žibutienė iš Šovenių, S.Krisiūnienė ir B.Raščiuvienė iš Surdegio, 
G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, V.Pranskūnaitė ir D.Karvelienė iš Antrųjų Kurklių,

B.Aukštakalnienė iš Kurklių,  V.Urbutienė iš Naujikų, O.Petronienė iš Smėlynės, 
J.Tubienė iš Zaviesiškio, M.Baltrūnienė iš Kuniškių, S.Želnienė iš Maželių,  P.Vaišvilienė 
iš Andrioniškio,  J.Aukštakojienė iš Ukmergės, A.Ramanauskienė iš Dauginčių, A.Kuolienė 
iš Kunigiškių, L.Dobrodiejienė iš Utenos, T.Patumsienė iš Vikonių, D.Rušienė ir L.Ruša 
iš Vilniaus, K.Rimkuvienė iš Antupių, I.Guobienė iš Svėdasų, M.Risakovienė iš Debeikių, 
R.Vaiginytė iš Aknystų, A.Juknonienė iš Rubikių, R.O.Deveikienė iš Mažionių, J.Dubrienė 
iš Meldiškių, A.Lisauskienė iš Mickūnų bei M.Mikulėnaitė ir A.Šakėnienė, nenurodžiu-
sios, kur gyvena. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,VERSLAS“ prizas - I.Judickienės vaistinės 
(Anykščiai, Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis - atiteks V.MALINAUSKIENEI 
iš Anykščių. Prašome skaitytoją paskambinti redakcijos telefonu (8-618) 25835.



 
2020 m. kovo 28 d.

spektras

IŠ ARTI

Svarbiausi kontaktai karantino metu
• Koronaviruso karštoji linija 1808.
• Saviizoliacijos klausimais kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos gydytoją Vaivą Daugelavičienę, 

tel. (8 381) 54 316, mob. 8 620 63 827, el. p. vaiva.daugelaviciene@anyksciai.lt
• Maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymo organizavimo klausimais kreiptis į Anykščių rajono socialinių paslaugų centro 

direktoriaus pavaduotoją Liną Repečkienę, mob. 8 611 14 294, el. p. lrepeckiene@socialinespaslaugos.lt
• Gynybos paramos fondo savanoriai, organizuojantys būtinų prekių, vaistų ir kt. pirkimą bei saugų jų pristatymą asmenims 

tel. 1827
• Pastebėjus karantino tvarkos pažeidimus arba netinkamą žmonių elgesį skambinti trumpuoju pagalbos numeriu 112
• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštosios linijos visą parą mob. 8 618 79 984 ir 8 616 94 562

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. nr. 336

VIEŠASIS TRANSPORTAS KARANTINO METU: 
SUMAŽINTAS MARŠRUTŲ SKAIČIUS

Kovo 20 d., posėdžiavusi Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija priėmė sprendimus ir suderino pakeitimus, kurie galioja karantino metu 
viešajam transportui Anykščių mieste ir rajone.

Nuo kovo 21 d., šeštadienio, ribojamas priemiestinio ir miesto reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutų reisų skaičius. 
Keleivių vežimas nevykdomas visomis dienomis:
1. Maršrutu M 37 Anykščių m. autobusų stotis – Ligoninė 8.15 val., 9.20 val., 10.20 val. ir 13.20 val.
Keleivių vežimas nevykdomas sekmadieniais:
1. Maršrutu M 27-1 Anykščiai – Pravydžiai per Kavarską, 8.25 val. ir 10.20 val.
2. Maršruto M 35 Anykščiai – Dabužiai reisais 6.40 val. ir 10.20 val.
3. Maršruto M 22-1 Anykščiai – Aknystos per Debeikius 7.20 val.
4. Maršruto M 6 Anykščiai – Utena per Rubikius 11.40 val.
5. Maršruto M 8 Anykščiai – Panevėžys per Troškūnus, Raguvėlę 7.10 val. ir 10.20 val.
Nuo 2020-03-21 iki karantino pabaigos likusiais, neatšauktais maršrutais keleiviai vežami nemokamai.

Anykščių r. savivaldybės informacija                      Užsak. nr. 334

Griežtėja reikalavimai gyventojams
Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio ekstremalios situacijos vadovas Aurelijus Veryga pasirašė sprendimus, kuriais numatomos 

naujos asmens apsaugos priemonių  naudojimo viešose vietose sąlygos bei nustatytos koronaviruso infekcijos valdymo priemonės prekybos 
vietoms.

Nuo šiol rekomenduojama viešose vietose dėvėti medicinines kaukes, išskyrus vairuojant motorines transporto priemones. Nesant gali-
mybės dėvėti medicininę kaukę, siūloma naudoti medžiaginę kaukę, dengiančią nosį ir burną. Taip pat rekomenduojama viešose vietose, 
kur liečiami daiktai, dėvėti vienkartines pirštines.

Taip pat gyventojai įpareigojami vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 
15 min.), griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas).

Sprendimuose numatytos prekybos vietų veiklos sąlygos bei draudimai gyventojams. Nuo šiol prekybos vietose draudžiama apsipirkinėti 
didesnei nei 2 asmenų grupei, šeimos nariai turi apsipirkinėti po vieną. Asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu 
lankytis prekybos vietose draudžiama.

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. nr. 336

2020 m. balandžio 2 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 13-asis posėdis
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ MENŲ INKUBATORIUJE – MENŲ STUDIJOJE, DIDŽIOJOJE SALĖJE 
(adresas: J. Biliūno g. 53, Anykščiai, įėjimas iš upės pusės).
Tarybos posėdis uždaras. 
Nerekomenduojama dalyvauti vyresnio amžiaus Tarybos nariams bei Tarybos nariams sergantiems lėtinėmis ligomis. 
Posėdyje negali dalyvauti Tarybos nariai, kuriems, remiantis LRV 2020-03-14 nutarimu Nr. 207, taikoma privaloma 14 dienų izoliacija. 
Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. kovo 31 d. (antradienį)  Anykščių rajono savivaldybės administracijos patalpose, I a. salėje (108 kab.):
Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10.00 val.,  I a. 108 kab.
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.30 val., I a. 108 kab. 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val., I a. 108 kab. 
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 14.30 val., I a. 108 kab. 
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt

Pirminė teisinė pagalba – nuotoliniu būdu
Šalyje paskelbus karantiną, Anykščių rajono gyventojams pirminės teisinės pagalbos teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu:
► Teisinė informacija ir konsultacijos rajono gyventojams teikiamos elektroniniu paštu aiste.gogeliene@anyksciai.lt arba 

telefonu (8 381) 50 744.
► Jeigu pirminė teisinė pagalba yra reikalinga valstybės ir (ar) savivaldybės institucijoms skirtų dokumentų parengimui ar surašyti 

prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą, Anykščių rajono savivaldybės administracijos specialistai pirmiausiai turės įvertinti, ar tokio doku-
mento parengimas karantino metu yra būtinas (ar jo neparengimas ar nepateikimas sukeltų neigiamas pasekmes). Jeigu dokumentą parengti 
būtina, jis bus parengtas ir pareiškėjui pateiktas nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu), o pagalba pildant prašymą suteikti  antrinę teisinę 
pagalbą bus teikiama telefonu arba elektroniniu paštu.

Dokumentų, reikalingų valstybės garantuojamai teisinei pagalbai gauti, sąrašą galite rasti: https://vgtpt.lrv.lt

Anykščių r. savivaldybės informacija
Užsak. nr. 336

Batalionas. Prezidentas Gitanas 
Nausėda penktadienį pažadėjo, 
kad Lietuva suteiks visą reikiamą 
pagalbą šalyje dislokuotam NATO 
batalionui, kur užfiksuota per 20 
koronaviruso atvejų. „Esame pasi-
rengę suteikti visą būtiną pagalbą 
Aljanso kariams, kurie šiuo metu 
atlieka tarnybą Lietuvoje ir kurių 
veiklai atsiliepė užfiksuoti COVID-
19 atvejai“, – pridūrė G. Nausėda. 
Lietuvoje dislokuotame NATO 
batalione iki ketvirtadienio vakaro 
patvirtinti 24 naujojo koronaviruso 
atvejai. NATO priešakinių pajėgų 
bataliono kovinė grupė Lietuvoje 
dislokuota 2017 metų vasarį, rea-
guojant į Rusijos agresiją Ukrainoje 
ir karinį aktyvumą regione. Batalio-
nui Lietuvoje vadovauja Vokietija.

Prekyba. Prekybos tinklai „Ma-
xima“, „Lidl“ ir „Iki“ paskelbė 
nedirbsiantys Velykų sekmadienį – 
balandžio 12 dieną. Antrąją Velykų 
dieną parduotuvės dirbs taip pat, 
kaip dabar. „Nusprendėme, kad šie-
met per Velykų sekmadienį mūsų 
darbuotojai galės ilsėtis ir, kiek lei-
džia sąlygos karantino metu, leisti 
laiką su šeimomis“, – pranešime 
teigė „Maxima LT“ generalinė di-
rektorė Jolanta Bivainytė. „Iki“ ko-
munikacijos vadovė Indrė Baltru-
šaitienė teigė, kad prekybos tinklo 
parduotuvės visoje Lietuvoje Vely-
kų sekmadienį nedirbs – priimtas 
sprendimą suteikti galimybę dar-
buotojams pailsėti. Įmonė skatina 
pirkėjus planuoti pirkinius ir apsi-
pirkti ilgesniam laikui. „Lidl“ skel-
bia, kad tinklas per Velykas nedirba 
jau trečius metus iš eilės. „Mums 
tai jau tapo tradicija“, – „Lidl Lie-
tuvos“ pranešime teigia bendrovės 
direktorius Radostinas Roussevas-
Peinas. Lietuvoje nuo kovo 16 iki 
balandžio 13 dienos imtinai galioja 
dėl koronaviruso rizikos paskelbtas 
karantinas.

Virusas. Jungtinės Karalystė 
premjeras Borisas Johnsonas penk-
tadienį pranešė, kad jam nustatyta 
naujojo koronaviruso infekcija CO-
VID-19, todėl jis izoliuojasi. „Per 
pastarąsias 24 valandas man pasi-
reiškė lengvi simptomai, ir korona-
viruso testas buvo teigiamas“, – per 
„Twitter“ parašė Britanijos vyriausy-
bės vadovas. „Dabar saviizoliuojuo-
si, bet toliau vadovausiu vyriausybės 
atsakui vaizdo ryšiu, mums kovojant 
su virusu“, – pridūrė jis.

Turtas. Bankrutavusios Latvijos 
kosmetikos priemonių gamintojos 
„Dzintars“ nemokumo administrato-
rius paskelbė jos gamybinių ir admi-
nistracinių pastatų varžytines. Šį 
turtą sudaro adresu Ryga, Malu ga-
tvė 30 esanti 65,3 tūkst. kvadratinių 
metų teritorija su pastatais, taip pat 
inžineriniai tinklai, gamybos ir biuro 
įranga, baldai. Varžytinės prasidės 
kovo 30-ąją ir baigsis balandžio 29 
dieną. Viso šio turto pradinė kaina 
– 6,9 mln. eurų, aukciono žingsnis – 
100 tūkst. eurų, skelbiama valstybės 
žinių leidinyje „Latvijas Vestnesis“. 
Rygos miesto Pardaugavos teismas 
lapkričio 12-ąją nutraukė „Dzintars“ 
teisinės apsaugos procesą, paskelbė 
šią bendrovę nemokia ir paskyrė jos 
bankroto administratorių. „Dzintars“ 
įsiskolinimai įvertinti 6,8 mln. eurų. 
Anot buvusių bendrovės vadovų, 
„dvi krizių bangos“ – 2008 ir 2014 
metų – lėmė tradicinių „Dzintars“ 
produkcijos rinkų susitraukimą, ben-
drą pardavimų kritimą, apyvartinių 
lėšų trūkumą, įsiskolinimų augimą.

-BNS
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Per karantiną Anykščių rajono socialinių paslaugų 
centras užtikrins būtinąsias paslaugas
„Dėl Lietuvoje sparčiai plintančio koronaviruso anykštėnai, su 

kuriais bendrauja mūsų darbuotojai, guodžiasi, kad juos kausto 
baimė ir nerimas. Vienišiems, senyvo amžiaus žmonėms, neįga-
liesiems dabar kaip niekada reikalinga pagalba“, - sakė Anykščių 
rajono socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškienė.

 Praėjusią savaitę Anykščių rajono socialinių paslaugų centras 
karantino laikotarpiu Anykščių rajono gyventojams ėmėsi orga-
nizuoti būtinųjų paslaugų užtikrinimą – jiems į namus bus pri-
statomi jų įsigyti maisto produktai, vaistai bei kitos būtinosios 
prekės, padedama buityje.

Už socialinių darbuotojų ar jų padėjėjų suteiktas paslaugas gy-
ventojams mokėti nereikės, tačiau jie savo lėšomis turės atsiskai-
tyti su prekybos centrais bei vaistinėmis už įsigyjamas prekes.

Stengsis padėti ne tik 
nuolatiniams globotiniams

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė Jo-
lanta Pleškienė „Anykštai“ pa-
sakojo, kad Lietuvoje paskelbus 
karantiną įstaiga, nors ir pra-
dėjo dirbti kitokiu režimu, ir 
toliau teikia paslaugas įstaigos 
paslaugų gavėjams, kartu pla-
nuoja pagalbą ir kitiems rajono 
gyventojams, dėl karantino pa-
tekusiems į keblią situaciją.   

„Tie anykštėnai, kurie iki šiol 
buvo Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro teikiamų pas-
laugų gavėjai, gali būti ramūs, 
mūsų socialiniai darbuotojai, 
socialinių darbuotojų padėjėjai, 
slaugos specialistai su jais re-
guliariai susisiekia, padeda pa-
sirūpinti maistu, vandeniu, kuru 
būsto šildymui. Karantino laiko-
tarpiu į sudėtingą situaciją pa-
teko daug anykštėnų, kurie nėra 
mūsų įstaigos socialinių paslau-
gų gavėjai, todėl atsižvelgdami 
į susiklosčiusią situaciją steng-
simės pagelbėti ir jiems“, - sakė 
Jolanta Pleškienė.

„Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centras kiekvienoje 
seniūnijoje turi po keletą dar-
buotojų, kurie yra pasiruošę pa-
gelbėti konkrečios vietovės gy-
ventojams. Jeigu atsitiktų taip, 
jog žmogiškųjų resursų vietoje 
pritrūktų, Anykščių rajono so-
cialinių paslaugų centre yra 
paruošti du tarnybiniai automo-
biliai, kuriais į rajono kaimus 
ir miestelius teikti būtinąsias 
paslaugas vyktų  darbuotojai iš 
Anykščių miesto“, - sakė Jolan-
ta Pleškienė.

Šiuo metu Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centrui la-

bai svarbu gauti kuo daugiau 
informacijos apie tuos žmones, 
kuriems reikalinga būtinoji pa-
galba.

„Prašome visų rajono gyven-
tojų pranešti mums apie jiems 
žinomus vienišus kaimynus, 
pažįstamus, kurie dėl turimos 
ligos, negalios, socialinės padė-
ties ar senyvo amžiaus karanti-
no laikotarpiu patenka į rizikos 
grupę ir negali savimi pasirū-
pinti, išeiti įsigyti reikalingų 
maisto produktų, nusipirkti 
vaistų. Nebūkite abejingi ir, jei 
žinote apie pagalbos reikalingą 
anykštėną, praneškite mums. 
Žinoma, tikimės daug pagalbos 
iš seniūnų, seniūnaičių, jų ben-
druomenės narių. Norinčiųjų 
padėti yra daug, tik mums rei-
kia tos pirminės informacijos, 
pirmojo signalo“, - anykštėnų 
pilietiškumo tikėdamasi kalbėjo 
Jolanta Pleškienė. „Tie, kuriems 
dabar ypač reikalingos būtino-
sios paslaugos, turėtų susisiekti 
su šias paslaugas koordinuojan-
čia Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktoriaus 
pavaduotoja Lina Repečkiene. 
Jos mobiliojo ryšio telefono 
numeris yra 8 611 14294, el. 
paštas: lrepeckiene@socialine-
spaslaugos.lt.

Konkrečią pagalbą aptars su 
kiekvienu atskirai

„Susisiekę nurodytais kontak-
tais gyventojai turės galimybę 
papasakoti apie savo situaciją, 
išsakyti, kokios būtinosios pa-
slaugos jiems reikalingos. Apta-
rus reikalingas paslaugas, kartu 
su jais bus ieškoma sprendimų, 
kaip geriausiai suteikti asme-
niui būtiną pagalbą. Svarstomos 

Anykščių socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Pleškie-
nė sakė, kad karantino laikotarpiu žmonėms reikalinga ne tik 
materiali, bet ir emocinė parama.

Būtinoji pagalba gyventojams bus vežama tik tarnybiniais 
Anykščių socialinių paslaugų centro automobiliais. 

kelios atsiskaitymo už suteiktas 
paslaugas galimybės. Viena iš 
jų – kai gyventojas socialiniam 
darbuotojui pateikia pageidau-
jamų pirkinių sąrašą, skiria tam 
grynųjų pinigų, o darbuotojas 
nupirktas prekes pristato gyven-
tojui, kartu pateikdamas prekių 
kvitą bei pinigų likutį. Kitas bū-
das – gyventojas nurodo, kokių 
prekių jam reikia, mes susisie-
kiame su parduotuve, ji surenka 
reikalingų prekių krepšelį, nu-
rodo mokėtiną sumą, apie kurią 
informuojame gyventoją, asmuo 
sumoka už pirkinius interneti-
niu pavedimu, o socialiniai dar-
buotojai, sulaukę informacijos 
iš parduotuvės, pirkinius prista-
to žmogui“, - apie tai, kaip bus 
organizuojama parama maisto 
produktais, pasakojo Jolanta 
Pleškienė.

Pirmieji pasinaudoję paslau-
ga, anot J.Pleškienės, pastabų 
neišsakė.

Rūpinasi izoliuotaisiais

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės Ligi-
tos Kuliešaitės įsakymu, Anykš-
čių rajono socialinių paslaugų 
centras įpareigotas teikti pagal-
bą ir karantino metu izoliuo-
tiems asmenims, kai izoliuotas 
asmuo pats negali tuo pasirū-
pinti nuotoliniu būdu arba pa-
prašyti, kad tuo pasirūpintų kiti 
asmenys (šeimos nariai, draugai 
ar kt.), kuriems nėra taikomos 
izoliavimo priemonės. 

„Šiems žmonėms maisto pro-
duktus, asmens higienos bei bui-
ties reikmenis galėsime prista-
tyti iš jų artimųjų, nebūtinai tik 
iš prekybos taškų. Pavyzdžiui, 
jei Anykščių rajono seniūnijose 
ar mieste gyvenantys artimieji 
susisieks su Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centru, mes 
namiškių paruoštą paketą pri-
statysime Alantos technologijos 
ir verslo mokyklos Anykščių 
filialo bendrabutyje izoliuotam 
asmeniui. Jį neatlygintinai atve-
šime įstaigos transportu”, - sakė 
Jolanta Pleškienė.

Pagalbos reikia ne tik 
senjorams

Kalbėdama apie pagalbą 
anykštėnams, Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centro di-
rektorė Jolanta Pleškienė atkrei-
pė dėmesį į tai, kad vienišais 
asmenimis nereikėtų laikyti tik 
vyresnio amžiaus žmonių. „Tai 
gali būti ir nėščios moterys, ir 
mamos su mažamečiais vaikais, 
šiuo metu neturinčios artimųjų. 
Jei jiems nėra kam pristatyti 
maisto produktų, tegul būti-
nai kreipiasi į Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centrą”, - 
kvietė Jolanta Pleškienė.

Stengiasi apsaugoti ir darbuo-
tojus, ir paslaugų gavėjus

Pasiteiravus, kaip Anykščių 
rajono socialinių paslaugų cen-
tras užtikrins, kad pas gyven-
tojus besilankantys socialiniai 
darbuotojai patys netaptų ko-
ronaviruso platintojais, Jolanta 
Pleškienė kalbėjo: „Visi darbuo-

tojai turi apsaugos bei dezinfek-
cines priemones. Gyventojams 
pristatant į namus maisto pre-
kes, tiesioginio kontakto jiems 
pavyks išvengti: atvežus pirki-
nius, pakaks paskambinti gy-
ventojui  telefonu ir pranešti, 
kad pagalba pristatyta. Kiek 
sudėtingiau su gyventojų ap-
tarnavimu jų namuose, pavyz-
džiui, kai į namus reikės atnešti 
malkų, vandens. Suprantame 
situacijos sudėtingumą bei atsa-
komybę, todėl stengsimės vieni 
kitus saugoti pagal pateiktas re-
komendacijas.

Žmonėms labai stinga 
psichologinės pagalbos

Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė Jolan-
ta Pleškienė papasakojo, kad jai 
pačiai teko bendrauti su centro 
paslaugų gavėjais bei pajusti, 
kokiomis nuotaikomis jie gyve-
na, Lietuvoje nuolat pranešant 
apie augančius užsikrėtimus 
koronavirusu. „Žmonės bijo. 
Jaučiamas didžiulis gyventojų 
nerimas. Jiems reikalinga ne tik 
konkreti pagalba, bet ir emoci-
nis palaikymas. Įstaigos perso-
nalas, turėdamas savo aptarnau-
jamų asmenų grupę, stengiasi 
kiekvienam telefonu paskam-
binti ir pakalbinti bent jau porą 
kartų per savaitę. Leidžiame 
žmonėms išsikalbėti, išklauso-
me juos. Savaime suprantama, 
nesame profesionalūs psicho-
logai, tačiau galime išklausyti, 
nuraminti, patarti”, - kalbėjo 
Jolanta Pleškienė.

Automobiliai pažymėti 
logotipais

Šiuo sudėtingu laikotarpiu 
suaktyvėjo įvairūs apsišaukė-
liai, kurie, prisistatę įvairių 
organizacijų atstovais, gali 
siekti pasinaudoti žmonėmis, 
apgaulės būdu vilioti pinigus. 
Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė Jo-
lanta Pleškienė įspėjo saugotis 
nepažįstamų žmonių ir papasa-
kojo, kaip bus galima atpažinti 
įstaigos darbuotojus. 

„Siekdami užtikrinti gyvento-
jų saugumą, atkreipiame dėme-
sį, kad maisto produktų paketai 
bei būtinosios prekės į anykštė-
nų namus bus atvežami Anykš-
čių rajono socialinių paslaugų 
centro tarnybiniais automobi-
liais, ant kurių durų pažymėti 
įstaigos logotipai, prieš tai susi-
siekus su asmeniu telefonu“.

Nelaimės akivaizdoje 
skleidžiasi gerumo daigai

Lietuvoje plintant korana-
virusui vis daugiau žmonių 
užsidaro savo namuose, dirba 
nuotoliniu būdu. Pasiteiravus, 
kaip jaučiasi socialiniai dar-
buotojai, kuriems tokiomis 
sąlygomis tenka kontaktuoti 
su žmonėmis, Anykščių rajo-
no socialinių paslaugų centro 
direktorė Jolanta Pleškienė į 
klausimą atsakė klausimu: „O 
ką daryti? Naudojamės apsau-
ginėmis priemonėmis, dezinfe-
kuojamės. Darbą atlikti priva-
lu. Džiaugiuosi savo kolektyvu, 
kuris ir tokiomis sudėtingomis 
sąlygomis nepalūžta bei yra nu-
siteikęs suteikti būtinąją pagal-
bą tiems gyventojams, kuriems 
jos reikia labiausiai”.

Teikdamas būtinąsias pas-
laugas, Anykščių rajono socia-
linių paslaugų centras bendra-
darbiauja ir su savanoriais. Dėl 
paslaugų anykštėnams centras 
susivienijo su Gynybos para-
mos fondo savanorių grupe. 

„Džiaugiuosi aktyviais ir 
iniciatyviais fondo atsakingais 
kuratoriais Dominyku ir Šarū-
nu“, - sakė Jolanta Pleškienė.

 Direktorė Jolanta Pleškienė 
neatmetė galimybės, kad, jei si-
tuacija dėl koronaviruso šalyje 
kryps į blogąją pusę, pagalbos 
dėl paramos gyventojams teks 
kreiptis ir į verslo atstovus.

„Būkime atsakingi ir neabe-
jingi, saugodami vieni kitus“, - 
kvietė Anykščių socialinių pas-
laugų centro direktorė Jolanta 
Pleškienė.

Dovanos laikraščius ir 
žurnalus

Anykščių rajono gyventojus 
lankantys Anykščių socialinių 
paslaugų centro darbuotojai, 
teikdami būtinąsias paslaugas, 
į jų namus užsuks ir su dova-
nomis – kiekvienas jų nemoka-
mai gaus naujausią laikraščio 
„Anykšta“ bei žurnalo „Aukš-
taitiškas formatas“ numerį. Ka-
rantino laikotarpiu rekomen-
duojama kuo rečiau lankytis 
parduotuvėse, kuriose galima 
įsigyti „Anykštos“ redakcijos 
leidžiamų leidinių, be to, šiuo 
laikotarpiu yra išaugęs vietinės 
informacijos poreikis, todėl re-
dakcija, bendradarbiaudama su 
Anykščių socialinių paslaugų 
centru, nusprendė gyventojus 
pradžiuginti spaudos leidi-
niais.
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RENKAME POPULIARIAUSIUS MEDIKUS

Ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, slaugytojai Laimutei 
SLAPŠIENEI, už jų nuoširdumą, kantrybę, rūpestingumą. 
Nuoširdžiai Jums ačiū.

O. ir V. PAŠKEVIČIAI

Dėkoju gydytojai Virginijai PAžėrIENEI už gydymą, prie-
žiūrą, rūpestingumą ir dėmesį, nuoširdų ir malonų bendra-
vimą.

Antanas AdOmAVIČIus

Sergančiam žmogui reikia ne tik gydymo, bet ir gerumo, 
nuoširdaus žvilgsnio, palaikančio žodžio, paprasto ben-
dravimo, paaiškinimo. Tai visada gaunu iš gydytojo Valdo 
MACIJAUSKO ir slaugytojos Laimutės SLAPŠIENėS. 
Nuoširdžiai ačiū Jums už viską.

Janė GAVĖNAVIČIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, slaugytojai 
Laimutei SLAPŠIENEI už jautrų, paguodžiantį, palaikantį 
žodį, atjautą.

Būkite sveiki, sėkmės!

Ona GREBNICKIENĖ

Ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, slaugytojai Laimutei 
SLAPŠIENEI už profesionalumą, nuoširdumą, stiprų dvasinį 
palaikymą. 

Sėkmės jūsų nelengvame ir pagarbos vertame darbe!

Genovaitė KONTRImAVIČIENĖ

Pagalvojom, už ką būtų galima padėkoti gydytojui Valdui 
MACIJAUSKUI ir slaugytojai Laimutei SLAPŠIENEI?

Už visus patarimus, už drąsų žvilgsnį, išbaidantį ligas, už 
padrąsinimą, įveikiant jas, už šypsenas, kurios niekada ne-
dingsta nuo veido, už įžvalgas, kurios praskaidrina dienas.

Būkite sveiki!
Nijolė, Gediminas RAduŠIAI

Gydytojai Dianai IrICIJAN ir slaugytojai Kristinai 
LIUTKIENEI.

Dėkinga esu už atidų išklausymą, profesionalumą, paaiški-
nimą, šypsenas, nuoširdų žodį ir širdies gerumą.

Nuoširdžiai ačiū!

Regina VARAŠKEVIČIŪTĖ

Ačiū šeimos gydytojai Neringai KIŠONAITEI už rūpestį, 
nuoširdumą, geranoriškumą. Sėkmės Jūsų nelengvame 
darbe.

Romas ir Bronė VilimAi.

Dezinfekcinis skystis pilstomas Ažuožeriuose
Į Žemės ūkio kooperatyvą ,,Ažuožerių sultys“ viena po kitos 

važiuoja spirito autocisternos. Ažuožeriečiai sudarė sutartį su 
,,Vilniaus degtine“ ir į penkių litrų pakuotes pilsto dezinfekcinį 
skystį.

ŽŪB ,,Ažuožerių sultys“ di-
rektorius Regimantas Butvydas, 
sulaukęs ,,Anykštos“ žurnalisto, 
anaiptol nebuvo patenkintas dėme-
siu. Pasak direktoriaus, anykštėnai, 
vieni per kitus sužinoję, kad Ažuo-
žeriuose pilstomas dezinfekcinis 
skystis, važiuoja tiesiai į įmonę ir 
prašo jo parduoti.     

O ŽŪB „Ažuožerių sultys“ skys-
čio parduoti neturi teisės, todėl 
bendrovės vadovui tenka gaišti lai-
ką ginantis nuo klientų. ,,Ne mano 
produktas. Aš tik atlieku paslaugą, 
kurią ,,Vilniaus degtinė“ užsakė“, - 
tikino R.Butvydas.

,,Anykšta“ savaitės pradžioje 
sulaukė pasipiktinusių skaitytojų 
skambučių, tarp jų ir vieno vietos 
politiko, neva jei jau dezinfekci-
nis skystis pilstomas šalia Anykš-
čių, tai jo pirmiausia turėtų gauti 
anykštėnai.  

ŽŪB ,,Ažuožerių sultys“ direk-
torius R.Butvydas, perdavus jam 
tokį anykštėnų pageidavimą, sakė, 
kad ne jam spręsti, kaip ,,Vilniaus 
degtinė“ realizuos dezinfekcinį 
skystį. Tiesa, verslininkas ramino 
anykštėnus, sakė, kad, jo žiniomis, 
Obelių spirito varykla planuoja pa-
gaminti 1,5 mln. litų spirito, skirto 
dezinfekcijai, todėl dezinfekcinio 
skysčio visiems Lietuvos gyvento-
jams užteks.

Šią savaitę ,,Ažuožerių sulčių“ 
išspilstyto dezinfekcinio skysčio 
jau buvo galima nusipirkti Anykš-
čių ,,Norfose“. Vilniaus gatvės 
,,Norfa“ gavo 68 penkialitrius de-
zinfekcinio skysčio pakus. Vienas 
pakas kainuoja 29,99 euro. Ketvir-
tadienį, vidury dienos, pusė gauto 
skysčio dar nebuvo parduota. 

-ANYKŠTA
Ažuožeriuose iš autocisternų dezinfekcinis skystis pilstomas į penkialitrius pakus.

Populiariausio gydytojo rinkimuose - naujas lyderis
Populiariausių medikų rin-

kimuose gydytojas Valdas 
Macijauskas aplenkė iki tol 
pirmavusią gydytoją Dalią 
Kazlauskienę. V.Macijauskas 
dabar turi 26 -ias,  D. Kazlaus-
kienė - 24-ias padėkas. 

Po 11 padėkų gavo  gydytojos 
R. Juodiškienė ir N.Kišonaitė. Kitų 
gydytojų surinktų padėkų skai-
čius:  D.Irician - 9, V.Pažėrienė - 7, 
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.

Tarp slaugytojų  toliau pirmauja 14 
padėkų gavusi R. Pociūnienė.  13-os 

padėkų sulaukė  J. Abraškevičienė, 
po  11 padėkų gavo A. Bartulienė ir 
L. Slapšienė , 10 - S. Strazdienė, po 
9 - K. Liutkienė ir R. Strazdienė, 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 bū-
dais – „Anykštos“ laikraštyje spaus-

dindami padėkas (1 padėkos kaina 
10 eurų), rašydami laiškus apie tai, 
kaip Jumis medikai pasirūpino, bei 
balsuodami anyksta.lt.  75 proc. 
balsų sudarys padėkos ir laiškai 
„Anykštoje“, 25 proc. – balsavimas 
internete.

Balsavimą internete skelbsime 
balandžio mėnesį, o padėkų ir laiškų 
jau laukiame. Padėkas galima užsa-
kyti elektroniniu paštu reklama@
anyksta.lt arba redakcijoje (Vilniaus 

g. 29, Anykščiai). Telefonai pasiteir-
auti: 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, Medi-
cinos darbuotojų dieną. O nugalėtoją 
paskelbsime balandžio 25 dieną.

-ANYKŠTA

Gydytojas Valdas Macijaus-
kas sulaukė 26 - ių padėkų.

Gydytojai Daliai Kazlauskie-
nei dėkota 24 - is kartus.
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įvairūs siūlo darbą

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.

Šilumos siurbliai, 
kondicionieriai,kaminai, katilai.

Vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadų įrengimas.

Prekyba išsimokėtinai.
Konsultacija, garantija.

UAB "Vilpra" salonas
J. Biliūno g. 18, Anykščiai.

Tel.: (8-610) 39151, (8-381) 5-43-74.

SAULĖS JĖGAINIŲ 
MONTAVIMAS,

PROJEKTAVIMAS, 
KONSULTAVIMAS, 

PRIEŽIŪRA BEI REIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ RENGIMAS.

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

Vynuoginių sraigių supirkimas

REIKALINGI 
SUPIRKĖJAI, SURINKĖJAI, 

VEŽĖJAI.
Tel. (8-699) 96333.

Reikalingi 
tarptautinių reisų 

CE kategorijos 
vairuotojai.

Tel. (8-686) 23411.

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

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

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

Tel. (8-614) 56848.

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

Darbas pagal savo gyvenamąją 
vietą.

Tel. (8-679) 87866.

reikalinga melžėja prižiūrėti 15 
karvių. Apgyvendina 3 kambarių 
bute.

Tel. (8-680) 70514.

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.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-699) 65148.

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

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.

Polietileno plėvelė šiltnamiams, 
agrodanga.

Tel. (8-601) 16753.

nuoma

Išnuomoja namelį Troškūnuose, 
Traupio 10 (50 Eur/mėn.).

Tel. (8-671) 99860.

Išnuomojamas 3 kambarių 
butas.

Tel. (8-678) 09764.

Tirti dėl koronaviruso pradėjo tik po 
gyventojų sujudimo Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Kovo 24 dieną Anykščių miesto Vairuotojų gatvės gyventojams kilo įtarimų, kad jų kaimynė gali 
būti užsikrėtusi koronavirusu. Dėl šio atvejo informuota Anykščių rajono savivaldybė, savivaldybės 
gydytojos Vaivos Daugelavičienės paprašyta tarpininkauti dėl galimai užsikrėtusios mirtinu virusu 
moters ištyrimo, tačiau gyventojai sulaukė atsakymo, kad šioje situacijoje Anykščių rajono savival-
dybė negali niekuo padėti.

Vairuotojų gatvės 
bendrabutyje – įtempta situacija

,,Anykštą” pasiekė kaimo turiz-
mo sodybos ,,Geras” šeimininkės 
Gitanos Mileikaitės ir Anykščių ra-
jono savivaldybės susirašinėjimas 
elektroniniu paštu. G.Mileikaitė 
dėl galimai koronavirusu užsikrė-
tusios Vairuotojų gatvės gyvento-
jos į Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoją V.Daugelavičienę kreipėsi 
kovo 24 dieną.

G.Mileikaitė V.Daugelavičienę 
informavo, ką jai papasakojo viena 
Vairuotojų gatvės gyventoja.

,,Kovo 9 dieną iš Olandijos grįžo 
jos sūnus ir jie abu susirgo, turi tem-
peratūros, kosti, blogai jaučiasi, mo-
teris yra pasiėmusi nuotoliniu būdu 
biuletenį nuo kovo 17 dienos, ji pati 

įtaria, kad susirgo koronavirusu nuo 
sūnaus, bet, paraginta nuvykti ir iš-
sitirti, kategoriškai atsisakė. Kartu 
gyvena ir vyras, kuris nesilaiko sa-
viizoliacijos ir vaikšto visur. Name 
kyla įtampa ir panika gyventojų tar-
pe, tuo labiau, kad nurodyti asme-
nys nesilaiko saviizoliacijos, nesi-
tiria dėl galimo užsikrėtimo virusu. 
Prašome, esant ekstrinei situacijai, 
susisiekti su nurodytais asmenimis, 
rasti priemonių ir būdų juos ištirti 
bei, esant poreikiui, dezinfekuoti 
namo laiptines, koridorius ir ben-
drojo naudojimo patalpas bei kuo 
skubiau informuoti gyventojus dėl 
esamos situacijos, pakabinant infor-
maciją lentoje, ant durų ir kitose vie-
tose. Su nerimu lauksiu bet kokios 
informacijos apie situacijos eigą”, - 
elektroniniame laiške savivaldybės 

gydytojai V.Daugelavičienei rašė 
G.Mileikaitė.

Koronaviruso neįtarė

Į pagalbos prašymą Anykš-
čių rajono savivaldybės gydytoja 
V.Daugelavičienė reagavo lakoniš-
ku atsakymu.

,,Šiuo metu nei šeimos gydytojas, 
nei paskambinus 1808, kur paskiria 
tyrimus, neįtaria koronaviruso, nes 
nėra būdingų ligos požymių. Dėl 
saviizoliacijos perspėta”, - informa-
vo V.Daugelavičienė.

Primygtinai prašė susirgusiuos 
asmenis ištirti dėl koronaviruso

Kaimo turizmo sodybos ,,Ge-
ras” šeimininkė G.Mileikaitė to-

liau tęsė susirašinėjimą su Anykš-
čių rajono savivaldybės gydytoja 
V.Daugelavičiene, kad neeilinė si-
tuacija viename iš miesto bendra-
bučių nebūtų palikta likimo valiai.

,,Pati prisiskambinau galimai 
koronavirusu sergančiai moteriai, 
ji ką tik mane informavo, kad karš-
čiuoja, skauda gerklę, kosti, neturi 
jėgų ir sveikatos. Turėjo kontak-
tą su iš užsienio grįžusiu sūnumi, 
kuris taip pat serga. Jie geria anti-
biotikus. Ji informavo, kad negali 
gauti nukreipimo išsityrimui dėl 
koronaviruso jau visa savaitė. Gal 
yra galimybė patarpininkauti dėl as-
mens išsityrimo mobiliame punkte? 
Jei tikrai esate tikri, kad jie neturi 
jokių koronoviruso ligai būdingų 
požymių, prašau informuoti namo 
gyventojus išplatinant pranešimą 
namo skelbimų lentoje”, - neatlyžo 
G.Mileikaitė.

,,Tarpininkauti tikrai negalime, 
tvarka labai griežta”, - dar vieną 
lakonišką atsakymą G.Mileikaitei 
pateikė savivaldybės gydytoja 
V.Daugelavičienė.

Iš Olandijos grįžęs vyras 
tiriamas 

Penktadienį, kovo 27 dieną, 
,,Anykšta” susisiekė su Anykš-
čių rajono savivaldybės gydytoja 
V.Daugelavičiene, kad ši pako-
mentuotų, ar toliau kaip nors yra 
sprendžiama galimai koronavirusu 
užikrėtusių Vairuotojų gatvės ben-
drabučio gyventojų problema.

,,Iš Olandijos grįžusiam Vairuo-
tojų gatvės gyventojos sūnui kovo 
26 dieną, ketvirtadienį, Panevėžyje 
dėl koronaviruso nustatymo buvo 
paimtas tepinėlis. Telefonu 1808 
buvo pasakyta, kad jo motina dėl ty-

rimo, ar ji nėra užsikrėtusi korona-
virusu, nebus registruojama. Jeigu 
paaiškėtų, kad iš Olandijos grįžęs 
sūnus yra užsikrėtęs koronavirusu, 
tik tada tyrimas bus atliekamas ir 
jo motinai. Tai sprendžia ne šeimos 
gydytojas, ne mes, o specialistai, 
kam daryti tepinėlį, o kam ne. Da-
bar laukiame tyrimo išvadų”, - sakė 
V.Daugelavičienė.

Savivaldybės gydytoja V. Dau-
gelavičienė sakė, kad iš Olandi-
jos grįžęs vyras numeriu 1808 dėl 
koronaviruso tyrimų pasiskambi-
no pats. Po kiek laiko bus tyrimo 
išvados, savivaldybės gydytoja 
V.Daugelavičienė atsakyti negalė-
jo.

Skambinti raginama net 
pajutus gerklės skausmą

Sveikatos apsaugos ministerija 
skelbia, kad koronaviruso karš-
toji linija 1808 veikia visą parą, į 
ją galima skambinti iš visų tinklų 
nemokamai.

Numeriu 1808 skambinti ragina-
ma ir pasireiškus į gripą būdingiems 
ligos simptomams – karščiavimui, 
kosuliui, gerklės skausmui ar pa-
sunkėjusiam kvėpavimui – po ke-
lionės į užsienio šalis ar po kontakto 
su tikėtinu koronaviruso nešiotoju.

Paskambinę į koronaviruso 
karštąją liniją, gyventojai konsul-
tuojami pagal specialiai sudarytą, 
struktūrizuotą skaitmeninį algori-
tmą, pritaikytą priimti ir apdoroti 
iškvietimus, nustatyti reikiamą 
pagalbos lygį ir rekomendacijas. 
Linijos specialistai pataria savii-
zoliacijos, Covid-19 prevencijos ir 
kitais klausimais. Esant poreikiui, 
skambinantysis sujungiamas su 
GMP dispečerine.

Kaimo turizmo sodybos šeimininkė Gitana Mi-
leikaitė primygtinai Anykščių rajono savival-
dybės gydytoją reikalavo išsiaiškinti, ar ben-
drabutis netapo koronaviruso židiniu.

Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva 
Daugelavičienė aiškino, kad savivaldybė dėl 
galimai koronavirusu užikrėtusio vyro ištyri-
mo tarpininkauti negali.
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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.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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.

Automobiliai

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

Tel. (8-609) 31414.

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

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

Gyvuliai

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

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

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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
KOVO 29 d. (sekmadienį) prekiausime 

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

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

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.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

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

Tel. (8-604) 12810.

Malkas.
Tel. (8-679) 31479.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

Tel. (8-698) 55663.

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

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

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. 

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

Supjaustytas medžio atraižas, 
skaldytas malkas. Atveža kom-
postinės žemės, įvairaus žvyro po 
2,5 tonos.

Tel. (8-621) 30354.

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.

Barkūno sėklą.
Tel. (8-650) 25977.

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

Tel. (8-605) 49513.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atveža.

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

Tel. (8-686) 33036.

UAB „Anykštos 
redakcija“

(Vilniaus g.29, 
Anykščiai)

 priima skelbimus 
į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis 
Rokiškis“

„Kupiškėnų 
mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Mūsų Ignalina“

„Utenis“

„Utenos apskrities 
žinios“

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.
El.p. reklama@anyksta.lt

El.p. reklama@anyksta.lt
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anekdotas

oras

-2

+12

mėnulis
Kovo 28- 30 d. - jaunatis.

Narcizas, Almantė, Bertoldas, 
Manvydas.

Filemonas, Sikstas, Rimkantas, 
Girmantė, Odeta.

šiandien

kovo 29 d.

kovo 30 d.
Gvidonas, Virmantas, Meda, 
Ferdinandas, Anelė, Nelė.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijuTAS,

rašė Antonas FEljEToNAS

Skambutis cirko direktoriui :
- Laba diena, gal jums reika-

lingas kalbantis arklys?
- Neturiu aš laiko toms jūsų 

nesąmonėms!! - ir padeda rage-
lį.

Vėl skambutis :
- Aš rimtai klausiu: ar jums 

reikia kalbančio arklio? Ir labai 
prašau, nepadėkit ragelio, nes 
baisiai sunku kanopomis numerį 
rinkti...

***
Brežnevo laikai. Per olimpinių 

žaidynių atidarymą Brežnevas 
skaito paruoštą kalbą:

- O, - O, - O...
Patarėjas tyliai jam šnabžda:
- Pone prezidente, čia olimpi-

niai žiedai, tekstas žemiau...

***
Poliklinika.
- Laba diena, aš atnešiau šlapi-

mo ir išmatų.
- Analizei?
- Tai ne, degustacijai!

***
Prieš savo gimtadienį vaikinas 

sako savo motinai:
– Į svečius ateis trys mergi-

nos. Su viena iš jų aš noriu kurti 
šeimą. Mama, pasižiūrėk į jas ir 
pasistenk atspėti kuri.

Po gimtadienio vaikinas priei-
na prie motinos ir klausia:

– Kaip manai, kuri iš jų mano 
išrinktoji?

Mama atsako:
- Ta, kuri sėdėjo viduryje.
Nustebęs vaikinukas klausia:
– Iš kur žinai?
– Ji jau dabar mane erzina, – 

atsako motina.

***
Vaikinas pasipiršo merginai. 

Atsiklausia ir jos tėvo:
– Jeigu Jūs neprieštarausite, 

norėčiau vesti Jūsų dukrą.
– O su mano žmona kalbėjo-

te?
– Taip, kalbėjau… Bet jeigu 

jūs nieko prieš, tai vis dėlto rink-
čiausi jūsų dukrą.

Amiliutė prie profkės dairosi potencialaus jaunikio
ji nebūtų Amiliutė,
jei neplaktų jos širdutė.
iš koronos bus naudos,
jei gerai ji pagalvos.

Į proftechninę vyrukų 
Padavė. nors be dantukų,
Gal ir biškį virusuoti-
Užtatai tvirti, pečiuoti. 

Užsigrūdinę kaip reta -
Darbas rankose jų dega.
Moka špuntą padaryti,
Šuniui būdą pastatyti. 

ištremti jie be vilties -
Va, europa tau padės!
Globalistų rojus šitas
išmetė juos tarsi plytas. 

Motinėle lietuvėle,
Gelbėk vaiką valkatėlę! 
nuo humaniškos tvarkos
Reiks priprasti prie putros! 

Amiliutė - už grėblelio,
lekia profkėn, kiek pagali. 
Po langais lapus ji braukia -
Gal pašauks vardu kas? laukia...

„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

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. 


