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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.

Kyla aistros dėl Karščiavimo klinikos įrengimo ligoninėje
Anykščių rajono vadovai ketina Karščiavimo kliniką - buferinę zoną galimai koronavirusu susirgusiems asmenims - įkurrti Anykš-

čių ligoninėje. O tokiam sprendimui besipriešinantis Anykščių rajono ligoninės direktorius dr.Audrius Vasiliauskas gali lėkti iš dar-
bo. Ligonės vadovas sako, kad Karščiavimo klinika kels grėsmę koronavirusu užsikrėsti kitiems ligonės pacientams bei personalui. 
Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius sako, kad taip kalbėdamas direktorius parodo, kad yra tarsi kosmonautas, nesiorentuo-
jantis situacijoje. 

Anykščių rajono ligonės direktorius dr. Audrius Vasiliauskas mano, 
kad Karščiavimo kliniką įkurdinus ligoninės patalpose kils grėsmė 
koronaviru užkrėsti medikus ir kitus pacientus.

Karščiavimo klinika bus įkurta Anykščių rajono ligoninės flige-
lyje, kuris yra arčiau nei Priėmimo skyrius. Į Karščiavimo klini-
ką bus įeinama pro atskirą įėjimą.

Vagystė. Balandžio 2 dieną,  apie 
8.30 val., Troškūnų seniūnijos Ra-
kutėnų kaime pastebėta, kad iš trijų 
traktorių pavogta navigacinė ir kom-
piuterinė įranga bei įrankiai. Nuosto-
lis – 19 750 eurų. 

Šventė. Anykščių rajono savi-
valdybė kol kas neturi atsakymo, 
ar šiemet birželio pradžioje Niūro-
nių kaime įvyks respublikinė žirgų 
sporto ir tradicinės kultūros šventė 
,,Bėk bėk, žirgeli!”. ,,Niekas negali 
pasakyti, kaip ir kiek dar ilgai teks 
gyventi ekstremaliomis sąlygomis, 
tačiau svarstymai apie šventės „Bėk 
bėk, žirgeli” veiklas vyksta. Laikas 
parodys, ar pati šventė vyks. Šiai 
dienai sprendimo, kad šventės nebus, 
nėra”, - ,,Anykštai” sakė Anykščių 
rajono mero patarėja, Kultūros tary-
bos pirmininkė  Gabrielė Griauzdaitė 
- Patumsienė.

Apsauga. Anykščių rajono sa-
vivaldybė pasirašė sutartį su UAB 
,,Šerifai”, kurioje numatyta, kad ši 
bendrovė 24 val. užtikrins patalpų, 
skirtų asmenų privalomai izoliacijai 
dėl koronavirusinės infekcijos, ap-
saugą ir režimo užtikrinimą.

Maitinimas. Karantino metu mo-
kiniams, gaunantiems nemokamą 
maitinimą, maitinimas bus organi-
zuojamas atiduodant maisto davinius, 
- skelbia Anykščių rajono mokyklos. 
Gyvenantys netoli mokyklų, mokslei-
viai ar jų tėvai maisto davinius kvie-
čiami atsiimti mokyklose, o gyvenan-
tiems kitose vietovėse daviniai bus 
pristatomi geltonaisiais autobusais.

Poreikis. Anykščių socialinės 
gerovės centro, kaip ir daugumos įs-
taigų, durys per karantiną užrakintos, 
tačiau įstaiga savanoriškai  darbuoja-
si nuotoliniu būdu. Centro vadovas 
Sigitas Petravičius sakė, kad dabar 
daugiau žmonėms reikia išklausymo, 
nuraminimo, kaip pragyventi šį sun-
kų laikotarpį.

Sportas. Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centras skelbia, kad per ka-
rantiną sportinio ugdymo treniruo-
tės yra vykdomos nuotoliniu būdu. 
Nuotoliniu būdu dirba krepšinio, 
graikų-romėnų imtynių, sunkiosios 
atletikos, futbolo, žirginio sporto, 
plaukimo treneriai. 

,,Lagesos“ 
bazėje - nauja 
įmonė

Kaimynų kova 
su koronavirusu: 
Lenkijos 
sprendimai

Vairuotojų 
karantinavimas - 
darbdavių 
reikalas

Darbuotojai 
baiminasi, kad 
įmonė gali tapti 
koronaviruso 
židiniu

Anykščių rajone diagnozuoti keturi 
susirgimai koronavirusu

Iki vakar darbo dienos pa-
baigos Anykščių rajone buvo 
fiksuoti keturi susirgimo ko-
ronavirusu atvejai. Nemažai 
anykštėnų, pridavusių mėgi-
nius tyrimams dėl koronaviru-
so, vis dar laukia atsakymų. 

Kokiam skaičiui anykštėnų  
atlikti tyrimai ir kyla įtarimai 
dėl galimo susirgimo koronavi-
rusu, Anykščių rajono savival-
dybės vadovai informacijos ne-
turi. Lietuvoje iki penktadienio 
vakaro fiksuoti 696 susirgimai 
koronavirusu. 9 žmonės mirė.  

Pirmasis susirgimas koranavirusu fiksuotas Janušavos  (Kavarsko sen.) gyventojui. Po trijų dienų 
paskelbta, kad koronavirusu susirgo ir šio žmogaus suaugę vaikai. 
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spektras,,Lagesos“ bazėje - nauja įmonė
Tebevyksta UAB ,,Lagesa“ bankroto procedūros, bet bendro-

vės patalpose verda gyvenimas. Po ,,Lagesos“ stogu įsikūrė nauja 
įmonė UAB ,,Porinda“. Jos direktorius ir vienintelis akcininkas 
- Kipras Pakeltis.

Dabar jau BUAB ,,Lagesa“ 80 
proc. akcijų valdė Katinų šeima. 
Įmonei vadovavo samdomas di-
rektorius Donatas Nargėlas, o jos 
bendrasavininkis Algis Katinas 
dirbo gamybos direktoriumi. 

32-ejų metų K.Pakeltis yra 
A.Katino sūnėnas ir Anykščiuose 
žinomo politiko bei verslininko 
Luko Pakelčio jaunesnis brolis. 

K.Pakeltis kol kas dirba dviejuo-
se darbuose. Jis ir UAB ,,Porinda“ 
direktorius, ir brolio valdomos 
UAB ,,ESSPO“ svarbių klientų va-
dybininkas.

,,Anykštai“ K.Pakeltis dėstė, 
jog įdarbino didžiąją dalį buvusių 
,,Lagesos“ darbuotojų, tarp jų ir 
gamybos vadovą A.Katiną.  UAB 
,,Porinda“ iš bankroto administra-
toriaus nuomojasi BUAB ,,Lage-

sa“ įrangą. Patalpos taip pat yra 
nuomojamos - jos jau nebebuvo 
,,Lagesos“ nuosavybė.

UAB ,,Porinda“ - nauja, ,,tuščia“ 
įmonė. Tačiau ją įsteigė ne K.Pakeltis: 
jis sakė nusipirkęs veiklos nevykdžiu-
sią bendrovę ir taip išvengęs įmonės 
registravimo rūpesčių. 

,,Lagesa“ vertėsi kėdžių ga-
myba. Apie 90 proc. produkcijos 
buvo eksportuojama į Skandinavi-
ją. K.Pakeltis ,,Anykštai“ kalbėjo, 
kad ,,Porinda“ tęsia savo pirmtakės 
,,Lagesos“ veiklą - gamina kėdes 
ir didžiąją jų dalį parduoda skan-
dinavams. Verslininkas aiškino, 
kad ketina plėsti gaminių spektrą, 
pradėti gamyboje naudoti ir meta-
lines detales. K.Pakeltis planuoja 
stiprinti ,,prekybinę pusę“, ieškoti 
naujų prekybos partnerių ir rinkų.

32-ejų metų Kipras Pakeltis jo dėdžių valdytos įmonės vietoje 
įkūrė naują bendrovę UAB,,Porinda“. Jis yra ir šios bendrovės 
vadovas, ir vienintelis akcininkas. 

Nuotr. iš asmeninio Kipro PAKelčio archyvo.
UAB ,,Porinda“ dirba 31 dar-

buotojas. ,,Lagesoje“ prieš bankro-
tą dirbo 39 darbuotojai. Į teismą, 
prašydamas iškelti bankroto bylą 

,,Lagesai“, prieš Naujuosius metus 
kreipėsi pats įmonės direktorius 
D.Nargėlas. 

-ANYKŠTA

Bedarbių nedaugėja, tačiau darbo 
pasiūlymų mažėja Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Lietuvoje paskelbus karantiną, Užimtumo tarnybos Anykščių 

skyrius naujų bedarbių antplūdžio kol kas nefiksuoja.

Anykščių skyriaus vedėja Joli-
ta Kairienė sakė, kad gyventojai 
registruojasi bedarbiais tokiais 
pat tempais, kaip ir prieš karanti-
ną. Pavyzdžiui, šiandien užregis-
truotas tik vienas bedarbis.

Naujų darbo pasiūlymų Užim-
tumo tarnybos Anykščių skyrius 
registruoja vos vieną kitą, darbas 
siūlomas Ukmergėje. Tiesa, nau-
jų darbuotojų, pasak J.Kairienės, 
nuo ateinančio mėnesio planuoja 
priimti vietos miškininkai - iš 
viso keturis.

,,Jaučiasi toks darbo rinkos 
sąstingis. Daug įmonių Anykš-
čių rajone arba užsidarė, arba 
veiklą pristabdė. Darbuotojų at-
leidimų dar nėra, darbdaviai nori 
deklaruoti prastovas”, - aiškino 
J.Kairienė.

Užimtumo tarnybos Anykščių 
skyriaus vedėja J.Kairienė sakė 
nemananti, kad dėl užsitęsusio 
karantino Anykščių rajone galėtų 
išaugti bedarbių skaičius.

,,Yra valstybės parama. Jeigu 
darbo vietos nebus panaikintos, 
darbdaviai iš valstybės galės 
gauti susbsidiją. Manau, tokia 
galimybe darbdaviai naudosis”, - 
svarstė J.Kairienė.

Šiuo metu Užimtumo tarnyba, 
kaip ir kitos įstaigos, interesantus 
aptarnauja nuotoliniu būdu.

,,Telefonu aptarnauti interesan-
tus yra sudėtingiau. Buvo ir tokių 
atvejų, kai pirmomis karantino 
dienomis žmonės pas mus dar 
atvyko. Buvo visko, nebuvom 
pasiruošę tokiai situacijai”, - pri-
sipažino J.Kairienė.

Užimtumo tarnybos Anykščių skyriaus vedėja Jolita Kairienė 
mano, kad dėl užsitęsusio karantino bedarbių skaičius rajone 
neišaugs.

Kostiumai. Panevėžio įmonės 
„Devold“ ir „Dominari“ miesto 
medikams pagamino bandomuo-
sius apsauginius kostiumus ir ne-
trukus pradės jų masinę gamybą. 
Tai penktadienį pranešė Respubli-
kinės Panevėžio ligoninės direk-
torius Arvydas Skorupskas. Anot 
jo, šiuo metu derinama pramoninė 
kostiumų gamyba. „Tai yra mūsų 
Panevėžio verslo ir ligoninės ben-
dras produktas. Dvi mūsų krašto 
įmonės – „Dominari“ ir „Devold“ 
– pagamino ir su mūsų medikais 
testavo apsauginius kostiumus, 
kurie yra pagaminti jų įmonėse. 
Dabar jie derina pramoninę ga-
mybą“, – spaudos konferencijoje 
penktadienį sakė A. Skorupskas. 
„Produktas jau yra ištestuotas ir 
atsiliepimai yra tikrai geri“, – pri-
dūrė jis. „Devold“ yra Panevėžio 
laisvojoje ekonominėje zono-
je veikianti Norvegijos kapitalo 
tekstilės gamintoja, baldų gamy-
kla „Dominari“ yra viena didžiau-
sių Panevėžio rajono pramonės 
įmonių.

Skystis. Dėl plintančio koro-
naviruso smarkiai išaugus rankų 
dezinfekcinio skysčio poreikiui, 
kovo mėnesį 50 leidimus turinčių 
įmonių jau pagamino apie 2 mln. 
litrų šio produkto, BNS prane-
šė Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamentas. Pasak jo, 
leidimus gavusios įmonės gali pa-
naudoti daugiau kaip 20,746 mln 
litrų alkoholio. Kai kurioms jų šio 
produkto leista atsivežti iš Lietu-
vos, Lenkijos, Slovakijos, Ukrai-
nos, Baltarusijos gamintojų. Nau-
jus leidimus gaminti dezinfekcinį 
skystį gavo keli alkoholio, vaistų 
gamintojai, kelios įmonės, anks-
čiau etilo alkoholį naudojusios sti-
klų plovikliams, gyvulių priežiūros 
produktams, medžio antiseptikams 
gaminti. Iki kovo tik viena įmonė 
šalyje galėjo naudoti etilo alkoho-
lį dezinfekcinio skysčio gamybai. 
Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro duomenimis (NVSC) 
iki balandžio 2-osios į rinką pa-
teikta daugiau kaip 1,934 mln. litrų 
šio skysčio. Pavyzdžiui, kovo 6-9 
dienomis jo pagaminta 18,2 tūkst. 
litrų, o kovo 31–balandžio 1-ąją – 
279,6 tūkst. litrų. 

Pasirašė. Prezidentas Gitanas 
Nausėda ketvirtadienį pasirašė 
Administracinių nusižengimų 
kodekso pataisas, kuriomis pa-
didintos baudos už karantino tai-
syklių pažeidimus bei praplėstas 
baudas galinčių skirti institucijų 
ratas, BNS patvirtino prezidento 
atstovas spaudai Antanas Bubne-
lis. Pagal priimtą įstatymą, bau-
dos fiziniams asmenims už taisy-
klių pažeidimą sieks nuo 500 iki 
1500 eurų, įmonėms – nuo 1500 
iki 6000 eurų. Iki šiol baudos fi-
ziniams asmenims siekė iki 140 
eurų, įmonėms – iki 600 eurų. 
Taip pat įstatymu suteikti įgalio-
jimai nusižengimų protokolus 
surašyti policijai, karo policijai, 
viešojo saugumo tarnybai bei 
pasieniečiams. Šios teisėsaugos 
institucijos prisijungė prie Na-
cionalinio visuomenės sveikatos 
centro ir savivaldybių adminis-
tracijų, kurios iki šiol vienintelės 
galėjo skirti baudas už karantino 
taisyklių pažeidimus. Karantinas 
Lietuvoje įvestas kovo 16 dieną, 
siekiant sulėtinti koronaviruso 
plitimą šalyje, jis tęsis mažiausiai 
iki balandžio 13 dienos.

Neblaivus anykštėnas policijai pasakojo 
išgalvotus nuotykius Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai kovo mėnesį vyku-
siame posėdyje Anykščių rajono gyventojui V.P. skyrė 450 eurų 
dydžio baudą už tai, kad šis be jokio reikalo skambino policijai ir 
pasakojo nebūtus dalykus.

Teismas nustatė, kad anykštėnas 
vasario 15-osios vakarą, maždaug 
apie  22.30  val., būdamas neblai-
vus, žinodamas, kad pagalba jam 
nereikalinga, telefonu 112 iškvietė 
policijos pareigūnus, pranešdamas 
jiems apie nebūtus dalykus. Vyras 
policininkams pasakojo, kad esą 
nepažįstami asmenys jį išvežė au-

tomobiliu ir sumušė, nurodė, kad  
kažkas įmetė jį į kūdrą.

Anykštėnui surašant administra-
cinio nusižengimo protokolą, šis 
nurodė, kad vasario 15 dieną varto-
jo alkoholinius gėrimus, o būdamas 
girtas, vakare, nežino kodėl, jau 
nebe pirmą kartą skambinėjo tele-
fono numeriu 112, sakė nebepame-

nantis, ką prikalbėjo, kad atvažiavo 
policijos pareigūnai. Į namus poli-
cijos pareigūnų vyriškis  neįsileido, 
telefoną išjungė. Paaiškinti, kodėl 
būdamas girtas be jokios priežasties 
kviečia policijos pareigūnus, anykš-
tėnas nesugebėjo.

Į teismo posėdį  teisiamasis neat-
vyko, nors buvo informuotas apie 
jo datą ir vietą, todėl byla išnagri-
nėta V. P. teismo posėdyje nedaly-
vaujant.

Teismo vertinimu, pažeidėjas 
pasielgė itin neatsakingai, kadan-
gi savo veiksmais sutrikdė nor-

malų policijos pareigūnų darbą, 
žinodamas, kad iš tiesų jų pagalba 
nereikalinga, tokiu būdu eikvojo 
šios tarnybos išteklius bei sudarė 
prielaidą nukreipti policijos dėme-
sį nuo iš tikrųjų įvykusių nelaimių, 
kilusių grėsmių žmonių gyvybei, 
sveikatai, turtui ir panašiems da-
lykams. 

V.P. visai be reikalo kviesda-
masis policijos pareigūnus taip 
,,linksminosi” jau nebe pirmą 
kartą. Už šiuos pažeidimus skirtų 
administracinių nuobaudų dar nė 
karto nesusimokėjo.

Šiuo metu Užimtumo tarny-
bos Anykščių skyriuje nuotoliniu 
būdu dirba visi specialistai.

Kovo 1 dieną Užimtumo tarny-
bos Anykščių skyriuje buvo re-
gistruoti 1 tūkst.765 bedarbiai.

,,Anykštos“ redakcija dirba kitaip

Į redakcijos žurnalistus kviečiame kreiptis telefonais (8-671) 76995 (Robertas Aleksiejūnas) arba (8-618) 25835 (Vidmantas 
Šmigelskas) bei elektroniniais paštais: robertas.a@anyksta.lt arba vidmantas.s@anyksta.lt.

Reklamą į laikraštį ,,Anykšta“ ir portalą anyksta.lt taip pat prašome perduoti elektroninais paštais - reklama@anyksta.lt 
ir anyksta@anyksta.lt arba telefonu (8-686) 33036. 

Prenumeratoriai, atsiimantys laikraštį ,,Anykštos“ redakcijoje, turėtų, kaip įprasta, eiti į redakciją - laikraščiai jų lauks prie įėjimo į redakciją.
-ANYKŠTA 

Viliamės, jog ,,Anykštos“ laikraštis ir per karantiną Jus pasieks antradieniais ir šeštadieniais – taip, kaip buvo įprasta. Tačiau 
redakcijos darbo režimas keičiasi. Stengsimės mažinti kontaktus, taip saugodami Jus ir save pačius.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Vida Garunkštytė: „Nebūčiau 
patikėjusi Lietuva, dabar būčiau 
sandėlio vedėja Anglijoje“

Medžioklė ir politika: pigiau šaudyti 
dramblius...

Sesuo Paulina: „Dievą galiu sutikti 
tiesiog eidama gatve“

Išleistas naujas žurnalo 
„Aukštaitiškas formatas“ numeris

Darbuotojai baiminasi, kad įmonė gali tapti 
koronaviruso židiniu Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

,,Anykšta” gavo elektroninį laišką, kuri pasirašė žmogus, pa-
sivadinęs ,,UAB ,,Lyksna” staliumi. Anonimas nuogąstavo, kad 
netrukus koronavirusas gali pasibelsti ir į anykštėnų duris. Laiš-
kas gautas dar prieš paskelbiant apie pirmuosius užsikrėtusius 
koronovirusu Anykščių rajone.

Pavojingas užkratas esą bet kada gali pasklisti iš Anykščių se-
niūnijos Naujųjų Elmininkų kaime veikiančios medienos apdirbi-
mo įmonės UAB ,,Lyksna” teritorijos.

Skundžiasi darbo sąlygomis 
per karantiną

,,Klastingas virusas Kovid-19 
jau kėsinasi į žmonių gyvybes jau 
aplinkui Anykščių rajoną. Masiš-
kai užkrėsdamas gydytojų ko-
mandas, šiandien ar rytoj jis tikrai 
visa savo jėga belsis ir į anykštė-
nų duris. Kodėl dėl aplaidumo, 
neatsakingų vadovų veiksmų ar 
neveikimo kenčia visiškai nekalti 
žmonės ? Kodėl nesiimama jokių 
veiksmų situacijai suvaldyti ?

Jei dar neturime ,,Koronos” 
Anykščiuose, tai, manau, tuoj tu-
rėsime.

Į medienos įmonę Elmininkuo-
se gaunama mediena iš Baltaru-
sijos kelių transportu (,,furomis”) 
vis dar kiekvieną dieną, nors jau 
jaučiamu sumažėjusiu srautu. 
UAB ,,Lyksna” (dir. Tomas Šli-
žius) ir ją valdanti UAB ,,Ga-
lanis” (dir. Remigijus Jakaitis) 
savininkai nesiima jokių veiks-
mų, susijusių su viruso plitimo 
sustabdymu ! Įmonėje dirba apie 
50 darbuotojų.  Atvykstantis už-
sienio transportas ir vairuotojai 
nedezinfekuojami. Patalpos ne-
dezinfekuojamos, dezinfekcijos 
priemonės neduodamos ir nenau-
dojamos, respiratoriai neduodami 
- nors jie privalomi darbuotojams 
pastoviai dėl ore esančių medie-
nos dulkių, geriamojo vandens 
aparatu visi naudojasi vienu prie 
jo padėtu puodeliu !

Sanitarinės salygos apgailė-
tinos, nes kartais jau jaučiamas 
muilo rankoms ir tualetinio po-
pieriaus stygius, po darbo visi, o 
gal kai kurie ir viruso nešiotojai, 
neplautomis rankomis pasklinda 
po Anykščių miesto maisto par-
duotuves ! Darbuotojai turi ga-
limybę eiti kasmetinių atostogų 
mažiausiai 2 sav., bet įmonei gal 
tai yra nenaudinga, nes SODROS 
duomenimis įmonė turi finansi-
nių sunkumų, bei tikisi valstybės 
paramos ?

Keista, nors savininkai nesuvo-

kia tikrosios klastingo viruso pa-
dėties ir padarinių, kodėl Anykš-
čių rajono vadovybė nesiima 
veiksmų pažaboti šios ir panašių 
įmonių, kurios gamina ne pir-
mo būtinumo prekes, savininkų 
verslo apetito ? Kodėl laukiama, 
kol padariniai bus katastrofiški ir 
negrįžtami ?” - laiške rašė ,,UAB 
,,Lyksna” stalius”.(laiško kalba 
netaisyta, - red.pastaba).

Po teritoriją neleidžia 
blaškytis

Kovo pabaigoje su elektroninio 
laiško turiniu supažindintas UAB 
,,Lyksna” direktorius Tomas Šli-
žius turėjo savų argumentų.

,,Patalpų dezinfekcija nepriva-
loma.Taip, pas mus atvažiuoja 
transportas iš Rusijos ir Balta-
rusijos, bet jam nedraudžiama 
judėti. Esame įmonės teritorijoje 
išsikabinę ženklus, kad negalima 
lankytis pašaliniams. Bet bet ku-
riam atvykusiam transportui nu-
rodyta nesiblaškyti po teritoriją, 
o sustoti pakrovimui ir iškrovi-
mui nustatytoje vietoje”, - sakė 
T.Šližius.

Negauna įsigyti respiratorių, 
o pirštinių darbuotojai nedėvi

Į anonimo pastabas, kad UAB 
,,Lyksna” karantino metu neap-
rūpinami respiratoriais, T.Šližius 
atsakė: ,,Viskas užsakyta, yra 
laukiama, pabandykite įsigyti, 
net vaistinėje negausite. Pats ban-
džiau. Esame respiratorius, kau-
kes užsisakę veidui ir turėtume 
gauti už mažos savaitės. Užsakyta 
iš karto nuo karantino pradžios.”

UAB ,,Lyksna” direktorius 
T.Šližius pasakojo, kad prieš kele-
tą dienų iš bendrovės meistro buvo 
gavęs pastabų, kad darbuotojams 
pritrūko vienkartinių pirštinių.

,,Buvo jų padėta visa dėžė, kad 
užtektų visiems. Meistras sakė, 
kad pirštinių neliko, bet nė vienas 
nenaudoja”, - akmenį į darbuoto-

jų ,,daržą” mestelėjo direktorius.

Siekia išsaugoti darbo vietas

UAB ,,Lyksna” direktorius 
T.Šližius tikino, kad bendrovė 
karantino metu elgiasi pagal tai-
sykles.

,,Dirbti reikia, kad išsaugo-
tume visas darbo vietas. Nepa-
puolame į tą įmonių grupę, kuri 
galėtų užsidaryti, karantinuotis ir 
laukti išmokų. Mes neturime lei-
dimo užsidaryti. Nesame gavę nė 
vieno darbuotojo prašymo šiuo 
laikotarpiu atostogauti.Turėjome 
atostogas tarp Kalėdų ir Nau-
jųjų metų ir visi savo atostogas 
yra išnaudoję. Nėra nė vienam 
prisikaupę”, - aiškino T.Šližius, 
pridurdamas, kad dėl UAB 
,,Lyksna” veiklos karantino metu 
esantis visiškai ramus.

Tinkamas darbo sąlygas turi 
užtikrinti darbdavys

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Utenos departamen-
to Anykščių skyriaus vyriausioji 
specialistė Roma Savickienė 
komentavo, kad tokios veiklos, 
kurios nedraudžiamos karantino 
laikotarpiu, gali būti vykdomos, 
užtikrinant saugias sanitarines ir 
higienines sąlygas.

,,Darbuotojai neturėtų burtis 
į grupes. Aptarnaujant į įmonės 
teritoriją atvykstantį transportą, 
asmenims kontaktuojant, svarbu 
išlaikyti 2 metrų atstumą. Kaip ir 
visiems Lietuvoje, taip ir minė-
tos įmonės darbuotojams, galioja 
rankų higienos, asmens higienos 
taisyklių laikymasis. Kol kas yra 
rekomendacija viešosiose vie-
tose žmonėms dėvėti apsaugos 
priemones – pirštines ir kaukes, 
todėl visų šių bendrų reikalavimų 
turėtų laikytis ir šie įmonėje dir-
bantys, ir atvažiuojantys asme-
nys. Specialių automobilių de-
zinfekcijų atlikti nereikia – nėra 
tokio reikalavimo”, - komentavo 
R.Savickienė.

Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro Utenos departamen-
to Anykščių skyriaus vyriausioji 
specialistė R. Savickienė aiškino, 
kad darbuotojams tinkamas dar-
bo sąlygas turi užtikrinti darbda-
vys. Jei tai neužtikrinama, anot 
R.Savickienės, darbuotojai turėtų 
kreiptis į Valstybinę darbo ins-
pekciją.

- Kaip Jums 
per karantiną 
pavyksta 
išgyventi be
grožio 
paslaugų?

Laima ŽUKAUSKIENĖ:
- Puikiai, antakių neturiu, 

blakstienos nepriklijuotos, plau-
kai surišti į kasą, sėdžiu namuo-
se, auginu vaika, o ir nereikia 
visokių puošmenu, didžiausias 
moters grožis yra natūralumas, 
o ne priklijuotos blakstienos, an-
takiai, plaukai, dirbtinės lūpos, 
mylėti reikia natūralų grožį, o ne 
dirbtinį.

Aurika TREŠČENKO – 
BLAUZDIENĖ:

- Nereikėjo dirbtinio grožio 
iki karantino, tai dabar ir nebijau 
atrodyti natūraliai.

Alma ČEPUKIENĖ:
- Oi, mes, moterys... ir esant 

reikalui išeitį visad randam... o 
ir nagai, blakstienos -  ne dantys: 
nukris, nuluš - ataugs.

Gintautas ŠUKYS:
-Natūralus grožis aukščiau 

visko.

Turistai ir emigrantai 
pavojingesni...

Evaldas PAVARINIS, anykštė-
nas, tolimųjų reisų vairuotojas, 
apie tai, kad visiems, iš užsienio 
grįžusiems, suteikiamos savival-
dybės patalpos izoliacijai, išsky-
rus vairuotojus: 

,,Vieninteliai Anykščiai neprii-
ma savų žmonių. Mes nesame kaž-
kokie turistai ar emigrantai. Mes 
dirbame savo darbą lietuviškoje 
įmonėje, Lietuvoje mokesčius mo-
kame“.

Jūs dar nežinot, kokie judrūs 
mūsų pensininkai

Audrius VASILIAUSKAS, 
Anykščių rajono ligoninės direk-
torius, apie koronavirusą Anykš-
čių rajone: 

,,Anykščiuose, dėl gyventojų 
amžiaus struktūros ir sėslumo, vi-
rusas greitai neplis“.

Na taip. Saugiausia klinikai 
būtų kosmose... 

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
Karščiavimo kliniką  ir Anykščių 
ligoninės direktorių:

,,Tai kur jas steigsi? Valgyklo-
je? Visur jas steigia prie ligoninės. 
Būtų atskiras įėjimas.. Jis biški 
kosmonautas“.

Tikėtina, kad Psichikos centrui 
neišvengiamai didės krūvis...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie tai, kas 
dirbs Anykščių karščiavimo kli-
nikoje: 

,,Didžiąją šio darbo dalį darys 
PSPC darbuotojai ir net Psichikos 
sveikatos centras padės“.

Neglauskit prie ausies

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
bendravimą su Kinijos miesto 
Pengžou valdžia, kuri į Anykš-
čius atsiuntė 4 tūkst. medicininių 
kaukių: 

,,Bendrauti su partneriais iš Ki-
nijos neteko. Dar užsikrėsiu po to 
telefonu“.

Kaip Samua Pirmajame 
pasauliniame kare...

Julius JAKUBĖNAS, Anykš-
čių kultūros centro režisierius, 
apie koronavirusą: 

,,Taigi dabar vyksta pasaulinis 
pasaulio gelbėjimo planas, kuria-
me dalyvaujame visi iki vieno“. 

Kartais košė ir sviestu 
pagadinama

Žilvinas SEBEIKA, muzikos 
grupės ,,Kiti kambariai“ voka-
listas, apie kūrybą karantino 
metu:

,,Nebaigtų dainų jau prisikaupė 
pakankamai, bet kadangi karantino 
metu turime tiek daug laiko - vis 
norisi dar kažką pataisyti“. 
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Robertas AleksiejūnAs

neįtikėtina, bet vos trys ka-
rantino savaitės Anykščių rajono 
gyvenimą pakeitė neatpažįsta-
mai. Rajono valdininkų ir vietos 
verslininkų galvose žaibiškai 
gimė daugybė naujų sumanymų, 
kurie iki tol galėjo pasirodyti lyg 
tam tikra iliuzija.

Pavyzdžiui, ar kada nors 
galėjote pasvajoti, kad už kelio-
nes vietos autobusais nereikės 
pirkti bilieto? Dabar iš bet kurio 
rajono pakraščio galima sėsti 
į tuščią autobusą ir pasijusti, 
lyg važiuotum paties išsikviestu 
taksi automobiliu.

Maisto pristatymo į namus 
paslaugą Anykščiuose dar 
prieš keletą savaičių teikė vos 
dvi kavinės. Šiandien tai daro 
beveik visos - pakanka tik su-
rinkti telefono numerį ir į namus 
jau pakeliui sušiai, kebabai ir 
didkepsniai.

net į parduotuves visai nebėra 
reikalo eiti. Maisto produktus ir 
visas kitas reikalingiausias pre-
kes Anykščių  prekybininkai yra 
pasiruošę pristatyti iki pat namų 
slenksčio. neįtikėtina, tačiau 
tokias paslaugas teikia net ir kai 
kurios rajono kaimuose veikian-
čios parduotuvės.

net bažnyčiose tikintiesiems 
lankytis nebereikia. Vyskupai 
patarė melstis internetu prie 
televizijos ekranų...

Žinoma, ne tik moterims, bet 
ir vyrams trūksta veikiančių 
grožio salonų, kirpyklų. Bet tai 
ne bėda - išryškėjusius trūkumus 
puikiai pridengia veido apsaugi-
nės kaukės.

liūdna vyrams ir be šurmu-
liuojančių alubarių. kaip kažkas 
juokavo internete, ,,atėjo metas, 
kai į savo pašnekovą, nuo kurio 
dvelkia spirito kvapas, imi 
žvelgti su pasitikėjimu ir saugu-
mo jausmu”...

Anykščių rajone visai užgeso 

kultūrinis gyvenimas. kultūros 
darbuotojai, kaip ir daugelis 
kitų profesijų atstovų, dabar 
pluša nuotoliniu būdu. Bėda 
tik, kad ne visų rezultatus plika 
akimi gali matyti. kodėl, pavyz-
džiui, Anykščų meno mėgėjams, 
kurių daugelis, tikiu, gyvena 
Ramybės ar Pušyno mikrora-
jonuose, kas vakarą neišėjus į 
balkonus ir, kaip tai daroma už-
sienio šalyse, nesurengus solinių 
pasirodymų?

Šiuo laiko-
tarpiu daugy-
bė iniciatyvų 
pasireikšti 
siūlosi ir vie-
tos jaunimui. 
kur prapuolė 
Anykščių 
muzikos 
mokyklos au-
klėtiniai, re-
puojantys jaunuoliai, Dj' ai?...
Marš visi kas vakarą į balkonus, 
prablaškykite ir įkvėpkite karan-
tino nustekentus anykštėnus.

Pagirti galima tik Anykščių 
rajono sportininkus. Šie net 
ir karantino sąlygomis toliau 
miklina savo raumenis ir rengia 
nuotolines treniruotes. Tik pa-
manykit, nuotoliniu būdu viskas 
įmanoma - organizuojamos 

net plaukimo treniruotės, nors 
baseinas ,,Bangenis” per ka-
rantiną užrakintas, o Šventosios 
upės vanduo tokiu laiku kelia 
pasitikėjimą nebent Anykščių 
sveikuoliams.

Ar kada nors pasvajojote, kad 
ištisas savaites jums nereikėtų 
eiti į mokyklą? Dabar, per ka-
rantiną, nereikia! Moksleiviams 
dabar pakanka tingiai kompiute-
rį įsijungti dar besirąžant lovo-

je, o dėl praleis-
tų pamokų visą 
kaltę suversti 
stringančiam 
internetui.

Gyvenimas 
Anykščių rajone 
keičiasi, tačiau 
net ir tokiomis 
sudėtingomis 
sąlygomis, kai 
koronavirusas 

nenusiteikęs juokauti, apie visas 
mano išvardytas naujoves žmo-
nėms labai sunku sužinoti.

net neabejoju, kad kažkur 
kaimo glūdumoje užsidariusi 
vieniša senjorų pora užsisakytų 
maisto prekių į namus. Tačiau 
kokiu telefonu skambinti? Taip, 
paslaugų teikėjų numeriai mirga 
feisbuko paskyrose, tačiau ką 
daryti, jei feisbuko neturi?

keistai šiomis dienomis 
elgiasi ir Anykščių rajono savi-
valdybė, ypač svarbią informa-
ciją apie koronaviruso plitimą, 
atliekamus darbus ir priimtus 
sprendimus viešindama vaizdo 
siužetuose, kurie vėlgi  publi-
kuojami tik feisbuke. Gerbiamie-
ji valdininkai, pažįstu daugybę 
žmonių,kurie net neįsivazduoja, 
kas tas feisbukas. Ar sąžininga 
juos dabartiniu metu palikti be 
svarbiausios informacijos?

Gyvenimas per šias tris sa-
vaites pasikeitė neatpažįstamai, 
tačiau yra nekintančių dalykų. 
Štai paštininkas į mano namų 
pašto dėžutę vis tiek atneša 
laikraštį. Prieš kelias dienas 
atvyko dėvėdamas kaukę ir 
gumines pirštines…

Dabar madingiausias akse-
suaras – veido apsaugos kaukė. 
Taip, kaukės būtinos, kaip ir 
būtina kuo rečiau nosį kišti iš 
namų, tačiau nesislėpkime po 
jomis – nepamirškime ir tų, 
kuriems šiuo metu gyvybiškai 
svarbi informacija iš ,,valdžios 
namų”, o improvizuotas koncer-
tas iš daugiabučio balkono gali 
būti daugiau nei vilties spin-
dulys per šitą  tebesitęsiančią 
nesąmonę.

laikykimės!

„...Žinoma, ne tik mote-
rims, bet ir vyrams trūksta 
veikiančių grožio salonų, 
kirpyklų. Bet tai ne bėda - 
išryškėjusius trūkumus pui-
kiai pridengia veido apsau-
ginės kaukės...“

rievės

(Atkelta iš 1 psl.)

Koronavirusas diagnozuotas 
Anykščių ligoninės darbuotojai

Trečiadienį, balandžio 1-ąją, 
susirgimas  koronavirusu nusta-
tytas Anykščių seniūnijos Pagirių 
kaimo gyventojai. Moteris dirba 
Anykščių rajono ligoninėje. Nuo 
kovo 13-osios ji turėjo nedarbin-
gumo pažymėjimą ir Anykščių li-
goninėje nesilankė. Šis susirgimas 
koronavirusu - antrasis Anykščių 
rajone. Pirmasis susirgo Janušavos 
(Kavarsko sen.) gyventojas (,,Ko-
ronavirusas diagnozuotas pirma-
jam anykštėnui“  ANYKŠTA 2020 
03 31).  Jam koronavirusas diagno-
zuotas pirmadienį , kovo 30-ąją. 

Anykščių seniūnijoje gyvenanti 
medikė gydėsi Ukmergės ligoninė-
je, kuri tapo koronaviruso židiniu. 
Manoma, kad koronavirusu ji užsi-
krėtė Ukmergės ligoninėje.

Nuo darbo nušalintas susirgusios 
medikės vyras, kuris Kavarske dir-

bo ugniagesiu. Karantinavosi ir an-
trasis toje pačioje pamainoje dirbęs 
ugniagesys. 

Susirgo ir Anykščių miesto 
gyventojai

Ketvirtadienį, balandžio 2-ąją, 
pranešta apie dar du naujus su-
sirgimus koronavirusu Anykščių 
rajone. Anykščių rajono ekstre-
malių situacijų operacijų vadovas, 
rajono vicemeras Dainius Žiogelis 
,,Anykštai“ sakė, jog asmenys, ku-
riems balandžio 2-ąją diagnozuo-
tas susirgimas koronavirusu, yra 
pirmojo Anykščių rajone susirgu-
siojo žmogaus, Janušavos gyven-
tojo, vaikai.

Abu jie gyvena Anykščių mieste. 
Vienas iš jų dirba pas ūkininką, ki-
tas, pasak D.Žiogelio, ,,privačioje 
įmonėlėje“. Susirgusiųjų darbda-
viai, pasak vicemero, apie darbuo-
tojų susirgimus yra informuoti.

Anykščių rajono savivaldybės 
duomenimis, visų sergančiųjų ko-

ronavirsu sveikatos būklė yra gera. 
Trys iš keturių sergančiųjų pagal 
amžių nepriklauso rizikos grupei.  

Tos pačios šeimos nariai 
atsakymus gauna skirtingu 
laiku

Anykščių rajono savivaldybė 
penktadienį dar neturėjo žinių, 
kokie susirgusio Janušavos gy-
ventojo žmonos tyrimų rezultatai. 
Iš jos mėginiai tyrimams buvo pa-
imti dar pirmadienį, kovo 30-ąją. 
,,Dalies asmenų, mėginius prida-
vusių antradienį, atsakymai yra, o 
dalies, kurie tyrėsi pirmadienį, dar 
nėra. Tos pačios šeimos žmonės 
pridavė mėginius, bet vieni atsa-
kymų sulaukė, o kitų atsakymų vis 
dar nėra“,  - ,,Anykštai“ kalbėjo 
D.Žiogelis.  

Susirgusiųjų laiptines 
dezinfekuoja profesionalai

Penktadienį UAB ,,Dezinfa“ 

darbuotojai dezinfekavo dviejų 
daugiabučių namų, esančių Anykš-
čiuose, S.Dariaus ir S.Girėno 3 ir 
Statybininkų g. 4, laiptines - šiuo-
se namuose gyvena koronavirusu 
susirgę anykštėnai.

Pasak Anykščių rajono Eks-
tremalių situacijų valdymo Ope-
racijų vadovo D.Žiogelio, de-
zinfekuojamos ne visos minimų 
namų laiptinės, o tik tos, kuriose 
gyvena koranavirusu užsikrėtę 
asmenys.

Gyventojų prašymu (ir jų pačių 
lėšomis), daugiabučių laiptines 
dezinfekuoja UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis darbuotojai. Jau 
anksčiau skelbėme, kad Anykščių 
rajono savivaldybė yra nupirkusi 
ir laiptinių dezinfekavimo pa-
slaugą iš specializuotos įmonės 
– UAB ,,Dezinfa“. Kaip anksčiau 
skelbta, ,,Dezinfos“ komanda 
pasitelkiama tik tada, kai fiksuo-
jamas susirgimas konkrečiame 
daugiabutyje. 

Uždarė parduotuvę

Dvi savaites neveiks viena iš 
dviejų Janušavos (Kavarsko sen.) 
maisto prekių parduotuvių. Šioje 
parduotuvėje lankėsi koronavirusu 
susirgęs Janušavos gyventojas bei 
jo šeimos nariai, todėl nuspręsta 
imtis atsargumo priemonių.

Prekinio ženklo ,,Aibė“ parduo-
tuvę Janušavoje valdo UAB,,Jara 
Jums“. Bendrovės atstovė ,,Anykš-
tai“ sakė, kad pardavėjos dviem sa-
vaitėms išleistos eilinių atostogų, 
joms nurodyta karantinuotis.

Trečiadienį neveikė ir viena iš 
Kavarsko maisto prekių parduotu-
vių, kurią valdo Anykščių rajono 
vartotojų koopertayvas. Tačiau ko-
operatyvo vadovė Rita Kripaitienė 
,,Anykštai“ sakė, kad parduotuvė 
buvo tik laikinai uždaryta. ,,Par-
davėjos perskaičiavo prekių liku-
čius“, - kalbėjo R.Kripaitienė.   

-ANYKŠTA

Anykščių rajone diagnozuoti keturi 
susirgimai koronavirusu

Janušavos ,,Jara Jums“ parduotuvė dviem savaitėms užvėrė duris. 

UAB ,,Dezinfa“ komanda dezinfekavo dviejų Anykščių daugia-
bučių, kuriuose gyvena sergantys koronavirusu, laiptines. 
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Menininkei tapyba yra darnos su 
gamta išraiška Austėja ŠMiGelskAiTĖ

Rita Biliūnaitė-Juodelienė, kūrėja, Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos tapybos ir kompozicijos mokytoja, rašytojo Jono Biliū-
no giminaitė, sako, kad savo pačios kūrybą apibūdinti jai sunku, 
tačiau vienaip ar kitaip jos menas dažniausiai yra darnos su gam-
ta išraiška, emocijos, akimirkos ar tiesiog peizažo įtaka. 

Nuo medicinos iki dailės

R. Juodelienė studijavo dabar-
tinėje Vilniaus Dailės Akademi-
joje vaizduojamąjį meną – tapy-
bą, grafiką, skulptūrą, piešimą. Ji 
sakė, jog mokykloje ilgai neap-
sisprendusi, ko norėtų mokytis. 
Svarstė, kad  galbūt stos studi-
juoti medicinos ar fizikos.

,,Gabumų turėjau įvairių. Ir 
piešiau, ir poeziją rašiau, ir as-
trofizika domėjausi“, – pasakojo 
menininkė, kilusi iš Jono Biliūno 
giminės. Deja, astrofizikos tuo 
metu Lietuvoje studijuoti nebu-
vo kur, ir menai nugalėjo. ,,Mo-
kykloje piešdavau ant pažymių 

knygelių. Kartą viena mokytoja 
paprašė, kad ir jos dukrai nupieš-
čiau paveiksliuką“, – prisiminė 
vėliau pati mokytoja tapusi R. 
Juodelienė. Ji juokėsi, kad moky-
kloje dažniausiai perpiešinėdavo 
kitų darbus, o ne kurdavo pati. 
,,Nežinau, kodėl menų linkui pa-
sviro svarstyklės.. O kai po studi-
jų grįžau į Anykščius, turėjau dvi 
svajones – norėjau įkurti dailės 
galeriją ir kad Anykščiuose atsi-
rastų dailės mokykla. Jos abi re-
alizavosi“, – sugrįžusi į gimtinę, 
R. Juodelienė dirbo dailės stu-
dijoje Kultūros rūmuose, vėliau 
– Techninės kūrybos namuose, 
kurie tapo dabartine Dailės mo-

kykla. O apie 1990-uosius metus 
Anykščiuose, šalia buvusio bui-
tinio kombinato, buvo atidariusi 
tiems laikams modernią dailės 
galeriją ,,PINX“. 

Šioje galerijoje R. Juodelienė 
dirbo drauge su savo vyru, gėli-
ninku Kęstučiu Juodeliu. Vyres-
nės kartos anykštėnai pamena, 
kad į ,,PINX“  išgerti geros pu-
pelių kavos, pabendrauti su inte-
lektualiais savininkais rinkdavosi 
to meto miestelio šviesuomenė. 
Eksponuoti ir pardavinėti savo 
darbus Juodelių galerijoje galėjo 
ne bet kas – galiojo atranka, buvo 
priimami profesionalių meninin-
kų sukurti darbai – paveikslai, 
keramika, juvelyrika. 

Deja, po kelerių metų galeriją 
teko uždaryti. Iš meno mažuose 
miesteliuose išsilaikyti yra sun-
ku, o šio verslo nerėmė ir vals-
tybė.

Apie savo kūrybą papasakoti 
sudėtinga

Paklausta, kaip apibūdintų savo 
kūrybą niekada jos darbų nema-
čiusiam žmogui - ji tapo, kuria 
miniatiūras, asambliažus - meni-
ninkė sakė, jog tai padaryti yra 
sunku: ,,Kažkas yra sakęs, kad 
einu Čiurlionio takais“, - juokė-
si moteris, - ,,na, mano spalvos 
šviesios. O toliau - nežinau ir 
kaip apibūdinti. Kartais tai kaž-
koks gamtos momentas, koloritas, 
prabėgęs pro akis“, – pasakojo R. 
Juodelienė.

,,Dailė, tapyba yra tokia išraiš-
ka, kai išgyvenimai, įspūdžiai 
susidėlioja“, - kartais, sakė meni-
ninkė, pagauta įkvėpimo, ji nebe-
kreipia dėmesio nei į laiką, nei į 
ką kita, o koncentruojasi tik į ku-
riamą darbą. 

Moters kūrybą dažnai gali-
ma pamatyti įvairiose parodose 
Anykščiuose ir kituose miestuo-
se.  

Menas lydi ir dukrą, ir 
anūkus

R. Juodelienės dukra – dizai-
nerė, menininkė Ieva Juodelytė, 
kurianti vaikiškus drabužius savo 
firmoms ,,Mummymoon“ ir ,,Mo-
tula“. 

Keturi dizainerės vaikai – Do-
micelė, Rapolas, Tumas ir Gabrie-
lius taip pat jaučia polinkį menui 
– vyriausioji R. Juodelienės anūkė 
Domicelė groja fortepijonu ir tapo 
ant drobės, o anūkas Tumas negali 
be piešimo.

 Tiesa, paklausta, ar neveda savo 

anūkams dailės pamokų, moteris 
sakė, jog leidžia jiems kurti taip, 
kaip jie nori, o atkalbinėti nuo, 
kaip dažnai sakoma, ,,sunkaus 
menininko kelio“ irgi neketina: 
,,Jeigu toks bus jų kelias, tegu“.

Talentas – dar ne viskas

,,Visą laiką sakau, kad pavyks-
ta tam, kuris dirba. 90 procentų 
žmonių, kurie dirba, kažką reikš-
mingesnio ir sukuria.  Nemanau, 
kad net talentingieji gali nedirb-
dami padaryti daug gerų darbų“, 
- pasakojo daugelį metų Anykščių 
dailės mokykloje dirbanti moky-
toja. 

Nors, pasak moters, dailės ta-
lentui vystyti jaunesniame amžiu-
je yra daugiau laiko, tačiau moky-
tis piešti gali ir vyresni – dėl to R. 
Juodelienė ne vienus metus vedė 
kursus suaugusiems. Svarbiausia, 
sakė mokytoja, mokėti priimti 
tai, ko esi mokomas, ir atsiduso: 
,,Gaila, bet didžioji dalis mūsų yra 
tinginiai“. 

Ne tik tapo, bet ir groja

,,Menai yra savęs išraiška. Man 
patinka ir muzika, ir dainavimas. 
Garsai yra terapija“, – pasakojo 
R. Juodelienė, jau brandžiame 
amžiuje atradusi dar vieną savo 
pašaukimą – muziką.

Moteris groja daugybe archa-
jinių instrumentų: gongais, šruti, 
indišku ragu – kriaukle, baršku-
čiais, šamanišku būgnu, kalimba, 
tibetietiškais dubenimis. 

Tibetietiški dubenys pritaikomi 
ne tik muzikai kurti, bet ir masa-
žui. Apie 11 metų netradiciniais 
instrumentais muzikuojanti mo-
teris sakė, jog tokia muzikos tera-
pija visiškai atpalaiduoja kūną ir 

Menininkė, Anykščių dailės mokyklos mokytoja Rita Biliūnaitė – 
Juodelienė sakė, kad po meno studijų turėjo dvi svajones: atidary-
ti dailės galeriją ir dirbti dailės mokykloje –  abi jos išsipildė.

mintis, o žmogus dažnai klausy-
damasis netgi užmiega ir pabunda 
visiškai pailsėjęs. ,,Grojimas yra 
intuityvus. Žinoma, yra įvairių 
technikų. Kai pirmą kartą pajau-
čiau - paragavau, supratau, kad tai 
(intuityvus grojimas – aut.past.) 
mano“, - pasakojo menininkė.

Virtualios erdvės menas 
nepakeis įprasto

Vis labiau plintant modernio-
sioms technologijoms, daugėja ir 
menininkų, jas pasitelkiančių sa-
viraiškai. 

Paklausta, ką mano apie kom-
piuteriu kurtą meną, R. Juodelie-
nė sakė, kad pati tokiu būdu ne-
kuria, tačiau mano, jog galima ir 
taip save išreikšti: ,,Nors, aišku, 
prisilietimas rankomis suteikia 
ypatingumo. Manau, technologi-
jos niekada nenugalės senojo pri-
ėjimo prie spalvos ir prie linijos“, 
– mintimis dalijosi mokytoja. 

Anksčiau kitų menininkų 
darbams skirdavo daugiau 
dėmesio

Paklausta apie savo idealus, 
siekiamybes, menininkė sakė, jog 
labiau kitų kuriamu menu domė-
davosi kūrybos pradžioje: ,,Ti-
kriausiai esama laikotarpių, kai 
pradedi kurti ir matai pavyzdžius. 
Pradėjusi studijuoti vaizduojamą-
jį meną, labiausiai žavėjausi pran-
cūzų impresionistais: Van Gogu, 
Gogenu, Monė, ekspresionistais, 
modernistais, kubistais. O šiuo 
metu, ne iš užsidarymo, ne iš ego, 
nenoriu gilintis į kitų kūrybą, nes 
kūryboje gyvenu savo gyvenimą. 
Kiekvieno menininko kūryboje 
susiklosto kažkokie savi bruožai“, 
– pasakojo R. Juodelienė. 

Rita Biliūnaitė – Juodelienė Vaikų užimtumo centre.
Asmeninio albumo nuotr.

iš rašytojo Jono Biliūno giminės kilusios Ritos Biliūnaitės – 
Juodelienės asambliažas ,,Vartai. Biliūnai...“

Kūrinys iš ciklo ,,laiškai tau“. ,,Upė. Metamorfozės...“
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UAB „Anykščių šiluma“ informacija

Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 
balandžio mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 6,11 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 6,79 ct/kWh
Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. 

balandžio mėn. mažesnė 16 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 7,87  eur/m3 
 juridiniams asmenims – 8,74 eur/m3

Kaimynų kova su koronavirusu: Lenkijos sprendimai

jolanta MiŠkinyTĖ

Esu anykštėnė, kurią tam tikros gyvenimo aplinkybės nu-
bloškė į Lenkijos pietryčius. Kitados čia buvo Austrijos - Ven-
grijos imperijai priklausiusi Galicija. Tai kiek kitokia Lenkija, 
nei esanti Lietuvos pasienyje – ir dėl skirtingos istorinės-ūkinės 
raidos, ir dėl savitą gyvenimo būdą nulėmusio kalnų reljefo bei 
įvairiatautės populiacijos. Keleri šiame regione praleisti metai 
tapo įvairių kultūrinių atradimų kupinu laikotarpiu. Deja, jį 
aptemdė koronaviruso agresija, įkalinusi Lenkijoje ir nepaliku-
si kitos išeities, kaip tik išgyventi užklupusią negandą kartu su 
šios šalies visuomene. 

Pirmasis užsikrėtimo COVID-19 
atvejis Lenkijoje oficialiai užfiksuo-
tas kovo 4 dieną. Virusą į Zieliona 
Gura miestą parsivežė vyras, turis-
tiniu autobusu grįžęs iš Vokietijoje 
vykusio karnavalo. Po dviejų dienų 
teigiamą atsakymą parodė tuo pačiu 
autobusu keliavusios moters testas, 
o dar po dienos paaiškėjo, kad serga 
ir trečias bendrakeleivis.

Per artimiausias aštuonias dienas 
užsikrėtusiųjų skaičius Lenkijoje 
išaugo iki pusšimčio, sparčiai ėmė 
plėstis ir viruso geografija. Ypač 
krito į akis tomis dienomis didelis 
valdžios susirūpinimas. Kai sirgo 
dar vos keli asmenys, aukščiau-
si šalies vadovai jau prabilo apie 
artėjančią neeilinę grėsmę. Pir-
mosios ėmė užsidarinėti kultūros 
įstaigos: muziejai, teatrai ir kino 
centrai. Paskaitas atšaukė aukšto-
sios mokyklos, pirmieji tai padarė 
Krokuvos Jogailaičių ir Varšuvos 
universitetai bei Liublino medici-
nos universitetas. 

Nuo pat koronaviruso plitimo 
pradžios dešinioji šalies valdžia 
laikėsi principo - „pirmiausia – 
Lenkija ir lenkai“. Ne kartą kaltinta 
euroskepticizmu, ji šioje situacijo-
je, regis, pasirodė esanti teisi – už-
tenka prisiminti Italijos tragediją, 
akivaizdžiai pademonstravusią, 
kad skęstančiųjų gelbėjimas yra tik 
jų pačių reikalas. Beje, naujoji No-
belio literatūros premijos laureatė 
rašytoja Olga Tokarczuk vokiečių 
laikraščiui „Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung“ irgi pareiškė, jog Eu-
ropos Sąjunga kapituliavo prieš 
koronavirusą.

Kovo 15d., esant 68 užsikrėtu-
siems ir vienam mirusiam žmogui, 
Lenkijoje jau buvo įvedama epide-
minės grėsmės padėtis, grąžinant 
laikiną sienų kontrolę. Jos išvaka-
rėse mano kaimynas, Lenkijos spe-
cialiųjų pajėgų karys, prieš išvyk-
damas dirbti į artimiausią pasienį, 
geranoriškai perspėjo: „Dabar ver-
čiau nepalikite Lenkijos, nes sugrįž-
ti atgal greitai tikrai nebegalėsite“. 
Vėliau išgirdus apie iš įvairių kelio-
nių grįžtančių lietuvių tranzitinius 
vargus Lenkijos pasienyje teko tik 
padėkoti kaimynui už jo patarimą. 

„Imamės konkrečių priemonių 
su mintimi apie lenkų saugumą“, 
– tada sakė premjeras Mateuszas 
Morawieckis. Lenkijos piliečius, 
kirtusius sieną, pradėta nukreipinėti 
į dviejų savaičių karantiną, o užsie-
niečiai neteko įvažiavimo teisės. 
Sustojo tarptautiniai skrydžiai bei 
geležinkelio susisiekimas. Iš dalies 
uždaryti prekybos centrai, paliekant 
veikti maisto parduotuves ir paslau-
gų punktus. Restoranams, barams ir 
kavinėms leista prekiauti tik maistu 
išsinešimui. Visi masiniai susirinki-
mai apriboti iki pusšimčio asmenų. 

Ši taisyklė įsigaliojo ir religinėms 
apeigoms. Dėl jų bene karščiausiai 
diskutuota. Lenkija iki šiol išlieka 
katalikiška valstybė su mišių metu 
pilnomis bažnyčiomis. Tačiau Len-
kijos katalikų bažnyčios hierarchai 
pritarė valdžios nutarimui ir kreipė-
si į tikinčiuosius su raginimu mels-
tis namuose, o mišių transliacijas 
stebėti per televiziją ar internetu. 
Jei paklaustumėte, kas labiausiai 
atrodė neįprasta įsigaliojus naujajai 
tvarkai, tai vienareikšmiškai būtų 
sekmadienio rytmečiai. Anksčiau 
nuo pat ankstaus ryto buvo įprasta 
stebėti pro langą į bažnyčią žings-
niuojančias pasipuošusias šeimas 
su vaikais. Staiga ši miestelio gatvė 
tapo tuščia ir gūdžiai tyli. 

Kovo 20 d., užsikrėtusiųjų skai-
čiui išaugus iki 684 ir mirus aš-
tuoniems žmonėms, premjeras 
Mateuszas Morawieckis paskelbė 
jau epideminę padėtį. Ji dar labiau 
sugriežtinta nuo balandžio 1 d., kai 
buvo uždaryti viešbučiai, grožio 
salonai ir kirpyklos, parkai, paplū-
dimiai. Maisto parduotuvėse nusta-
tytas laikas, kuomet apsipirkti gali 
vyresni nei 65 metų asmenys. Vienu 
metu parduotuvėje leista būti tiek 
klientų, kiek yra kasų, padauginus 
jas iš trijų. Pirkėjams privalu mū-
vėti vienkartines pirštines. Iš namų 
į lauką galima išeiti tik apsipirkti, 
trumpam pasivaikščiojimui ar pa-
vedžioti augintinio, bet ne sportuo-
ti. Degalinėse ir kitose aptarnavimo 
vietose įvesta prekystalio dezinfek-
cija po kiekvieno kliento. Privalan-
tys laikytis karantino turi izoliuotis 
nuo šeimos narių, kitaip karantine 
atsidurs visa šeima. Nepilname-
čiams uždrausta palikti namus be 
suaugusiųjų priežiūros. Premjeras 
M.Morawieckis pareiškė, kad sie-
kiama bet kokiu būdu išvengti to, 
kas ištiko Vakarų Europą. 

Ne visi patenkinti dėl tokių griež-
tų taisyklių. Pirkėjų ribojimu par-
duotuvėse netruko pasipiktinti pre-
kybininkai. Jie pareikalavo tiesiog 
atsisakyti šio sprendimo, taip pat 
kompensuoti dėl pirkėjų sumažėji-
mo patiriamus nuostolius ir išlaidas 
vienkartinėms pirštinėms bei dezin-
fekavimo priemonėms. Prekybos 
centrams jos esanti nepakeliama 
našta. Taipogi pareikalauta, kad 
valdžia užtikrintų parduotuvių per-
sonalo apsaugą nuo klientų pykčio 
ir galimų konfliktų.  O štai Lenki-
jos žmogaus teisių kontrolierius 
Adamas Bodnaris parašė Premje-
rui laišką teigdamas, jog judėjimo 
bei religinių praktikų apribojimai, 
privalomas karantinas prieštarauja 
šalies Konstitucijai. Pasak kontro-
lieriaus, norėdama taikyti tokius 
suvaržymus valdžia turėtų paskelb-
ti karinę ar ypatingąją padėtį su ati-
tinkamai įteisintais žmogaus teisių 
ribojimais. 

Tačiau nepanašu, kad šiaipjau 
maištingiems, protestuoti neven-
giantiems lenkams dabartiniu metu 
itin rūpėtų tai, apie ką kalba ponas 

Bodnaris. Psichologų komanda 
ištyrė lenkų nuotaikas dėl koro-
naviruso ir padarė išvadą, kad po 
dešimties karantino dienų baimės ir 
nerimo lygis visuomenėje yra aukš-
tas. 75 proc. apklausos dalyvių nuo-
gąstavo, jog dalis bendrapiliečių 
nesilaikys karantino taisyklių, todėl 
virusas toliau plis, 73 proc. baimi-
nasi, jog gali susirgti artimieji, 72 
proc. - kad perpildytose ligoninėse 
gali nesulaukti tinkamos pagalbos. 
71 proc. apklaustųjų gąsdina gre-
siantys finansiniai sunkumai, 70 
proc. – galima panika ir neraciona-
lus tautiečių elgesys. Tyrėjus nuste-
bino tai, jog mažiau žmonių bijo su-
sirgti patys (59 proc.). Menkiausiai 
apklausos dalyvius neramino, kad 
parduotuvėse pristigs maisto – dėl 
to jaudinosi 37 proc. Beje, mote-
rų baimės akys pasirodė esančios 
didesnės nei vyrų. 26 proc. tirtųjų 
prisipažino, kad kartais jų būsena 
yra artima panikai. Po kurio laiko 
ketinamą šį tyrimą pakartoti.

Itin apribojus žmonių judėjimą, 
miestų gatvėse ne tik padaugėjo 
policijos, bet atsirado ir kariškių. 
Stebėti, ar kur nors nesibūriuojama, 
pasitelkti dronai. Įprastai manda-
gūs, paslaugūs lenkų policininkai, 
kurie dar neseniai šmaikštaudami 
ragino nusikaltėlius likti namuose 
ir žadėjo pranešti, kada bus galima 
grįžti prie senų darbelių,  dabar jau 
nebe atlaidžiai pagrasina pirštu, bet 
baudžia. Patvirtintos piniginės bau-
dos už karantino tvarkos pažeidimą 
siekia net iki 30 tūkst. zlotų. Kai 
COVID-19 sergantis 61-erių vyriš-
kis, užsimanęs nusipirkti alkoholio, 
savavališkai paliko vieną iš Varšu-
vos ligoninių, buvo areštuotas trims 
mėnesiams. Jam gresia iki aštuone-
rių metų kalėjimo. 

Buvęs Lenkijos prezidentas, No-
belio premijos laureatas Lechas 
Wałęsa taipogi ignoruoja karantiną: 
„Nekreipiu į koronavirusą dėmesio, 
nebijau jo, dirbu, ir taškas. Nesti-
prinu imuniteto. Man 77-eri. Reikia 
juk nuo ko nors numirti, bet norė-
čiau mirti mūšio lauke, o ne nuo ko-
ronos“. Nepaisydamas Bažnyčios 
hierarchų raginimo melstis namuo-
se ir artimųjų prašymo pagalvoti 
apie anūkui bei kitiems šeimos na-
riams keliamą riziką, užsispyrimu 
garsėjantis Lechas Wałęsa it niekur 
nieko nukulniavo į vieną iš Gdans-
ko bažnyčių. 

Tačiau nepaisant tokių akibrokštų 
Lenkijos sveikatos apsaugos minis-
tras Lukaszas Szumowskis ne kartą 
pasidžiaugė bendrapiliečių sąmo-
ningumu, teigdamas, jog netgi iš 
privalomame karantine esančių as-
menų 99 proc. pavyzdingai laikosi 
nustatytų taisyklių ir randa kuo už-
siimti namuose. Sprendžiant iš 60 
proc. išaugusių statybinių medžiagų 
pardavimų, daugybė lenkų nutarė šį 
metą išnaudoti būsto remontui. 

Visuomeninė Lenkijos televizija 
paskelbė dėl įsisiautėjusio korona-
viruso nutraukianti kai kurių laidų 

bei serialų filmavimą. Tarp viruso 
aukų pateko ir viena seniausių lai-
dų, net nuo 1994 m. rodytas intelek-
tinis žaidimas „Vienas iš dešimties”. 
Programų tinklelį žadama užpildyti 
programomis, kurios padėtų žiū-
rovams išlaikyti psichologinę pu-
siausvyrą, lengviau ištverti įprasto 
gyvenimo netektį, izoliacijos slogu-
tį, kūrybiškai praleisti atsiradusias 
laisvas valandas, skatintų solidaru-
mą, pagalbą senjorams.

Atskira tema – kas laukia Len-
kijos ekonomikos, kuri, kaip žinia, 
pastaruoju metu Europos Sąjungoje 
buvo viena iš sparčiausiai augančių. 
Nemaža visuomenės dalis džiau-
gėsi ir dosnia dešiniųjų valdžios 
socialine politika, ženklia parama 
šeimoms. Ekonomisto Andrzejaus 
Rzońcos nuomone, pasaulinės re-
cesijos scenarijus su atitinkamomis 
pasekmėmis Lenkijai atrodo vis 
realesnis. Tokiu atveju šalies BVP 
smuktų pirmąkart per pastaruosius 
tris dešimtmečius. Vis dėlto, šio 
eksperto manymu, Lenkija turėtų 
sėkmingiau susitvarkyti su pande-
mija nei kai kurios kitos jos siau-
biamos valstybės. Labiausiai dėl 
glaudžių sąsajų su stipria Vokietijos 
ekonomika, menkesne urbanizacija 
ir palyginti nedidelių pandemijos 
nuostolių sveikatai. Mat, nors ir 
senstanti, lenkų visuomenė kol kas 
išlieka reliatyviai jauna. Be to, pa-
sak Andrzejaus Rzońcos, situacija, 
kai lieka pasitikėti tik savimi, šalies 
verslui nėra naujiena. 

Kaip pranešama lenkų žiniasklai-
doje, valdžia jau rengia ir šalies „at-
šildymo“ planą. Įveikus epidemijos 
plitimą, bus leidžiama grįžti kai ku-
rioms veikloms. Tačiau teks išlaiky-
ti nustatytą atstumą tarp darbuoto-
jų,  privalomai naudojant apsaugos 
priemones, dezinfekuojančias me-
džiagas. Juo labiau, kad šie pro-
duktai jau gaminami pačioje šalyje. 
Dar pačioje koronaviruso plėtros 
pradžioje Lenkijos naftos kompani-
ja „PKN Orlen“ pranešė pradedanti 
dezinfekuojančio skysčio gamybą ir 
prekybą juo savo degalinėse. Viena 
didžiausių Europoje langų gaminto-
jų „Fakro“ ėmė gaminti apsaugines 
kaukes vidaus rinkai. Grįžtant prie 
įprasto gyvenimo, ilgiausiai griežta 
turėtų išlikti senjorų ir mažiausiųjų 
piliečių apsauga, tad tikriausiai ne-
bus skubama atidaryti vaikų darže-
lių ir mokyklų. Taipogi manoma, 
kad kurį laiką dar išliks ir esama 
sienų kontrolė. 

COVID-19 ataka gerokai sujaukė 
politines Lenkijos kortas. Gegužės 
10 d. šalyje turėjo vykti Preziden-
to rinkimai. Jeigu jie būtų surengti 
pagal planą, beveik nekyla abejonių 

dėl dabartinio Prezidento Andrze-
jaus Dudos pergalės. Savo pagrin-
dinę varžovę iš opozicijos stovy-
klos Małgorzatą Kidawą-Błońską 
jis, sprendžiant pagal sociologines 
apklausas, lenkia net dvigubai, tad 
greičiausiai laimėtų jau pirmaja-
me ture. Tačiau rinkimai karantino 
sąlygomis, kai piliečių judėjimas 
griežčiausiai ribojamas, skamba 
išties keistai. Kita vertus, opozi-
cijos primygtinis siūlymas atidėti 
juos kitiems metams, gali gerokai 
susilpninti valdančiosios „Teisės 
ir teisingumo“ partijos pozicijas – 
kas žino, kaip užsitęsusi epidemija 
ir pranašaujama recesija per arti-
miausius mėnesius paveiks lenkų 
nuotaikas. Todėl valdantieji nerodo 
nė mažiausio noro nusileisti ir pas-
taruoju metu „stumia“ visuotinio 
balsavimo paštu idėją. Apibendri-
nant galima pasakyti, kad Lenkija 
koroninės pandemijos metu tikrai 
nepriklauso valstybėms, kuriose 
bendros negandos akivaizdoje po-
litiniai priešininkai skelbtų paliau-
bas ir suremtų pečius prieš bendrą 
priešą. 

Kai kurių šalių nuostata neri-
boti įprasto gyvenimo, nestabdyti 
ekonomikos, palikti COVID-19 
savieigai, leidžiant žmonėms 
persirgti šiuo virusu ir natūraliai 
imunizuotis Lenkijoje nė nebuvo 
svarstoma. Čia iškart pasirinkta 
atvirkštinė taktika – maksimali iš-
orinė ir vidinė izoliacija. Siekiama 
orientuotis į virusą sėkmingiausiai 
suvaldžiusių valstybių patirtį ir jų 
naudotus metodus. Lenkų valdžios 
laikysena nuo pat pandemijos pra-
džios buvo grindžiama siekiu „iš-
tempti“ užkrato plitimą laike, kad 
šalies sveikatos apsaugos sistema 
nežlugtų, ūmai užgriūta nepakelia-
mos ligonių bangos. 

Ketvirtadienį, kai buvo rašomas 
šis straipsnis, 38 milijonus gyven-
tojų turinčioje Lenkijoje užsikrėtu-
siųjų koronavirusu skaičius artėjo 
prie 3 tūkstančių, mirusiųjų buvo 
51. Ekonomikos ir visuomeninių 
procesų prognozavimo bendrovės 
„ExMetrix“ specialistai teigia, 
kad užsikrėtusiųjų koronavirusu 
skaičius šioje šalyje neperžengs 9 
tūkst., susirgimų pikas bus pasiek-
tas iki balandžio 20 d., o paskui 
epidemija ims slūgti. Anot vyriau-
siojo firmos analitiko Zbigniewo 
Łukośo, artimiausiomis dienomis 
laukia rekordinis susirgimų skai-
čius – iki 500 per parą. Jo teigimu, 
jeigu visuomenėje bus išlaikyta 
reikalaujama disciplina, Lenkijos 
neištiks ne tik Italijos ar Ispanijos, 
bet ir Vokietijos „koronavirusinis” 
scenarijus.



2020 m. balandžio 4 d.

pirmadienis 2020 04 06

sekmadienis 2020 04 05

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. ,,Mėlyna švieselė“. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 ,,Įstabiausios 
Indonezijos salos“.
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 Svajonių šalis. 
Lietuva prieš 30 metų ir 
dabar. 
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 ,,Laiko tiltas“ N-14. 
00:30 „Brexitas“. Karas be 
taisyklių  N-14.

06:45 , ,Tomas i r  Džer is“ 
(k) . 
07:15 , ,Saugokis  meš -
k inų“ .
07:45 , ,Ogis  i r  tarako -
nai “ .
08:05 , ,Ri ter ių  pr incesė 
Nela“ .
08:30 , ,Tomas i r  Džer is . 
Sugr įž imas į  Ozo ša l į “ . 
10:10 KINO PUSRYČIAI 
, ,Žuvelės pasaka“ .
11:50 , ,Jau baigėm?“. 
13:40 , ,Gyvenimas ant 
ra tų“  N-7. 
15:45 , ,Jausmų vandeny -
nas“  N-7. 
17:30 Tele lo to. 
18:30 Ž in ios.Spor tas.
Ora i .
19:30 L ie tuvos balsas. 
Vaika i . 
22:00 PREMJERA., , 
Buvusio j i “ .
00:05 , ,At lyg is“  N14. 

 
06:00 , ,Sveikatos medis“ .
07:00 , ,Gal ing ie j i  re in -
džer ia i .  Žvėr ies gal ia“ 
N-7.
07:30 , ,Supermergai tės“ .
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 , ,Rič is  Didys is“ 
N-7.
13:45 , ,Daktaras Dol i t l is 
3“  N-7.
15:35 , ,Pr incas i r  aš. 

Kara l iškas medaus mė -
nuo“   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 , ,Šal tas kraujas“ 
N-14.
23:50 , ,Kar ibų p i ra ta i . 
, ,Juodojo per lo“  užkeik i -
mas“ N-7 (kar t ) .

06:30 , ,Ul t imate 
Strongman“ pasaul io  ko -
mandin is  ga l iūnų čempio -
natas.  (k) . 
07:30 , ,Muchtaro sugr į -
ž imas.  Naujas pėdsakas“ 
(k)  N-7. 
08:30 Tauro ragas.  N-7. 
09:00 Gal iūnai .  Pasaul io 
taurė.  2019 m. 
10:00 , ,Varom!“  N-7. 
10:30 , ,Didž io j i  žydrynė“ .
11:35 , ,Negyvenamose 
sa lose su Beru Gr i lsu“ 
N-7. 
12:40 , ,Pragaro v iešbu -
t is “  N-7. 
13:40 , ,Vani ty  Fai r. 
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. 
17:00 , ,Mes ne švent ie j i “ 
N-7. 
19:10 , ,Žvaigždž ių ke -
l ias .  Į  begalybę“  N-7. 
21:30 , ,Narkot ikų prekei -
v ia i “  N14. 

22:40 , ,Antr in inkas“  N14. 
23:50 , ,Pranaši  poz ic i ja“ 
(k)  N-7. 

06:10 , ,Akloj i “  (k) . 
07:40 , ,Pasisvėrę i r  la i-
mingi“ .
08:40 , ,Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patar i-
mai“ N-7. 
09:40 , ,Tėvas Motiejus“ 
N-7. 
11:00 , ,Gordono Ramzio 
vir tuvės pamokos“.
12:00 , ,Sodas už namo. 
Br i tani jos Top 30“.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 , ,Širdele mano“ 
N-7. 
17:45 , ,Uždrausto miesto 
intr igos“ N-7. 
18:50 , ,Akloj i “ .
19:50 , ,Būrėja“ (k). 
21:00 SNOBO KINAS. 
, ,Kino žvaigždės 
Liverpulyje nemiršta“. 
23:10 , ,Tai  galėjo nut ikt i 
i r  tau“ N-7. 
01:10 , ,Panikos kamba-
rys“ (k) N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Grupės „Lemon Joy“ 
koncertas. (kart.).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo liudytojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Verbų sekmadie-
nis. Šv. Mišių tiesioginė 

transliacija iš Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios.
11:50 Prisiminkime. 
Dainuoja Gražina 
Apanavičiūtė.
12:00 Linija. Spalva. 
Forma. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Stilius.
14:00 Šventadienio mintys. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Teatras. 
16:00 Muzikos talentų lyga 
2019. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis. 
19:45 ,,Ten, kur namai“ 
N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Legendos. Mikas 
Petrauskas. 
21:55 Liutauro Janušaičio 
dvigubo albumo „Two 
Different Sides“ pristatymo 
koncertas.
23:45 ,,Laumės vaikas“ 
N-14. (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 “,,uokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai“ 

N-7.
11:30 ,,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 ,,Šešios dienos, sep-
tynios naktys“ N-7.

06 .59  Programa.
07 .00  „G luchar iovas“ 
N-7 .
08 .00  Tiek  ž in ių . 
08 .30  Ka imo akademi ja . 
09 .00  La ikyk i tės  ten  su 
Andr iumi  Tap inu .  N-7 .
10 .00  Š iand ien  k imba. 
11 .00  Moks lo  r i tmu. 
11 .20  Mažos  Mūsų 
Perga lės 
11 .30  Krepš in io  pasau ly -
j e  su  V.Mač iu l iu . 
12 .00  „Loch  Neso by la “ . 
N-7 .
14 .00  „Dvaro  rūmai ”  N-7 .
15 .00  La ikyk i tės  ten . 
16 .00  Ž in ios .Ora i .
16 .30  „24 /7 “ . 
17 .30  Nau ja  d iena . 
18 .00  Ž in ios .Ora i .
18 .30  „Vyrų  šešė ly je “ . 
Ž ibu tė -Roza l i ja  Pre iby tė . 
19 .00  „Tu  es i  mano“  N-7 .
20 .00  Ž in ios .Ora i .
20 .30  Oponenta i . 
21 .30  „24 /7 “ . 
22 .30  Ž in ios .Ora i .
23 .00  La ikyk i tės  ten . 
00 .00  „Tu  es i  mano“  N-7 .

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“ 
N-7. 
10:00 ,,Miuncheno krimi-
nalinė policija“ N-7. 
10:45 ,,Komisaras Reksas“ 
N -7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 ,,Ieškok manęs 
Paryžiuje 1“ 
12:30 ,,Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istorijos“. 
12:35 ,,Džeronimas“. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Atspindžiai. 
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 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 popie-
žius“ N-14. 
24:00 ,,Komisaras Reksas“  
(kart.).
00:45 Stiprūs kartu. (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 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. 
22:30 ,,Rizikinga erzinti die-
dukus“ N-7. 
00:45 ,,Tabula Rasa“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Svajonių sodai“  
(kart.).
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ 
N-7.
10:00 ,,Zootropolis“ 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.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:30 ,,Iš namų“ N-7.
20:30 ,,Prakeikti II‘ N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Prezidento lėktuvo 
sudužimas“ 1s. N-14.
23:50 ,,Kaulai“ N-14.
00:50 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
07:20 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 ,,Stoties policija“ N-7. 
09:35 ,,Pėdsakas“ N-7. 
10:35 ,,Kobra 11“ N-7. 
11:35 ,,Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“ 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 ,,Piktas vairuotojas“ 
N14. 
23:05 ,,Žvaigždžių kelias. Į 
begalybę“ N-7. 
01:15 ,,Narkotikų prekeiviai“ 
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. 
17:45 ,,Balta - meilės spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Pamišę dėl šokių“  
N-7. 
23:15 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
01:00 ,,Rožių karas“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Vilnius Jazz Young 
Power 2019 (kart.).
06:40 Muzikinis intarpas.
07:00 Euromaxx. (kart.).
07:30 ,,Džiunglių knyga“ 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“ (kart.).
07:55 ,,Smurfai“ (kart.).
08:20 ,,Dvynukės“ (kart.).
09:05 Prisiminkime. Dainuoja 
Gražina Apanavičiūtė. (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. Dokumentinių 
laidų ciklas apie teatrą. 

(kart.).
14:00 Mano tėviškė. Antanas 
Baranauskas ir Antanas 
Vienuolis.
14:15 Muzikos talentų lyga 
2019. 2 d. (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 Čia kinas. (kart.).
18:30 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. N-7. 
19:20 Klausimėlis. (kart.).
19:35 ,,Pokyčių karta“. 
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 ,,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 ,,Univeras“ N-7.
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7.
19:00 ,,Svotai“ N-7.
20:00 ,,Gyvenimo išdaigos“ 

N-7.
21:00,,Rytoj, kai prasidėjo 
karas“ N-14.
23:00 ,,Pjūklas“ S.
01:10 ,,Svieto lygintojai“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“  N-7.
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Kaimo akademija. 
11.00 „24/7“. 
12.00 „Atėjo…Sabas” (1). 
2014m.
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai “ 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 „24/7“. 
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios. Orai.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“ 
N-7. 
10:00 ,,Miuncheno krimi-
nalinė policija“ N-7. 
10:45 ,,Komisaras Reksas“  
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 ,,Ieškok manęs 
Paryžiuje 1“. 
12:30 ,,Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istori-
jos“. 
12:35,, Džeronimas“. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Veranda. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 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 ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 ,,Paskutinė karalys-
tė“ N-14. 
24:00 ,,Komisaras Reksas“ 
N-7. (kart.).
00:45 Stiprūs kartu. (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 ,,Bus visko“. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Išlikimo žaidimas“ 
N14. 
00:20 ,,Tabula Rasa“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Iš namų“  (kart.) N-7.
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Sugrįžimas į Nimės 
salą“ 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.
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 ,,Prezidento lėktuvo 
sudužimas“ 2 s. N-14.
23:50 ,,Kaulai“ N-14.
00:50 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
07:20 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 ,,Stoties policija“ N-7. 
09:35 ,,Pėdsakas“ N-7. 
10:35 ,,Kobra 11“ N-7. 
11:35 ,,Paskutinis laivas“ 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 ,,Los Andželas. 
Ugnikalnio išsiveržimas“ N14. 
22:50 ,,Piktas vairuotojas“ 
N14. 
00:50 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ 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. 
17:45 ,,Balta - meilės spalva“ 
N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“.N-7. 
21:00 ,,Nusikaltimo vieta - 
Kylis. Komisaras Borovskis ir 
kraštas tarp dviejų jūrų“ N-7. 
22:55 ,,Gyvenimo daina“ N-7. 
00:45 ,,Rožių karas“.

 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 moky-
kla. (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.).
14:55 ,,Pokyčių karta“  
(kart.).
15:50 ,,Džiunglių knyga“. 

16:00 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“. 
16:15 ,,Smurfai“.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:05 ,,Dvynukės“. 
17:50 Kūrybingumo moky-
kla. 
18:00 Linija. Spalva. Forma. 
(kart.).
18:30 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“. N-7. 
19:25 Muzikinis intarpas.
19:35 ,,Aštuntasis dešim-
tmetis“. 
20:20 Smegenų paslaptys. 
Polis Sezanas.
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.
07:20 ,,Kobra 11“ (kart.) 
N-7.
08:30 ,,Simpsonai“  (kart.) 
N-7.
09:00 ,,Praeities žvalgas“  
(kart.) N-7.
09:30 ,,Bibliotekininkai“ N-7.
10:30 ,,Simpsonai“ N-7.
11:30 ,,Amerikos talentai“.
13:30 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
(kart.) N-7.
14:30 ,,Saša ir Tania“ N-7.
15:00 ,,Kobra 11“ N-7.
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7.

17:00 ,,Univeras“ N-7.
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7.
19:00 ,,Svotai“ N-7.
20:00 ,,Gyvenimo išdaigos“ 
N-7.
21:00 ,,Paliktieji“ N-14.
23:15 ,,Farai“ N-7.
00:10 ,,Gelbėtojai“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai “ N-7.
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“  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 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 Oponentai. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Žinios. Orai.
09:15 ,,Įstatymas ir tvarka“ 
N-7. 
10:00 ,,Miuncheno krimi-
nalinė policija“ N-7. 
10:45 ,,Komisaras Reksas“ 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 ,,Ieškok manęs 
Paryžiuje 1“. 
12:30 ,,Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istorijos“. 
12:35 ,,Džeronimas“. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Atspindžiai. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 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 Premjera. ,,12 bež-
džionių“ N-14. 
23:45 Prisikėlimo liudytojai. 
24:00 ,,Komisaras 
Reksas“. N-7. (kart.).
00:45 Stiprūs kartu. (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 Dydžio (r)evoliucija. 
N-7. 
21:00 ,,Monikai reikia meilės“ 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Priešprieša“. 
00:35 ,,Tabula Rasa“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Prieš srovę“  (kart.) 
N-7.
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Ričis Didysis“ N-7.
11:55 ,,Tai bent giminaičiai“ 
N-7.
13:00 ,,Parduotas gyvenimas“ 
N-7.
15:00 ,,Simpsonai“ N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.

16:30 ,,TV Pagalba“ N-7.
18:30 TV3 žinios.Sportas.
Orai.
19:30 ,,Gero vakaro šou“ N-7.
20:30 ,,Prakeikti II‘ N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
Sportas.Orai.
22:00 ,,Kautynės Maniloje“ 
N-14.
22:25 ,,Vikinglotto“.
22:30 ,,Kautynės Maniloje“ 
N-14.
23:55 ,,Kaulai“ N-14.
00:50 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
07:20 ,,Mano virtuvė geriau-
sia“.
08:35 ,,Stoties policija“ N-7. 
09:35 ,,Pėdsakas“ N-7. 
10:35 ,,Kobra 11“ N-7. 
11:35 ,,Paskutinis laivas“ 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 ,,Netikėta sėkmė“ N14. 
22:50,,Los Andželas. 
Ugnikalnio išsiveržimas“ (k) 
N14. 
00:35 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės” (k) 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..
18:55 ,,Paskolinta meilė“.
19:55 ,,Kandisė Renuar“ N-7. 
21:00 ,,Nusikaltimo vieta - 
Kylis. Komisaras Borovskis ir 
dvasių namai“ N-7..
22:55 ,,Gyvenimo daina“N-7. 
00:50 ,,Rožių karas“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja 2016. 
(kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. kart.).
07:30 ,,Džiunglių knyga“ 
(kart.).
07:40 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“ (kart.).
07:55 ,,Smurfai“ (kart.).
08:20 ,,Dvynukės“ (kart.).
09:05 Kūrybingumo moky-
kla. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudytojai. 
(kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“ N-7. (kart.).
14:55 ,,Aštuntasis dešim-
tmetis“ (kart.).

15:40 Muzikinis intarpas 
(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 Mes nugalėjom. 
18:30 ,,Laisvės kaina. 
Disidentai“ N-7. 
19:20 Mano tėviškė. 
Antanas Baranauskas ir 
Antanas Vienuolis.
19:35 ,,Miestų paslaptys“. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30,,Kortų magas“. 
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.
07:20 ,,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 ,,Univeras“ N-7.
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ N-7.

19:00 ,,Svotai“ N-7.
20:00 ,,Gyvenimo išdaigos“ 
N-7.
21:00 ,,Stounas“ N-14.
23:05 ,,Farai“ N-7.
00:00 ,,Gelbėtojai“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Oponentai. 
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ (2/1). 
N-7.
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 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. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 „Moterų daktaras“ 
N-7.
21.30 Gyvenimas. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai. 
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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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 krimi-
nalinė policija“. N-7. 
10:45 ,,Komisaras Reksas“ 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 ,,Ieškok manęs 
Paryžiuje 1“  .
12:30 ,,Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istori-
jos“. 
12:35 ,,Džeronimas“. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Čia kinas. 
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 ,,Ponių rojus“ N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 ,,Nuostabioji drau-
gė“. N-14. 
24:00 ,,Komisaras Reksas“  
N-7. (kart.).
00:45 Stiprūs kartu. (kart.).

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. 
17:40 ,,Paveldėtoja 3“ N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 ,,Monikai reikia mei-
lės“ N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 ,,Gynybos kodas“ 
N14. 
00:20 ,,Tabula Rasa“ N14. 

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“.
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Gero vakaro šou” 
(kart.) N-7.
08:55 “Meilės sūkuryje“ N-7.
10:00 ,,Daktaras Dolitlis 3”. 
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.
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 ,,Armagedonas“ N-7.
01:05 ,,Makgaiveris“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
07:20 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“.
08:35 ,,Stoties policija“ N-7. 
09:35 ,,Pėdsakas“ N-7. 
10:35 ,,Kobra 11“ N-7. 
11:35 ,,Paskutinis laivas“ 
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 ,,Kraujo kerštas“ N14. 
23:10 ,,Netikėta sėkmė (k) 
N14. 
01:00 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“  (k) 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 spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“..
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Nusikaltimo vieta - 
Kylis. Komisaras Borovskis 
ir kitų laimė“ N14. 
22:55 ,,Gyvenimo daina“ 
N-7. 
00:50 ,,Rožių karas“.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja 2016. 
(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 moky-
kla. (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 enciklope-
dija. 
17:05 ,,Dvynukės“. 
17:50 Kūrybingumo moky-
kla. 
18:00 Paskutinės vakarie-
nės šv. Mišios. Tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus arki-
katedros bazilikos.
19:10 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
19:35 Pokalbis su Romy 
Schneider. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Elito kinas. ,,Bėgam 
iš Berlyno“. 
23:00 Ievos Narkutės kon-
certas.
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.
00:40 Dabar pasaulyje. 

 
06:30 ,,CSI kriminalistai“  
(kart.) N-7.
07:20 ,,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 ,,Univeras“ N-7.
18:00 ,,Vedęs ir turi vaikų“ 
N-7.

19:00 ,,Svotai“ N-7.
20:00 ,,Gyvenimo išdaigos“ 
N-7.
21:00 ,,Kulka į galvą” N-14.
22:50 ,,Gelbėtojai“ N-7.
23:50 ,,Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ N-7.
00:50 ,,Svieto lygintojai“ N-7.

 
05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Gyvenimas. 
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12:30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ (2/3). N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“.
18.00 Reporteris. Informacinė 
publicistinė laida.
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 „Moterų daktaras“ 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 ,,Ieškok manęs 
Paryžiuje 1“. 
12:30 ,,Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istori-
jos“. 
12:35,, Džeronimas“. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Stop juosta. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 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.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Stiprūs kartu. (kart.).
21:10 ,,Popiežius. 
Galingiausias visų laikų 
žmogus“ .
21:55 Kryžiaus kelias iš 
Vatikano. 
23:10 ,,Visko teorija“ N-14. 
01:10,, Gyvenimas tarp 
žiedų“. 

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 ,,Aš esu legenda“ 
N14. 
22:55 ,,10-oji Kloverfyldo 
gatvė“  N14. 
01:00,, Blogas senelis“.

06:25 ,,Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“ N-7.
06:55 ,,Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą“ . 
07:25 ,,Kempiniukas 
Plačiakelnis“ N-7.
07:55 ,,Farai“  (kart.) N-7.
08:55 ,,Meilės sūkuryje“ 
N-7.
10:00 ,,Sužvejok dingusią 
žuvį“ .
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 ,,Vajana“ N-7.
21:40 ,,Karibų piratai. 
Numirėlio skrynia“ N-7.
00:45 ,,Pamokslininkas su 
kulkosvaidžiu‘“ N-14.

06:25 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
07:20 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“.
08:35 ,,Stoties policija“ N-7. 
09:35 ,,Pėdsakas“ N-7. 
10:35 ,,Kobra 11“ N-7. 
11:35 ,,Paskutinis laivas“ 
N-7. 
12:35 ,,Nusivylusios namų 
šeimininkės“ N-7. 
13:35 ,,Mano virtuvė ge-
riausia“.
14:55 ,,Stoties policija“ N-7. 
16:00 ,,Pėdsakas“ N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 ,,Kobra 11“ N-7. 
18:30 ,,CSI. Majamis“ N-7. 
19:30 ,,Amerikietiškos imty-
nės“ N-7. 
21:30 ,,Pasmerktieji“ N14. 
23:45 ,,Kraujo kerštas“  (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 spal-
va“ N-7. 
18:45 ,,Paskolinta meilė“.
19:50 ,,Kandisė Renuar“ 
N-7. 
21:00 ,,Fargo“ N14. 
23:15 ,,Tiltas“ N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja 2016. 
(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 moky-
kla. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė., kart.).
12:40 Brandūs pokalbiai. 
(kart.).
13:05 Legendos. Mikas 
Petrauskas. (kart.).
14:00 Mūsų miesteliai. 
Andrioniškis. (kart.).
14:55 Pokalbis su Romy 
Schneider (kart.).
15:50 ,,Džiunglių knyga“. 
16:00 ,,Apolono vabaliukų 
istorijos“.

16:15 ,,Smurfai“. 
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:05 ,,Dvynukės“. 
17:50 Kūrybingumo moky-
kla. 
18:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
18:30 Istorijos detektyvai. 
19:20 Metų laikai. 
Pavasaris. 
19:30 Meilė Tėvynės nema-
ri. Juozas Naujalis. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Federikui Feliniui – 
100. ,,Interviu“ N-14.
22:45 Grupės „Žalvarinis“ 
koncertas 2013 m.
00:10 DW naujienos rusų 
kalba.
00:25 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.
16:00 ,,CSI kriminalistai“ 
N-7.
17:00 ,,Univeras“ N-7.
18:00 ,,Moderni šeima“ N-7.
19:00 ,,Svotai“ N-7.
21:00 Žinios.Sportas.Orai.

22:00 ,,Siuntėjas“ N-14.
23:55 ,,Gelbėtojai“ N-7.
00:55 ,,Svotai“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 Nauja diena. 
07.00 Skyrybos. 
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. Aktualijų 
laida. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai.
16.30 Nauja diena. 
17.00 „Netikėtas teisingu-
mas“. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ N-7.
19.30 Baltijos kelias. 
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 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020”. N-7.
23.30 Vantos lapas. N-7.
00.00 „Moterų daktaras“ 
N-7.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas 
raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų 
raidžių.

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

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istori jos. 
(kart.).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės. 
(kart.).
07:30,,Sunkus vaikas 2“ 
N-7.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. (kart.).
09:30 Veranda. Programa 
apie aplinkos estetiką. 
(kart.).
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė. 
Kulinarinė pokalbių pro-
grama. (kart.).
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 ,,Miestų paslaptys“  
(kart.).
12:00 Pasaulio dokumen-
t ika. Gorongozos naciona-
l inis parkas. 
13:00 Putlučiai ir lauki-
niai. Žavūs gyvūnų jauni-
kliai .
14:35 ,,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 Velyknakčio l i turgi ja 
iš Vilniaus arkikatedros 
bazil ikos. 
23:00 ,,Meilė ir malonė“ 
N-14. 
01:00 ,,Popiežius. 
Galingiausias visų laikų 
žmogus“. (kart.).

06:40 ,,Tomas ir Džeris“ 
(k).
07:40 ,,Saugokis meški-
nų“.
08:10 ,,Ogis ir tarakonai“.
08:35 ,,Riterių princesė 
Nela“.
09:05 ,,Tomo ir Džerio 
pasakos“.
09:35 ,,Beprotiškos melo-
dijos“.
10:00 ,,Vil is ir pašėlę 
ratai“ .
11:50 ,,Tėčio dienos rū-
pestis“.
13:45 ,,Lesė“.
15:40 ,,Įsivaizduok tai“.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 ,,Medžioklės sezo-
nas atidarytas 4!“.
21:15 ,,Už borto“ N14. 
23:30 ,,Meksikietis“ N-7. 

06:30 ,,I lgo plauko isto-
r i ja“.
07:00 ,,Galingiej i  reindže-
r iai. Žvėries galia“.
07:30 ,,Supermergaitės“. 
08:00 ,,Ančiukų istori jos“ 
N-7.
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 ,,Lobių planeta“ 
N-7.
13:55 ,,Princesė“.
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. 
Monstrų jūra“ N-7.
21:40 ,,Apdovanotoji“ N-7.
23:50 ,,Tai reiškia karą“ 
N-14.

06:00 ,,Pričiupom!“. 
07:30 ,,Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas“ 
N-7. 
08:30 ,,Pričiupom!“. 
09:00 ,,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. 
16:45 ,,Dakaras 2020“. 
N-7. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:10 ,,Paskutinė tvirtovė“  
N14. 
00:50 ,,Urvas“ N14. 

06:15 ,,Akloj i“.
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“.
14:45 ,,Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai“.
15:45 ,,Širdele mano“ N-7. 
17:45 ,,Uždrausto miesto 
intr igos“ N-7. 
18:50 ,,Akloj i“.
19:50 ,,Būrėja“.
21:00 ,,Vienišas vi lkas“ 
N14. 
23:05 ,,Vertikali  r iba“ N-7. 
01:25 ,,Ti l tas“ (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Klausimėlis. 
09:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
09:30 Gamtos 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“. 
15:50 Kūrybingumo moky-
kla. (kart.).
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 1“. 
N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 2006 m. FIFA 
Pasaulio futbolo čempio-
nato pusfinalis. Vokieti ja 
– Ital i ja.
23:20 Grupė „Baltos var-
nos“ ir styginių kvartetas.
00:30 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  I I“ .  N-7.
12:00 ,,Skilusios kaukolės 
iššūkis“ N-7.
12:55 ,,Augalų karalystė“.
14:00 ,,Išl ikimas“ 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 ,,Dangaus karalys-
tė“ N-14.
00:55 ,,Gelbėtojai“ N-7.

05.59 Programa.
06.00 „Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu” N-7.
06.59 Programa.
07.00 „Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu” N-7.
07.20 „Vyrų šešėlyje“ 
. Mari ja Pečkauskaitė-
Šatri jos Ragana. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Tarptautinis tur-
nyras „BUSHIDO KOK 
2020”. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Balt i jos kelias. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Černobylis. Juodoji 
gėlelė”.
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“.
Liudvika Didžiul ienė - 
Žmona. 
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.

redaktorei nežinantNNN
Atėjo baisūs laikai – žmonėms 
tenka net rankas plautis…

,,Dėl paskelbtos koronaviruso 
pandemijos 2020-ieji metai yra 
perkeliami į 2021-uosius.

Trečią kartą šią savaitę eisiu 
pirkti maisto dviem savaitėms.

Įeinu į socialinius tinklus ir ste-
biuosi: iš kur tiek draugų tarp viru-
sologų? Iki tol buvo politologai.

Mano bendradarbis atėjo į svar-
bų susitikimą, užsidėjęs apsauginę 
kaukę. Visi nuo jo persėdome kuo 
toliau. Tik dabar supratau, kokiu 
principu apsauginė kaukė veikia.

Akcija - Įsigykite turistinę kelio-
nę į Italiją mažiausia kaina ir gau-
kite dovanų - dvi savaites papildo-
mo poilsio namuose.

Atėjo baisūs laikai. Žmonėms 

tenka plautis rankas, namuose ga-
minti maistą ir bendrauti su savo 
vaikais. Taip galima ir iki knygų 
skaitymo nusiristi.

Prezidentas visiems valdinin-
kams, grįžusiems iš Italijos, Pran-
cūzijos, Ispanijos ir Vokietijos, 
uždraudė dvi savaites rodytis dar-
be. Lietuvoje šiuo metu visiškai 
paralyžiuotas Seimo, Vyriausybės 
ir Savivaldybių darbas.

Uzbekijos mokslininkai jau tris 
savaites bando sukurti vakciną nuo 
koronaviruso, bet rezultatas - jiems 
vis išeina plovas”.

Štai tokiu sąmoju trykšta tautie-
čiai socialiniuose tinkluose. O dar 
tik trečia krantino savaitė…



 
2020 m. balandžio 4 d.SITUACIJA

Vairuotojų karantinavimas - darbdavių reikalas
Anykštėnai - tolimųjų reisų sunkvežimių vairuotojai, kuriems grįžus į Lietuvą karantinavimuisi  

nesuteikiamos savivaldybės patalpos, atskleidė kuriozinę situaciją. Savivaldybės įpareigotos nemo-
kamai suteikti patalpas saviizoliacijai iš užsienio šalių deportuotiems lietuviams ar iš prabangių 
atostogų grįžusiems asmenims. O tolimųjų reisų vairuotojų karantinas yra jų darbdavių arba pačių 
vairuotojų reikalas.  

Neturi kur grįžti...

Į ,,Anykštos“ redakciją iš Vengri-
jos, kur laukė krovinio,  paskambi-
nęs Jurbarke registruojoje įmonėje 
vairuotoju dirbantis Evaldas Pava-
rinis dėstė, jog jis po reiso planavo 
karantinuotis savo namuose Anykš-
čiuose. Tačiau dabar jis tokios ga-
limybės nebeturi, nes namuose izo-
liavosi jo motina. ,,Lietuvos įmonė, 
Lietuvai mokame mokesčius. Iki 
vakar dienos nesirūpinau, kur grį-
žęs gyvensiu. Viskas buvo gerai. 
Bet mano mama dirba ,,greitojoje“,  
ji vakar turėjo kontaktą su galimai 
sergančiu asmeniu. Todėl turėjo pa-
siimti biuletenį ir izoliavosi. Aš da-
bar nebeturiu kur grįžti. Pradžioje 
šnekėjausi su Anykščių savivaldy-
bės gydytoja Vaiva Daugelavičiene, 
sakė, kad viskas gerai. Bet vakar iš 
savivaldybės paskambino kita po-
nia, sakė, kad jums, vairuotojams, 
saviizoliacija nepriklauso, kur no-
rit, ten izoliuokitės. Kolega, taip pat 
anykštėnas, vakar išlipo iš kelto, 
paskambino įmonei, įmonė perdavė 
jį Jurbarko savivaldybei. Dabar jis 
glaudžiasi Jurbarko savivaldybės 
patalpose. Jurbarko savivaldybė 
sako - mes pasitengsime atiduoti  
jus Anykščiams.  Visos savivaldy-
bės prisiėmė. Vieninteliai Anykščiai 

nepriima savų žmonių. Mes nesame 
kažkokie turistai ar emigrantai. Mes 
dirbame savo darbą lietuviškoje 
įmonėje, Lietuvoje mokesčius mo-
kame“, - kalbėjo E.Pavarinis.  

Vairuotojus išskyrė  pats 
ministras  

Paprašytas komentaro, Anykščių 
rajono Ekstremalių situacijų valdy-
mo komisijos Operacijų vadovas, 
rajono vicemeras Dainius Žiogelis 
,,Anykštai“ atsiuntė Sveikatos ap-
saugos ministro - valstybės lygio 
ekstermaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo Aurelijaus Ve-
rygos sprendimą. Kovo 17 dienos 
sprendime ministras nurodė tarptau-
tinių pervežimų įmonėms pačioms 
pasirūpinti savo darbuotojais. Šiuo 
sprendimu ,,rekomenduojama“ vai-
ruotojams, grįžusiems iš užsienio, 
,,izoliuotis 14 dienų laikotarpiui 
arba iki kito numatyto išvykimo, 
jeigu numatyta išvykimo data yra 
ankstesnė nei baigiasi 14 dienų lai-
kotarpis“. O pasirūpinti izoliavimo-
si patalpomis vairuotojams, minis-
tro sprendimu, įpareigoti transporto 
priemonių valdytojai.   

D.Žiogelis, remdamasis šiuo 
raštu, ,,Anykštai“ aiškino, jog 
Anykščių savivaldybė, nepriimda-

ma saviizoliacijai vairuotojų, tik 
vykdo Sveikatos apsaugos ministro 
- valstybės lygio ekstermaliosios si-
tuacijos valstybės operacijų vadovo 
- nurodymus. Pasak vicemero, jei-
gu patys vairuotojai ar jų darbdaviai 
padengs izoliacijos savivaldybės 
patalpose išlaidas - jiems gyvena-
masis plotas bus suteiktas. 

Buvo suklaidintas

E.Pavarinio kolega, kitas Jurbar-
ko įmonėje dirbantis anykštėnas, 
tolimųjų reisų vairuotojas Andrius 
Vilkončius jau grįžo į Lietuvą ir 
dabar  gyvena Jurbarke, šios sa-
vivaldybės suteiktose izoliacijai 
skirtose patalpose. Pasak vyriškio,  
gyvenimo sąlygos prastos, maistas 
blogos kokybės ir jo mažai, o sve-
timame mieste nėra ko paprašyti, 
kad iš parduotuvės atneštų produk-
tų. Tačiau, pasak A.Vilkončiaus, 
dėl laikinų nepatogumų jis nebūtų 
skundęsis. ,,Prieš grįždamas į Lie-
tuvą kalbėjausi ir su savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičiene, ir 
su mero patarėja Donata Sabaliaus-
kaite. Sakė, viskas gerai, grįžkit į 
Anykščius – priimsim“, - ,,Anykš-
tai“ pasakojo A.Vilkončius. Jis, at-
plaukęs keltu į Klaipėdą ir užpildęs 
visus reikiamus dokumentus, dar 

kartą paskambino Anykščių mero 
patarėjai D.Sabaliauskaitei. ,,Mes 
jūsų nepriimsime, ieškokitės kitų 
variantų“, - išgirdau. Gerai, kad 
nusprendžiau dar būdamas Klaipė-
doje jai paskambinti. Nežinau, ką 
būčiau daręs, jeigu apie tai, kad ,,tu-
riu ieškotis kitų variantų“, būčiau 
sužinojęs tik atvykęs į Anykščius“, 
-  ,,Anykštai“ dėstė A.Vilkončius. 
Jis po to, kai sužinojo, kad Anykš-
čių savivaldybė izoliacijai jo nepri-
ima, paskambino savo darbdaviui, 
kuris nurodė vykti karantinuotis į 
Jurbarką.  

Meras: ,,vieni raštai 
prieštarauja kitiems“

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ,,Anykštai“ tvirtino, jog 
jo patarėja D.Sabaliauskaitė ir savi-
valdybės gydytoja V.Daugelavičienė 
vairuotojų neklaidina. ,,Jos pateikia 
tą dieną turimą informaciją. Vieni 
raštai prieštarauja kitiems. Išsiaiški-
nome, kad vairuotojų apgyvendinti 
neprivalome, todėl ir buvo pateiktas 
toks atsakymas“, - ,,Anykštai“ sakė 
meras. 

Pasak S.Obelevičiaus, faktas, jog 
E.Pavarinio motina yra medikė, 
kuri turėjo izoliuotis, situacijos ne-
keičia. ,,Vairuotojas turi darbdavį. 
Negi jis negali susimokėti už savo 
darbuotojo karantiną?“ - retoriškai 

klausė meras.
Paklaustas, kas bus, jeigu Anykš-

čiuose, kaip Ukmergėje, teks izoliuo-
ti šimtus medikų - ar yra numatytos 
patalpos jų izoliacijai, S.Obelevičius 
sakė, jog ir bus taip, kaip Ukmergėje 
- medikai turės izoliuotis savo būs-
tuose kartu su šeimos nariais arba 
patys ieškotis kitų variantų. 

Vygantas Šližys moka už savo 
vairuotojus  

 
S.Obelevičius aiškino, kad teks-

te aprašomi vairuotojai yra toli 
gražu ne pirmieji, kurie pageidavo 
izoliuotis Anykščiuose. ,,Pamatė-
me, kad užkiš viešbutį. Ne vieno 
čia asmens problema. Net ir tie 
vežėjai, kurie turi nuosavas kaimo 
turizmo sodybas, nori, kad mes jų 
vairuotojais pasirūpintume“, - dėstė 
S.Obelevičius.

Transporto bendrovę turintis 
anykštėnas Vygantas Šližys iš įmo-
nės sąskaitos moka už kelių savo 
vairuotojų ukrainiečių izoliavimąsi 
,,Puntuko“ viešbutyje. ,,Jie nepri-
valo izoliacijoje būti 14 parų, gali 
anksčiau išvykti į reisą. Bet kol 
kas sunku sudėlioti darbo grafikus. 
Į Ukrainą vyrai išvykti negali, nes 
neaišku, ar galės grįžti“, -  ,,Anykš-
tai“ sakė verslininkas.    

-ANYKŠTA

Sunkvežimių vairuotojai - vienintelė grupė žmonių, kurių izoliacijos po grįžimo iš užsienio valstybė 
nefinansuoja.                   BNS asociatyvinė nuotr.

Verslininkas Vygantas Šližys už savo įmonės vairuotojų izoliavi-
mą ,,Puntuko“ viešbutyje moka iš savo kišenės.
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(Atkelta iš 1 psl.)

Ligoninės direktorius bijo, 
jog užkrės kitus pacientus ir 
medikus 

Savivaldybėms duotas nurody-
mas steigti Karščiavimo klinikas, į 
kurias turėtų atvykti galimai koro-
navirusu susirgę asmenys. Anykš-
čiuose tokia klinika turėtų būti 
įsteigta ligoninės patalpose.

,,Anykščiuose - dėl gyventojų 
amžiaus struktūros ir sėslumo - vi-
rusas greitai neplis. O dabar pla-
nuojama savanoriškai į ligoninę 
įsileisti virusą. Per vieną pusę jis 
neateis, tai per kitą įsileisime... Li-
goninę teks uždaryti“,-  kalbėdamas 
su ,,Anykšta“ nuogąstavo ligoninės 
direktorius dr. A.Vasilauskas.

,,Kai kurie iš savivaldybės dar-
buotojų situacijoje susivokia, bet 
kai kurie imperatyviai vykdo Svei-
katos apsaugos ministro Aurelijaus 
Verygos nurodymus. O jų neįma-
noma įvykdyti. Net dėl architektū-
ros ligoninė Karščiavimo klinikai 
nėra pritaikyta“, - kalbėjo ligoni-
nės vadovas. 

Pasak dr.A.Vasiliausko, Karš-
čiavimo klinika iš esmės teiks 
ambulatorinę paslaugą, todėl ją lo-
giškiau būtų priskirti prie Pirminės 
sveikatos priežiūros centro. ,,Apie 

mūsų gydytojų, kitų medicinos 
darbuotojų sveikatą niekas negal-
voja“, - dėstė dr.A.Vasiliauskas.

Jo teigimu, Anykščių ligoninė ir 
dabar jau yra pažeidžiama. Ligo-
ninėje nebedirba keturi gydytojai, 
kurie tuo pat metu dirbo korona-
viruso židiniu tapusioje Ukmergės 
ligoninėje bei Anykščių ligoninėje. 
Iš darbo atleistas chirurgas, profe-
sorius Žilvinas Saladžinskas, kuris 
buvo nuteistas dėl pacientės mir-
ties Kauno klinikose. Šiuo metu 
nedarbingumo pažymėjimus turi 
apie 20 vidurinio medicinos perso-
nalo darbuotojų bei vienas gydyto-
jas. ,,Kol kas šiaip taip verčiamės. 
Bet mūsų žmogiškieji ištekliai ne 
tokie kaip Panevėžio ligoninės, 
kur 2000 darbuotojų. Ten ir 1000 
darbuotojų ,,iškritus“, ligoninė 
funkcionuos. O mes esame pa-
žeidžiami“, - ,,Anykštai“ aiškino 
Anykščių ligoninės direktorius dr. 
A.Vasiliauskas.

Meras: ,,Geriau jokio vadovo, 
nei toks“

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius, išgirdęs tokį ligoni-
nės vadovo svarstymą apie Karš-
čiavimo klinikas, supyko. ,,Tai kur 
jas steigsi? Valgykloje? Visur jas 
steigia prie ligoninės. Būtų atski-

ras įėjimas. Jis biški kosmonautas. 
Aiškina, kad neturime kur lovų sta-
tyti, nors ne lovos reikia, o kėdės ir 
stalo. Esmė Karščiavimo klinikos 
yra tokia, kad atvažiuoja žmogus 
su šeimos daktaro siuntimu, lyg 
ir įtariamas dėl koronaviruso. Ten 
yra brigada medikų, kurie jį apžiūri 
ir, jeigu jam įtariamas koronaviru-
sas, - į greitąją ir į Panevėžį. Toks, 
taip sakant, perskirstymo punktas. 
Visi įsivaizduoja, kad Klinika - tai 
didžiulis pastatas. Bet taip nėra“, - 
aiškino meras.

S.Obelevičius leido suprasti, 
kad ligoninės vadovo prieštaravi-
mas Karščiavimo klinikos įkūri-
mui gali jam kainuoti postą. ,,Bus 
su juo derybos labai trumpos. Gal 
ir šiandien. Jau užkniso“, - emo-
cingai kalbėjo meras. Ir pridūrė: 
,,Geriau jokio vadovo, nei toks. Jis 
neadekvatus darosi“... 

Dirbs ir poliklinikos, ir 
Psichikos centro medikai

Merui antrino ir vicemeras, 
Anykščių rajono ekstremalių situ-
acijų valdymo komisijos  operacijų 
vadovas Dainius Žiogelis. Jis, net 
neišklausęs, ką apie apie Karščia-
vimo kliniką mano ligoninės di-
rektorius, sakė: ,,Žinau, ką jis sako 
ir ko nenori daryti. Kaip ir visi kiti. 

Nuomonė viena. Vieta yra, reikia 
tik padaryti. Dviem trečdaliais 
žmogiškųjų išteklių prisidės kitos 
mūsų sveikatos įstaigos. Važiavo 
jų žmonės mokytis dirbti, kadangi 
mes jautėme, kad ligonineje vyks-
ta  blogi dalykai. Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centro 
direktorė Sonanta Steniulienė su 
komanda važiavo mokytis,  kaip 
imti mėginius ir kitų dalykų. PSPC  
renka komandą, žino, kad tai rei-
kia daryti.. Didžiąją šio darbo dalį 
darys Anykščių PSPC darbuotojai  
ir net rajono Psichikos sveikatos 
centras padės“.

D.Žiogelis tvirtino, kad grėsmės, 
jog Karščiavimo klinikos lankyto-
jai užkrės ligoninės darbuotojus 
ir kitus pacientus, nėra, nes turės 
būti taikomos griežtos saugojimosi 
priemonės. 

,,Reikalingos visiškai atskiros 
patalpos. Ligoninė tokias turi. Nie-
ko bendro su ligonine ir jos dar-
buotojais ta klinika neturės. Reikia 
suformuoti tris brigadas, jos dirbs 
po keturias valandas. Dirbs su 
specrūbais, jie iš to posto negrį-
žinės į ligoninę. Labai gražiai tą 
darinį vadina klinikomis, bet iš tie-
sų - tai yra perskirstymo punktas, 
kuriame žmonės nukreipiami, kur 
jiems reikia važiuoti“,-  aiškino 
D.Žiogelis.

Vicemeras, kaip ir meras, pikti-
nosi ligoninės direktoriaus darbu. 
,,Vadovai turi susitvarkyti, kontro-
liuoti situaciją. Dabar, dar net ne-
prasidėjus ligoms, nesusitvarko su 
elementariomis administracinėmis 
užduotimis“, - požiūrį į Anykščių 
ligoninės direktorių demonstravo 
vicemeras D.Žiogelis.  

Savivaldybės gydytoja: 
,,Visi bijome“

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
,,Anykštai“ sakė, kad ligoninės 
direktoriaus baimė yra natūrali, 
tačiau Karščiavimo klinika ligoni-
nėje bus įkurta. ,,Ne jis vienas bijo. 
Visi juk bijome. Tačiau reikia pasi-

Anykščių rajono meras Sigutis obelevičius 
piktinasi ligoninės direktoriaus veikla ir ne-
slepia, kad jis gali būti atleistas iš darbo.

Anykščių rajono ekstremalių situacijų valdy-
mo komisijos operacijų vadovas, vicemeras 
Dainius Žiogelis tvirtina, kad Karščiavimo 
klinika bus saugi.

ruošti taip, kad pacientai ir medi-
kai būtų apsaugoti“, - ,,Anykštai“ 
sakė savivaldybės gydytoja.

Karščiavimo klinika Anykščiuo-
se turi pradėti veikti balandžio 7-ąją. 
Tiesa, pasak V.Daugelavičienės, iki 
to laiko turi būti gautos visos būti-
nos apsaugos priemonės. Nebus 
priemonių - Karščiavimo klinika 
veiklos pradėti negalės. 

Priminsime, kad Karščiavimo 
klinikos steigimui ieškota ir kitų 
pastatų. Svarstyta kliniką kurti 
Troškūnų slaugos ligoninėje arba 
kažkurio miestelio ambulatorijoje.

Iš pareigų pasitraukė ligoninės 
direktoriaus  pavaduotoja
Virginija Pažėrienė

Nuo balandžio 1-osios Anykščių 
rajono ligoninės direktoriaus pava-
duotoja nebedirba Virginija 

Pažėrienė. Ji liko dirbti gydytoja 
Slaugos ir Terapijos skyriuose. 

Buvusi Anykščių rajono tarybos 
narė V.Pažėrienė turi milžinišką 
administracinio darbo patirtį, ligo-
ninės vadovų pavaduotoja ji dirbo 
nuo 1978-ųjų. O per tarpuvaldžius, 
kai keitėsi ligoninės vyriausieji gy-
dytojai ar direktoriai, V.Pažėrienė 
laikinai vadovaudavo įstaigai.

Iš Anykščių rajono vadovų re-
torikos akivaizdu, jog jie mielai 
dabartinį įstaigos vadovą atleistų iš 
darbo. Tačiau kils laikinojo direk-
toriaus problema. 

Redakcijos žiniomis, laikinai 
imtis ligoninės vadovo darbo įkal-
binėjamas Chirurgijos skyriaus 
vedėjas, rajono tarybos narys, 70-
ies metų Giedrius Klimkevičius. 
Panašu, kad rajono valdžia mielai į 
pareigas grąžintų buvusį ligoninės 
direktorių, dabar Anykščių rajono  
mero patarėją,  67 - erių metų Dalį 
Vaiginą, kuriam rajono politikai, 
kai jis dirbo ligoninės vadovu,  ilgą 
laiką priekaištavo, kad šiam darbui 
jis per senas. Tiesa, tikėtina, jog 
pastarasis į šias pareigas dabar toli 
gražu nesiveržia. 

-ANYKŠTA

Kyla aistros dėl Karščiavimo klinikos įrengimo ligoninėje

iš Anykščių rajono ligoninės direktoriaus pa-
vaduotojos pareigų pasitraukė Virginija Pažė-
rienė, šį darbą dirbusi per 40 metų.  

Savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė kal-
ba, jog baimė užsikrėsti koronavirusu yra natūra-
lus dalykas, tačiau Anykščių ligoninė vis tiek turės 
įsileisti Karščiavimo kliniką.
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Už profesonalų, nuoširdų ir rūpestingą gydymą dėkoja-
me gyd. Daliai KAZLAUSKIENEI bei slaugytojoms Dianai 
RUDOKIENEI, Ramunei STRAZDIENEI. 

A. ir P. LAPIENIAI

Labai ačiū už rūpestingą gydymą, nuoširdų žodį ir malonų 
bendravimą, dėkojame gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
bei slaugytojoms Dianai ir Ramunei.

D. ir G. NIAURAI

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už profesionalų ir rūpestingą gydymą, 
nuoširdų ir malonų bendravimą.

Linkiu Jums sėkmės bei stiprios sveikatos.

Aniceta INČIŪRIENĖ

Ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už profesionalų gydymą, išklausymą, 
rūpestingumą, atjautą ir nuoširdumą.

Būkite sveiki.

Bronislava GUDONIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai Jolitai 
ABRAŠKEVIČIENEI už gerą gydymą, nuoširdumą, malonų 
bendravimą. Linkiu jums sveikatos, o laimė ir sėkmė telydi 
visur ir visada.   

Irena PLAČENIENĖ

Nuoširdi padėka šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už Jūsų kantrybę ir 
nuoširdų darbą.

Ramutė PAVILONIENĖ

Labai apsidžiaugiau populiariausio mediko rinkimais. Noriu 
labai padėkoti savo šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI 
ir slaugytojai Laimai SLAPŠIENEI už jų atsidavimą savo 
profesijai, už jų kantrybę bei šiltą, ramų bendravimą. Didžiai 
AČIŪ šiems medikams. Linkiu jiems sveikatos ir neprarasti  
noro rūpintis savo pacientais.

Laimutė L.

Norėčiau padėkoti Kavarsko šeimos gyd. A.TARVYDUI. 
Linkiu sveikatos ir kantrybės sunkiame darbe. Visada rūpes-
tingas, neabejingas, nuoširdžiai rūpinasi žmogaus sveikata. 
Ačiū Gydytojau!

Lidija TIDIKIENĖ

Noriu padėkoti slaugytojai R. BAGOČIŪNIENEI už jos 
rūpestį,atsidavimą kiekvienam žmogui. Ačiū Tau! Ištvermės 
sunkiame darbe. 

Lidija TIDIKIENĖ

Ačiū gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir  slaugytojai Laimutei 
SLAPŠIENEI už nuoširdumą, malonų bendravimą, neprie-
kaištingą gydymą.

Fortunata BIRONIENĖ

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
Laimutei SLAPŠIENEI už gerą gydymą, nuoširdumą, dėme-
sį sergančiam.

Adelė KIŠKIENĖ

spektras Populiariausių medikų rinkimai 
vyksta aktyviai
Populiariausių medikų rinkimuose lyderis, gydytojas 

V.Macijauskas tolsta nuo artimiausios varžovės D.Kazlauskienės. 
V.Macijauskas surinko 34, D. Kazlauskienė - 28-ias padėkas. O 
tarp slaugytojų išryškėjo nauja lyderė. Šią savaitę sulaukėme vie-
nuolikos naujų padėkų medikams.

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 ir A.Tarvydas - po 
4, A. Morkūnienė ir V. Giriūnie-
nė - po 2, Z. Neniškienė, V. Žiogė, 
G.Klimkevičius, L.Prabišienė ir 
A.Gustas - po 1 padėką.

Tarp slaugytojų lydere tapo 
J.Abraškevičienė, gavusi 18 padėkų. 
Antroje vietoje - R.Pociūnienė, su-
laukusi 15 padėkų. L.Slapšienė gavo 
14, R.Strazdienė  - 12,  A. Bartulienė 
-11,   S. Strazdienė - 10,  K. Liutkie-
nė - 9,  R. Viršylienė ir D.Rudokienė 
- po 5,  R. Burneikienė  ir R. Bago-
čiūnienė - po 4,  A. Valaitienė ir R. 
Jankienė - po 2,  L. Staniūnienė, V. 
Kvasauskienė, L. Kiaušienė ir B. 
Gaiževskienė - po 1.

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 „Anykšto-
je“, 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“ organi-
zuoja kartu su Anykščių PSPC. Po-
puliariausiems medikams bus įteikti 
sertifikatai ir dovanos.

Populiariausi medikai, tikimės, 
bus pagerbti balandžio 27-ąją, Medi-
cinos darbuotojų dieną. O nugalėtoją 
paskelbsime balandžio 25 dieną.

Gydytojai Valdas Macijauskas (34 padėkos) ir Dalia Kazlauskie-
nė (28 padėkos) - populiariausių medikų rinkimų lyderiai. 

Ortodoksai. Graikijos Ortodok-
sų Bažnyčia paskelbė, kad šį mė-
nesį vyksiančios Velykų savaitės ir 
Velykų sekmadienio pamaldos bus 
rengiamos už uždarų durų ir kad ce-
remonijose bus leidžiama dalyvauti 
tik keletui kunigų, o ne plačiajai vi-
suomenei, siekiant užkirsti kelią ko-
ronaviruso plitimui. Stačiatikių Ve-
lykos yra populiariausia Graikijos 
religinio kalendoriaus šventė. Vely-
kų savaitę, kuri šiemet bus minima 
balandžio 12–19 dienomis, didžiu-
lės minios paprastai dalyvauja pro-
cesijose su uždegtomis žvakėmis ir 
neretai triukšmingose Prisikėlimo 
iškilmėse, kurios rengiamos Velykų 
sekmadienio vidurnaktį. Graikijos 
Bažnyčia trečiadienį paragino tikin-
čiuosius melstis namuose, demons-
truojant „pasiaukojimą“. Tuo metu 
vyriausybė jau įspėjo graikus, kad 
šiemet nebus leidžiama rengti tradi-
cinių Velykų sekmadienio iškilmių, 
įskaitant šeimų šventes po atviru 
dangumi, per kurias masiškai kepa-
mi ėriukai.

Paminklas. Sutartį Vilniuje, 
Antakalnio kapinėse, statyti pa-
minklą partizanų vadui Adolfui 
Ramanauskui-Vanagui Vyriausybė 
ketina pasirašyti su skulptoriumi 
Algirdu Kuzma ir bendrove „Ar-
ches“. Anksčiau šis projektas – ant 
pjedestalo stovintis partizanų vado 
biustas – pripažintas geriausiu Vy-
riausybės organizuotame konkurse. 
Anot pranešimo, renkantis iš 14 
pateiktų projektų, atsižvelgta „į pa-
minklo idėjinių ir plastinių sprendi-
nių meninę kokybę, meninės idėjos 
autentiškumą, išraiškos priemonių 
ir reikšmių tikslingumą“. Taip pat 
įvertintas kontekstas – paminklo ir 
antkapio ansamblio dermė su Lie-
tuvos valstybės vadovų laidojimo 
vietoje esančia kapaviete. A. Ra-
manausko-Vanago palaikai 2018 
metais rasti Našlaičių kapinėse 
Antakalnyje, tų pačių metų spalio 6 
dieną jie palaidoti Antakalnio kapi-
nėse, valstybės vadovų panteone.

Elektrinė. Nuo 2010 metų ne-
beveikianti Ignalinos atominė 
elektrinė (IAE) dėl koronaviruso 
laikinai stabdo jėgainės uždarymo 
darbus, dėl to į prastovas išleis 
apie 1 tūkst. žmonių.  Pasak IAE 
vadovo Audriaus Kamieno, nuo 
pirmadienio maždaug dvi savai-
tes darbai vyks minimaliu režimu. 
Per tą laiką ketinama įdiegti prie-
mones, kad darbuotojai mažiau 
kontaktuotų, laikytųsi saugaus 
atstumo, užtikrinti didesnę higi-
eną. „Mes stabdome savo eks-
ploatavimo nutraukimo veiklą. 
Stabdoma didžioji dalis veiklos, 
bus paliekamas minimalus pamai-
nų režimas, kuris užtikrina saugų 
įmonės sistemų palaikymą, darbai 
tuo metu nevyks“, – BNS sakė A. 
Kamienas. Pasak jo, darbuotojus, 
negalinčius dirbti nuotoliniu būdu, 
planuojama išleisti į prastovas. Pa-
sak energetikos ministro atstovės 
Aurelijos Vernickaitės, atlyginimai 
į prastovas išleistiems darbuoto-
jams bus mokami Europos Sąjun-
gos lėšomis, iš vadinamosios IAE 
uždarymo programos. Ignalinos 
AE sustabdyta prieš dešimt metų – 
2009 metų gruodžio 31 dieną, o jos 
uždarymo darbai turėtų trukti iki 
2038 metų. Uždaryti branduolinę 
jėgainę Lietuva įsipareigojo stoda-
ma į ES. IAE uždarymo projektui 
iš ES biudžeto 2014-2020 metais 
skirta 450,8 mln. eurų, 2007-2013 
metais – 837,4 mln. eurų.

-Bns



2020 m. balandžio 4 d.IŠ ARTI

MOZAIKA

įvairūs
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.

IŠKALAME RAIDES. 
Tvarkome kapines.
Tel. (8-648) 81663

PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

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

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

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

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.

Dovanoja

1 metų sargią, vidutinio dydžio, 
juodos spalvos kalytę.

Tel. (8-617) 76838.

Triušių narvelius.
Tel. (8-381) 5-39-51.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Nuoma

Svėdasų miestelio centre išnuo-
mojamos patalpos prekybai, san-
dėliavimui, supirkimo punktui ir t.t. 

Tel. (8-647) 51138.

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.

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.

ANYKŠČIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 
ORGANIZUOJAMAS BŪTINŲJŲ PASLAUGŲ 

UŽTIKRINIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

Būtinosios paslaugos – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui yra užtikrinamos gyvybiškai svarbių paslaugų tei-
kimas tokiu dažnumu, kad būtų patenkinti asmens gyvybiniai poreikiai: suteikiamas aprūpinimas maistu, geriamuoju 
vandeniu, medikamentais, malkų atnešimas būsto šildymui.

KAS GALI KREIPTIS PAGALBOS KAIP GALIME JUMS PADĖTI

• Vienišas asmuo
• Neįgalus asmuo
• Senyvo amžiaus asmuo
•  Karantino metu izoliuotas asmuo

• Telefonu aptarti Jūsų problemą
• Išsiaiškinti pagalbos poreikį
• Kartu nuspręsti problemos sprendimo būdus
• Teikti būtinąją pagalbą

Vadovaudamiesi Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2020-03-17 Nr. 1-AĮ-173 „Dėl socialinės pa-
galbos ir aprūpinimo maistu bei kitomis būtiniausiomis priemonėmis organizavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose izo-
liuotiems asmenims“, tarpininkausime teikdami pagalbą karantino metu izoliuotiems asmenims, kai izoliuotas asmuo pats negali tuo 
pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad pasirūpintų kiti asmenys (šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos 
izoliavimo priemonės. 

KUR KREIPTIS

Koordinuojantis asmuo - Lina Repečkienė
Skambinkite telefonu 8 611 14294
Rašykite į elektroninį paštą – 
lrepeckiene@socialinespaslaugos.lt

Siekdami užtikrinti gyventojų saugumą, atkreipiame dėmesį, kad maisto produktų paketai bei bū-
tinosios prekės bus vežamos Anykščių rajono socialinių paslaugų centro tarnybiniais automobiliais, 
pažymėtais įstaigos logotipais (ant durų).

Indijoje žvakutėmis ir telefonų 
švieselėmis bus sklaidoma koro-
naviruso krizės „tamsa“

Indijos premjeras Narendra Modi 
paragino šalies gyventojus sekma-
dienį devynias minutes laikyti 
iškėlus uždegtas žvakutes ar mo-
biliuosius telefonus su įjungtomis 
švieselėmis, kad būtų išsklaidyta 
koronaviruso krizės „tamsa ir neži-
nomybė“.

Ketvirtadienį patvirtintų užsikrė-
timo koronavirusu atvejų skaičius 
Indijoje viršijo 2 tūkst. o mirties 
atvejų buvo 53, bet kai kurie eks-
pertai sako, kad 1,3 mlrd. gyventojų 
turinti valstybė testuoja per mažai 
žmonių.

Indijoje nuo kovo 25-osios galio-
ja karantinas, staiga be darbo pali-
kęs milijonus darbuotojų migrantų 
ir paskatinęs šimtus tūkstančių 
žmonių mėginti sugrįžti į gimtuo-
sius kaimus, neretai – pėsčiomis.

„Draugai, koronos pandemijos 
skleidžiamoje tamsoje privalome 
nesustodami eiti šviesos ir vilties 
link“, – penktadienį kreipdamasis į 
šalies gyventojus sakė N. Modi.

„Privalome įveikti didelę šios 
krizės tamsą į visas keturias pasau-
lio šalis skleisdami šviesos didybę“, 
– sakė premjeras.

N. Modi paragino žmones se-
kmadienį 21 val. išjungti šviesas ir 
prie savo namų durų ar balkonuose 
devynioms minutėms uždegti žva-
kes ir molines lempeles, įjungti mo-
biliųjų telefonų švieseles.

Koronavirusas padidins skyry-
bų skaičių, perspėja psichologai

Ištisas dienas būti namuose dėl 
koronaviruso pandemijos priversti 
žmonės vien tik dėl to patiria papil-
domo streso, konstatuoja Berlyno 
laisvojo biopsichologijos universi-
teto profesorius Peteris Walschbur-
geris.

„Visa visuomenė per šią pande-
miją patiria psichologinį spaudimą, 
o šeiminiuose santykiuose esantie-
ji – stiprų stresą. Dėl koronaviruso 
šėlsmo pasaulyje daugės porų, ku-
rių santykiai ir iki tol nebuvo geri, 
nebegalinčių būti kartu ir priverstų 
išsivaikščioti“, – sakė psichologijos 
mokslo daktaras.

Tačiau, pasak jo, šis rimtas išban-
dymas – susitelkimas, saugant save 
ir savo artimuosius psichologiškai 
tvirtiems žmonėms suteiks dar dau-
giau stiprybės, paskatins aktyviai 
siekti solidarumo jų šeimose.

„Rimti partneriai supranta, kad jie 

išties yra smarkiai priklausomi vie-
nas nuo kito, privalo saugoti vienas 
kitą ir visą savo šeimą“, – pabrėžė 
P. Walschburgeris.

Ukraina paprašė Elono Musko 
pagalbos apsirūpinant plaučių 
ventiliavimo aparatais

Ukraina kreipėsi į JAV elektro-
mobilių gamybos milžinės „Tesla“ 
vadovą Eloną Muską, prašydama 
padėti šaliai apsirūpinti plaučių 
dirbtinio vėdinimo aparatais, gyvy-
biškai svarbiais gelbstint sunkia ko-
ronavirusinės infekcijos COVID-19 
forma susirgusius pacientus.

Antradienį E. Muskas per „Twit-
ter“ parašė, kad jo „Tesla“ įmonė 
turi „atliekamų FDA [JAV Maisto ir 
vaistų administracijos] sertifikuotų 
ventiliavimo aparatų“ ir yra pasi-
ruošusi išsiųsti jų bet kuriai šaliai, 
kuriai būtų reikalinga skubi pagal-
ba.

Ukrainos ambasada Jungtinėse 
Valstijose vėlai trečiadienį E. Mus-
ko tviterio paskyroje paskelbė ži-
nutę: „Žmonėms ligoninėse reikia 
ventiliavimo aparatų. Esame pasi-
ruošę bendradarbiauti!“

„Pandemijos padėtis Ukrainoje 
artėja prie piko; balandis bus sun-
kiausias mėnuo“, – pažymėjo am-
basada.

Buvusi Ukrainos sveikatos ap-
saugos ministrė Uliana Suprun, taip 
pat parašė E. Musko žinutės komen-
tarą, kad jos šaliai „labai reikalingi 
plaučių vėdinimo aparatai“.

„Prašau, padėkit mums!“ – pri-
dūrė ji.

Ukrainoje iki šiol patvirtinti 804 
COVID-19 atvejai; 20 šių pacientų 
mirė.

Apie 40 mln. gyventojų turinti 
šalis turi apytikriai 3,9 tūkst. plau-
čių ventiliavimo aparatų.

Ukrainos sveikatos apsaugos mi-
nisterija nurodė, kad šių prietaisų 
nepakanka visoms lovoms intensy-
viosios terapijos skyriuose užkre-
čiamųjų ligų ligoninėse.

E. Muskas anksčiau pasiuntė 
plaučių vėdinimo aparatų JAV ligo-
ninėms.

Ukrainos ekonomika yra smar-
kiai nukentėjusi dėl konflikto su 
Rusijos remiamais separatistais ša-
lies rytuose ir yra priklausoma nuo 
tarptautinės pagalbos.

Ukrainos pareigūnų prognozės 
rodo, kad šalyje naujuoju koronavi-

rusu galiausiai gali užsikrėsti 7–22 
mln. piliečių.

Džiazo patriarchas Ellisas 
Marsalisas mirė po koronaviruso 
sukeltų komplikacijų

Džiazo patriarchas Ellisas Mar-
salisas būdamas 85 metų trečiadienį 
mirė po naujojo koronaviruso sukel-
tų komplikacijų, paskelbė jo sūnus 
Branfordas. Garsusis amerikiečių pi-
anistas ir pedagogas, kurio muzikinė 
karjera truko kelis dešimtmečius, yra 
trimitininko Wyntono Marsaliso ir 
saksofonininko B. Marsaliso tėvas. 
Naujajame Orleane – džiazo pasau-
lio epicentre – 1934 metų lapkritį gi-
męs E. Marsalisas įrašinėjo muziką 
su tokiais garsiais muzikantais kaip 
Julianas ir Natas Adderley, Marcus 
Robertsas ir Courtney Pine’as.

-Bns
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parduoda

siūlo darbą
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

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.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, vėjo 
išverstus miškus, malkinius miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Kita

UAB TOLMANA juodojo metalo 
laužą. Pjausto. Išsiveža. 

Tel. (8-617) 05596.

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.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191. r.liužino įmonė superka 

karves, bulius, telyčias. 

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

Vynuoginių sraigių supirkimas

REIKALINGI 
SUPIRKĖJAI, SURINKĖJAI, 

VEŽĖJAI.
Tel. (8-699) 96333.

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.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 5 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 gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt.-1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. (8-608) 69189.

Sv i rna i  7 :00 ,  Kavarskas  7 :10 , 
Janušava 7 :15 ,  Dabuž ia i  7 :25 , 
Kun išk ia i  7 :35 ,  Troškūna i  7 :55 , 
Raguvė lė  8 :15 ,  Svėdasa i  15 :10 , 
Čekonys  15 :20 ,  Debe ik ia i  15 :30 , 
Rub ik ia i  15 :40 ,  Burb išk is  15 :50 , 
Anykšč ia i  16 :00  ūk . tu rgus ,  Kurk l ia i 
16 :15 ,  S taškun išk is  16 :25 .

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-652) 09190.

Kuras

Skaldytas malkas bei pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-630) 57490.

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.

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

Sausą šieną, šienainį ritiniais 50 
vnt. Pasiima. 

Tel. (8-600) 11708.

Malkas.
Tel. (8-679) 31479.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Pigiau! Gamintojas parduoda 
beržo, uosio 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

Įvairių veislių braškių ir žemuo-
gių daigus D. Lingienės ūkyje 
Anykščių rajone. Atvykus laikytis 
būtinų saugos priemonių.

Tel. (8-687) 45219.

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

Tel. (8-680) 37227.

Dideles maistines bulves (30 kg - 
9 Eur). Bulves tinkančias sodinimui 
(30 kg – 8 Eur). Atveža. Išrašo sąs-
kaitą.

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

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

Tel. (8-621) 30354.

Barkūno sėklą.
Tel. (8-650) 25977.

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

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

Tel. (8-605) 49513.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais. 
Atveža.

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



2020 m. balandžio 4 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

+1

+8

mėnulis
Balandžio 4 - 6 d. - priešpilnis.

Krescencija, Vincentas, Rimvydas, 
Žygintė, Zenonas, Irena, Zenius.

Izidorius, Algaudas, Eglė, 
Ambraziejus.

šiandien

balandžio 5 d.

balandžio 6 d.
Celestinas, Daugirutis, Žintautė, 
Gerardas, Dagnė.

vardadieniai

Piešė kęstutis PABijuTAs,
rašė Antonas FeljeTonAs

Amiliutė nusprendė jokiu būdu nemirti, 
kol visko nesuvalgė

Šaldytuvas net pakrypęs -
uodui vietos nebelikę: 
Vištos, kumpiai, lašiniai, 
kiek gyvensi,- ką žinai?

kruopos- grikių ir miežinės,
supyluotos į statines.
Makaronai po stalu
Gal nemirsiu  aš badu?
 
sunkmečiui mes pasiruošę!
Įsisavinsim tą košę. 
Prasimesime taukais-
Bus tarsi senais laikais. 

Gaila, tik jonuko veido 
Pamatyti nieks neleido. 
Tačiau amžius išradimų
Telefonų prigamino. 

spūst mygtuką - ir matai: 
Blyksi jo žili plaukai,
Rankute jisai mojuoja -
,,susitiksime!”- planuoja. 

Amiliutė nejauna. 
Faktas - baigias jos daina… 
Bet numirti, kai tiek maisto,
josios sąžinė neleistų.

„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61 (64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28,00

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. 

Tas, kuris per dieną aktyvus kaip 
bitė, stiprus kaip jautis, dirba kaip 
arklys ir vakare pareina namo pa-
vargęs kaip šuo, turėtų pasitarti su 
veterinaru - labai didelė tikimybė, 
kad jis yra asilas.

***
Atėjo žmogelis pažvejoti. Jau 

gręš ledą, bet staiga kažkoks balsas 
sako jam:

- Negręžk, čia nėra žuvies.
Žmogelis sustoja ir sako:
- Iš kur tu žinai?
Ir vėl ruošiasi gręžti, bet vėl bal-

sas jam:
- Negręžk, čia nėra žuvies.
Neapsikentęs žmogelis klausia 

jo:
- Kas tu toks, kad žinotum, jog 

čia nėra žuvies, ir nurodinėtum, kur 
gręžti, kur ne?

- Aš esu čiuožyklos direktorius.

***
Bobutė turguje pardavinėja mėsą. 

Pirkėjas klausia:
- Kieno mėsa?
- Triušiuko, vaikeli.
- O šviežia?
- Šviežia, vaikeli, dar vakar peles 

gaudė...

***
Tėvas sako sūnui:
- Gal gali nudažyti langą?
- Gerai.
Po kiek laiko sūnus klausia tėvo:
- O rėmus irgi nudažyti?

***
Kalbasi du bičiuliai:
- Žinai, grįžtu iš komandiruo-

tės, įlekiu į namus, ogi po lova 
nieko, už užuolaidų - nieko, spin-
toj - nieko.

- Na, o ką žmona?
- Kokia dar žmona, nevedęs aš, 

apvogė mane.

***
Priešistorinė era. Tėvas žiūri į 

sūnaus pažymių knygelę ir sako:
- Aš dar galiu suprasti tai, kad 

blogi pažymiai iš geografijos, ma-
tematikos, gimtosios kalbos, bet iš 
istorijos, kurios tėra 2 puslapiai...

Anykštėnės Amiliutės nutikimai


