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Populiariausiomis rajono medikėmis tapo Dalia 
Kazlauskienė ir Rūta Paciūnienė

Laikraščio „Anykšta“ ir 
portalo anyksta.lt skaitytojai 
populiariausiomis Anykščių 
rajono medikėmis išrinkto 
Anykščių rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centro 
gydytoją, Anykščių rajono 
tarybos narę Dalią Kazlaus-
kienę ir slaugytoją Rūtą Pa-
ciūnienę.

Kurklių ambulatorijoje kartu 
dirbančios medikės gavo dau-
giausiai padėkų „Anykštos“ lai-
kraštyje, jos užtikrintai laimėjo 
ir portale anyksta.lt vykusius 
balsavimus. 

Laikraštyje „Anykšta“ pacien-
tų padėkų sulaukė 17 gydytojų 
ir 17 slaugytojų. Šią savaitę už 
visus padėkas gavusius medikus 
galėjo balsuoti portalo anyksta.lt 
skaitytojai.

Populiariausiomis 2020-ųjų metų Anykščių rajono medikėmis išrinktos gydytoja Dalia Kazlauskienė 
(kairėje) bei slaugytoja Rūta Paciūnienė jau trisdešimt metų kartu dirba Kurklių ambulatorijoje. 

Susirgimas koronavirusu diagnozuotas 
Troškūnų ligoninės darbuotojai

Anykščių rajone, trečia-
dienį, balandžio 22-ąją, fik-
suotas penktasis susirgimo 
koronavirusu atvejis. Susir-
gimas koronavirusu nusta-
tytas Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės 
valytojai, todėl nuo darbo 
nušalintas praktiškai visas 
Troškūnų ligoninės kolekty-
vas. 

Moteris jokių ligos simpto-
mų nejaučia, ji tirta kartu su 
visu Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės 
personalu.

Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastatą ketinta atlaisvint, tačiau į šią ligoninę 
„atėjus“ koronavirusui, pacientai bent dvi savaites į Anykščių ligoninę pervežti nebus.

Vestuvės. Šią savaitę Anykščių 
rajone tuokėsi trys poros. Anykščių 
rajono savivaldybės Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriuje vie-
na pora žiedus sumainė ketvirtadienį,  
o dar dvi poros – penktadienį.

Upė. Šventosios upėje ties Anykš-
čiais kol kas vandens lygis yra 30-70 
cm mažesnis už vidutinį daugiametį 
šio mėnesio lygį. Lietuvos hidrome-
teorologijos tarnyba teigia, kad upės 
praneša apie besiartinančią hidrologi-
nę sausrą.

Kirpykla. Anykščiuose veikiančių 
kirpyklų nuo ateinančio pirmadienio 
laukia klientų antplūdis. Kirpyklos 
savininkė ir kirpėja Diana Baužie-
nė sakė, kad laukiančiųjų, kada vėl 
bus pradėtos teikti grožio paslaugos, 
skambučių sulaukė labai daug. Pasi-
teiravus, ar koronaviruso epidemijos 
metu nebus baisu aptarnauti klientus, 
D.Baužienė sakė: „Man vėžys bai-
sesnis už koronavirusą. Per šį virusą 
žmonės užmiršo baisesnes ligas, nuo 
kurių miršta ne ką mažiau“.

Autobusai. „Kautra“ atnaujino 
tarpmiestinio susisiekimo maršrutą 
Kaunas–Ukmergė–Anykščiai–Ro-
kiškis. Išvykimas iš Rokiškio autobu-
sų stoties 8 val., išvykimas iš Kauno 
autobusų stoties 16.30 val. Tarpmies-
tinio susisiekimo maršrutų bendrovė 
buvo visiškai atsisakiusi įvedus ka-
rantiną. Pagrindinis to motyvas – per 
mažai keliaujančiųjų.

Situacija. Per karantiną Užimtu-
mo tarnybos Panevėžio KAD Anykš-
čių skyrius kol kas nėra gavęs nei vie-
no pranešimo apie grupės darbuotojų 
atleidimus. Anykščių skyriaus vedėja 
Jolita Kairienė „Anykštą“ informavo, 
kad į Užimtumo tarnybą dėl išmokų 
šiuo laikotarpiu  kreipėsi 236 sava-
rankiškai dirbę asmenys. 50 Anykščių 
rajono darbdavių pateikė prašymus 
dėl subsidijų prastovų laikotarpiu.

Fondas. Daugiau kaip 2 tūkstan-
čiai laiškų, kuriuos per dvidešimt 
paskutiniųjų gyvenimo metų gavo, 
skaitė ir saugojo rašytojas Kazys 
Inčiūra (1906–1974). Tokį naują 
eksponatų fondą šiuo metu tiria ir 
tvarko A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio muzie-
jaus muziejininkai.
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temidės svarstyklės

Keliautojas. Balandžio 21 
dieną, antradienį, apie 11.44 val. 
Andrioniškio seniūnijoje pati-
krinimui sustabdyto automobi-

lio „Volvo V70“ vairuotojui (g. 
1974 m.) nustatytas 3,13 prom. 
neblaivumas. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. 

Vagystė. Balandžio 17 dieną 
policija gavo pareiškimus dėl 

alkoholinių gėrimų vagysčių iš 
prekybos centro, esančio Anykš-
čiuose, Vilniaus g. Nustatyta, 
kad vagystes įvykdė vyras (g. 
1995 m.), gyvenantis Utenoje, 
Sėlių g. Padaryta 274 eurų žala. 
Balandžio 20 dieną pradėtas iki-

teisminis tyrimas. 

Mirtis. Balandžio 20 dieną 
apie 14.49 val. Kavarske rastas 
vyro (g. 1952 m.) kūnas. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Didelių investicijų neplanuoja – Viešintose 
atnaujins katilą

UAB „Anykščių šiluma“ iki šių metų pabaigos Viešintų katili-
nėje planuoja įrengti naują, pjuvenomis kūrenamą, katilą. Apie 
tai bendrovė informavo Valstybinę energetikos reguliavimo tary-
bą, su kuria baigė suderinti investicijas. Bendra investicijų vertė 
– 191 tūkst. Eur.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

UAB „Anykščių šiluma” direkto-
rius Virgilijus Vaičiulis „Anykštai“ 
sakė, kad Viešintose  naudojamo 
kuro rūšis nesikeis – iki šiol mies-
telio katilinėje ir buvo naudojamos 
pjuvenos. Bus tik atnaujinamas jau 
susidėvėjęs katilas.

„O daugiau investicijų mes ne-
planuojame, nes daug pinigų netu-
rime. Žiūrime, kaip išgyventi tokiu 
laikotarpiu, kai, galima sakyti, žie-
mos antrus metus iš eilės nebuvo. 
Atliksime tik einamuosius remon-
tus”, - sakė V.Vaičiulis.

Pagrindinės bendrovės investici-
jos yra skirtos šilumos tinklų sta-
tybai ir rekonstrukcijai, prijungiant 
gyvenamųjų namų kvartalus prie 
Anykščių miesto biokuro katilinės 
(anksčiau šiluma į šiuos kvartalus 

buvo tiekiama iš dujinės katilinės). 
Kvartalams prijungti buvo nutiesta 
nauja 155,64 m ilgio šilumos trasa, 
rekonstruota – 128,64 m atkarpa, 
suremontuota – 426 m šilumos tin-
klų, dėl ko sumažėjo trasose patiria-
mi šilumos nuostoliai, užtikrintas 
efektyvesnis šilumos tiekimas.

Dėl prijungtų naujų kvartalų iš-
augo Anykščių biokuro katilinėje 
pagaminamos šilumos kiekis (nuo 
19 128 MWh iki 25 017 MWh per 
metus). UAB „Anykščių šiluma“ 
bendroje kuro struktūroje biokuro 
dalis padidėjo nuo 52 proc. iki 65 
proc.

Preliminariais skaičiavimais, 
bendrovės atliktos investicijos šilu-
mos kainą vartotojams vidutiniškai 
mažina 0,472 ct/kWh. 

Pasiteiravus, ar UAB „Anykščių 
šiluma“ neturi planų investuoti į 
saulės elektrines, ką daro šilumos 
gamintojai kituose Lietuvos mies-
tuose, V.Vaičiulis kalbėjo: „Čia, jei 
pinigų turi, gali iš „mandrumo“ įsi-
rengti. Tokios investicijos atsiperka 
tik per 20 metų. Kitas dalykas, ką 
saulės kolektoriai gali? Vasarą van-
denį šildo. Žiemą juk nepašildysi 
– neužteks galingumo. Neplanuo-
jame.”

Lietuvoje tęsiantis karantinui, 
UAB „Anykščių šiluma” jau su-
laukė prašymų iš vartotojų atidėti 
mokėjimus.

„Balandžio mėnesį mes sustab-
dėme delspinigių skaičiavimą įmo-
nėms. Kreipėsi ir gyventojai dėl 
mokėjimų atidėjimo. Pas mus mo-
kėjimų atidėjimai visą laiką buvo 
– kai kurių šilumos vartotojų skolos 
siekia ir po 10 tūkst. Eur. Neklau-
sia mūsų – nemoka ir tiek”, - sakė 
V.Vaičiulis.

UAB „Anykščių šiluma” direk-
torius V.Vaičiulis kol kas negalėjo 

UAB „Anykščių šiluma” di-
rektorius Virgilijus Vaičiulis 
skundėsi, kad dėl šiltų žiemų 
sumenko bendrovės gauna-
mos pajamos.

Paramos gavėjų srautus reguliuos ir 
pagal abėcėlę

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija paviešino informaciją, 
kaip karantino sąlygomis Anykščių rajone bus vykdoma pagalba 
maisto produktais. Tvarka bus kiek kitokia, nei įprastai.

Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams maisto pa-
ketai bus išduodami š. m. balandžio mėn. 27, 28, 29 ir 30 d. nuo 
9.00 val. iki 14.00 val. adresu: Vilties g. 24, Anykščiai.

Norint sumažinti paramos ga-
vėjų srautus maisto paketai bus 
išduodami tokia tvarka:

Balandžio 27 d. nuo 9 val. iki 
11 val. maisto paketus atsiima 
asmenys, kurių sąraše pavardės 
prasideda A, B ir Č raidėmis;

Balandžio 27 d. nuo 11 val. iki 
14 val. maisto paketus atsiima as-
menys, kurių sąraše pavardės pra-

sideda C, D, G, I ir J raidėmis;
Balandžio 28 d. nuo 9 val. iki 

11 val. maisto paketus atsiima 
asmenys, kurių sąraše pavardės 
prasideda K ir L raidėmis;

Balandžio 28 d. nuo 11 val. iki 
14 val. maisto paketus atsiima 
asmenys, kurių sąraše pavardės 
prasideda M, N ir O raidėmis;

Balandžio 29 d. nuo 9 val. iki 

11 val. maisto paketus atsiima 
asmenys, kurių sąraše pavardės 
prasideda P ir R raidėmis;

Balandžio 30 d. nuo 9 val. iki 
11 val. maisto paketus atsiima 
asmenys, kurių sąraše pavardės 
prasideda T, U ir V raidėmis;

Balandžio 30 d. nuo 11 val. iki 
14 val. maisto paketus atsiima 
asmenys, kurių sąraše pavardės 
prasideda Z ir Ž raidėmis.

Norint užtikrinti darbuotojų, 
savanorių ir paramos gavėjų sau-
gumą informuojame ir reikalau-
jame, kad asmuo, kuris atvyksta 
atsiimti maisto paketų, privalo 
dėvėti kaukę ir pirštines. Laikytis 
saugaus atstumo kaip bus nurody-

ta ir pažymėta atsiėmimo vietoje. 
Klausyti ir vykdyti darbuotojų 
bei savanorių nurodymų, siekiant 
apsaugoti save bei kitus.

Taip pat paramos gavėjams, esan-
tiems rizikos grupėje (t. y. neįgalūs 
asmenys, senyvo amžiaus asmenys, 
bei šiuo metu sergantys asmenys ir 
kt.), parama maisto produktais š. m. 
gegužės 4, 5, 6 ir 7 d. nuo 10 val. 
iki 16 val. bus išvežiojama į namus. 
Data, laikas ir vieta bus derinama su 
paramos gavėjais.

Informacija teikiama Anykščių 
rajono neįgaliųjų draugijos telefo-
nais: (8 381) 5 14 63 ir (8 616) 16 
144.

Anykščių neįgaliųjų draugija

Domėjosi kačių miestu
Skaitytojus pasiekus naujam žurnalo „Aukštaitiškas forma-

tus“ numeriui, portale anyksta.lt tradiciškai klausėme, kuriuos 
žurnalo tekstus jie skaitė pirmiausia. 

Šį kartą, daugiausiai balsavu-
siųjų - 25,6 proc. - nurodė, kad 
pirmiausiai žurnale atsivertė Vi-
dmanto Šmigelsko pasakojimą apie 
Kaliningrado srities miestą Zele-
nogradską – „Kačių rojuje“. 19,8 

proc. balsavusiųjų nurodė, kad pir-
miausiai skaitė redaktorės Gražinos 
Šmigelskienės skiltį.

Trumpomis žiniomis, pliusais ir 
minusais pirmiausiai susidomėjo 
11,6 proc. skaitytojų. Po 5,8 proc. 

balsų surinko žurnalisto Roberto 
Aleksiejūno pasakojimas apie pia-
nistę Pauliną Dūmanaitę („Garsiajai 
pianistei kartais norisi tik tylos“), 
rašytojos Jurgos Žąsinaitės tekstas 
„Profesorius AntanasTyla: „Esu pil-
kas Lietuvos akmuo, lauke ant vėjų 
sustojęs“ bei trumpas interviu - „13 
klausimų Gerdai Zaptoriūtei“.

Žurnalą „Aukštaitiškas forma-

tas“, nuo 2007-ųjų leidžia UAB 
„Anykštos redakcija“. Šis žurnalo 
numeris - jau 82-asis.

„Aukštaitišką formatą“ galima 
nusipirkti visose Utenos apskrities 
prekybos vietose bei Vilniuje, Pa-
nevėžyje, Ukmergėje ir Kupiškyje. 
Žurnalas prenumeruojamas visoje 
Lietuvoje.  

-AnYkŠTA

Dirbs. Ukmergės ligoninei, kurio-
je koronavirusu buvo užsikrėtę apie 
40 medikų, buvo leista atnaujinti 
veiklą, pranešė Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro Vilniaus 
departamento direktorė Rolanda 
Lingienė. „Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras leido atstatyti vei-
klą Ukmergės ligoninei, tai buvo va-
kar padaryta“, – penktadienį spaudos 
konferencijoje sakė specialistė. Šią 
savaitę ji buvo teigusi, kad Ukmer-
gės ligoninėje buvo užfiksuoti 39 
koronaviruso atvejai. Ukmergės li-
goninė kovo mėnesį buvo uždaryta 
dėl koronaviruso protrūkio, joje liko 
veikti tik Slaugos skyrius su daugiau 
kaip 90 pacientų. Koronaviruso ži-
diniu Ukmergė tapo kovo 19 dieną, 
ligoninėje dirbančiai medikei patvir-
tinus susirgimą koronavirusu. 

Bausmė. Generalinė prokuratūra 
penktadienį pranešė teismui perda-
vusi iš Santaros klinikų pabėgusios 
koronavirusu sergančios moters 
bylą. Siūloma jai skirti viešuosius 
darbus. Vilniaus apygardos proku-
roras prašo teismo moterį pripažinti 
kalta dėl kovos su epidemijomis ir 
užkrečiamosiomis ligomis taisyklių 
pažeidimo ir skirti jai viešuosius 
darbus trijų mėnesių ir dešimties 
dienų laikotarpiui. Per mėnesį kalti-
namoji turėtų neatlygintinai išdirbti 
po 16 valandų. Bylos duomenimis, 
1979 metais gimusi moteris iš San-
taros klinikų infekcinių ligų centro 
pro palatos langą pabėgo balandžio 
7 dieną, apie 16 valandą. Moteriai 
infekcinių ligų centre buvo paimtas 
ėminys dėl koronaviruso, rezultato ji 
turėjo laukti palatoje.

Atostogos. Prezidentas Gitanas 
Nausėda kviečia gyventojus vasarą 
atostogoms planuoti keliones po Lie-
tuvą ir taip prisidėti prie vidaus turiz-
mo skatinimo. Penktadienį spaudos 
konferencijoje paklaustas, kada gali-
ma tikėtis valstybės sienų atvėrimo, 
jis sako, jog pats šiemet norėtų ilsė-
tis Lietuvoje ir siūlo kitiems rinktis 
šią galimybę. „Ką aš tikrai norėčiau 
daryti, tai šiais metais ilsėtis Lietu-
voje – turime tiek gražių kampelių ir 
kviečiu tą daryti visus žmones. Tegul 
klesti mūsų vidaus turizmas, visi bū-
sime tuo patenkinti“, – spaudos kon-
ferencijoje teigė G. Nausėda.

Šv. Mišios. Vyskupų konferen-
cijai penktadienį pranešus, jog nuo 
pirmadienio mišiose galės dalyvauti 
tikintieji, sveikatos apsaugos minis-
tras Aurelijus Veryga ragina vyres-
nio amžiaus žmones mišiose gyvai 
nedalyvauti. „Noriu kreiptis į visus, 
kurie esate 60 ar vyresnio amžiaus: 
kvietimas į mišias yra tikrai ne jums. 
Su visa pagarba ir pagarba religi-
nėms pažiūroms, tikrai jūs turėtumė-
te likti namuose“, – sakė A. Veryga.

Kontrolė. Sienų kontrolė Lietu-
voje pratęsiama iki šių metų gegužės 
14 dienos 18 val., penktadienį prane-
šė Vidaus reikalų ministerija. „Tęsia-
me sienų kontrolę, matome, kad tuos 
pačius veiksmus, siekdami apsau-
goti savo gyventojus, tęsia ir mūsų 
kaimyninės valstybės. Prekių judėji-
mas, kaip ir anksčiau nėra ribojamas, 
o mūsų pagrindinė užduotis, pasirū-
pinti žmonių saugumu“, – pranešime 
cituojama vidaus reikalų ministrė 
Rita Tamašunienė. Valstybės sienos 
kontrolė prie kaimyninių Lenkijos 
ir Latvijos respublikų pratęsta tam, 
kad būtų užtikrintas draudimas į 
šalį atvykti užsieniečiams karantino 
laikotarpiu. Laikina valstybės sienų 
kontrolė buvo atkurta kovo 14-ąją.

Redakcija atrakina duris
Nuo pirmadienio, balandžio 27-

osios, lankytojams vėl bus galima 
patekti į „Anykštos“ redakciją.  

Tačiau ir toliau stenkimės ap-
saugoti vieni kitus. 

Į redakcijos žurnalistus galima 
kreiptis ir telefonais (8-671) 76995 
arba (8 -618) 25835  bei elektroni-
niais paštais robertas.a@anyksta.
lt arba vidmantas.s@anyksta.lt.

Primename, kad reklamą į lai-
kraštį „Anykšta“ ir portalą anyks-
ta.lt galima perduoti ne tik atvykus 
į redakciją, bet ir elektroniniais 
paštais - reklama@anyksta.lt ir 

anyksta@anyksta.lt arba telefonu 
(8- 678) 09764. 

Kopijavimo ir skenavimo pas-
laugų redakcija kol kas neteiks.  

-AnYkŠTA

pasakyti, kada Anykščių rajone bus 
baigtas šildymo sezonas, nors didie-
ji miestai skelbiasi jį baigiantys jau 
šios savaitės pabaigoje. Šis klausi-
mas, pasak V.Vaičiulio, bus spren-
džiamas kitos savaitės pradžioje.



 
SITUACIJA

savaitės citatos???

2020 m. balandžio 25 d.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

2020 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas Anykščių rajono 
savivaldybės tarybos 14-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS  NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU 
LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2020 m. balandžio 28 d. (antradienį)  
nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 10.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 12.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 14.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 16.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės 

internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt nuo 2020 m. balandžio 24 d.

Savivaldybės specialistai 
dirba iš namų Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Per karantiną Anykščių rajono savivaldybės pastatas gero-
kai ištuštėjęs. Nuotoliniu būdu dirba ne tik didžioji dalis spe-
cialistų, bet ir kai kurie savivaldybės administracijos vadovai, 
mero patarėjai.

Kabinetuose dirba tik po vieną 
specialistą

„Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojai, ku-
riems dėl darbo funkcijų organi-
zavimo ypatumų įmanoma darbo 
funkcijas vykdyti ne darbo vietoje, 
dirba nuotolinį darbą pagal patvir-
tintą grafiką. Nustačius nuotolinio 
darbo tvarką, kiekvienas skyrius 
sudarė grafikus darbui administra-
cijos pastate, kai darbuotojai būti-
nas atitinkamas funkcijas (darbus) 
atlieka darbo vietoje. Šių grafikų 
sudarymas užtikrina, kad tą pačią 
darbo dieną viename kabinete dirb-
tų tik vienas darbuotojas”, - apie 
tai, kaip per karantiną organizuoja-
mas savivaldybės administracijos 
darbas, informavo Anykščių rajono 
savivaldybės specialistė ryšiams su 
visuomene Silvija Sakevičiūtė.

S.Sakevičiūtė informavo, kad 
nuotoliniu būdu dirba ir Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktorės pavaduotoja Veneta 
Veršulytė.

Gyventojus priiminėja… 
telefonu

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorės pava-
duotojos V.Veršulytės darbotvar-
kėje nurodoma, kad, dirbdama 

nuotoliniu būdu, ji priiminėja ir 
rajono gyventojus.

„Kaip ir visi savivaldybės va-
dovai, atsiliepiu telefonu. Jei yra 
žmogus, kuris nori plačiau pa-
kalbėti kažkokia tema, paprašau 
paskambinti konkrečiu laiku“, 
- apie tai, kaip nuotoliniu būdu 
vyksta gyventojų priėmimas, pa-
sakojo V.Veršulytė.

Pasiteiravus, ar gyventojai 
gali su ja užmegzti ir vaizdo po-
kalbį, kad priėmimas vyktų kiek 
galima realistiškiau, V.Veršulytė 
juokėsi: „Ne, tokio bendravimo 
būdo dar nepraktikavome. Ne-
manau, kad ir toks būdas būtų 
problema.“

Domina parama ir laiptinių 
dezinfekcija

Per karantiną administracijos di-
rektorės pavaduotojai V.Veršulytei 
telefonu skambinantys gyventojai 
siekia rasti atsakymus į įvairias 
juos keliančias problemas.

„Žmonės nerimauja, ar sulauks 
kažkokios paramos. Teiraujasi, ar 
nereikia ateiti į savivaldybę pasi-
rašyti tam tikrų dokumentų. Buvo 
skambučių ir dėl daugiabučių 
laiptinių dezinfekavimo. Žmonės 
skambina tokiais klausimais, ku-
rie jiems kelia nerimą“, - kalbėjo 
V.Veršulytė.

Naudoja ir nerekomenduoja-
mas programas

Dirbant nuotoliniu būdu, pasak 
administracijos direktorės pava-
duotojos V.Veršulytės, vienas iš 
pagrindinių darbo įrankių yra elek-
troninės ryšio priemonės.

„Tai – elektroninis paštas, pro-
grama „Kontora“, telefonai. Yra 
programos, kurių pagalba darbuo-
tojai gali dalyvauti vaizdo konfe-
rencijose“, - vardijo V.Veršulytė.

Beje,viena iš Anykščių rajono 
savivaldybės naudojamų progra-
mų darbui – vaizdo konferencijų 
platforma „Zoom“. Nacionalinis 
kibernetinio saugumo centras yra 
paskelbęs, kad ši programa turi 
saugumo spragų ir rekomenduoja 
jos nenaudoti.V.Veršulytė sakė, 
kad šios programos savivaldybė 
nenaudoja siųsti dokumentams ir 
vietoje renkasi saugų elektroninį 
paštą.

Į savivaldybę užsukti tenka ir 
dažniau

Administracijos direktorės pava-
duotoja V.Veršulytė sakė, kad nors 
ir dirba nuotoliniu būdu, pirmadie-
niais ir ketvirtadieniais ji užsuka į 
Anykščių rajono savivaldybės pas-
tatą.

„Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
savivaldybėje susitinka visa ko-
manda, nes ir mero patarėjai dirba 
lygiai taip pat, kaip ir aš. Jeigu yra 
poreikis, savivaldybėje susitinka-
me ir dažniau“, - sakė V.Veršulytė.

Administracijos direktorės pava-
duotoja V.Veršulytė sakė, kad kai 
kuriais atvejais nematanti skirtu-
mo, ar darbas per karantiną vyksta 
iš namų, ar savivaldybėje.

„Koks skirtumas, ar tu sėdi ka-
binete, ar šiuo atveju sėdi namuose 
saugiai ir pasijungęs turimas ryšio 
priemones dalyvauji vaizdo konfe-
rencijose“,- pastebėjo V.Veršulytė.

Stengiasi prisidėti prie 
sudėtingos situacijos suvaldymo

Pasiteiravus, kaip labiau patinka 
dirbti – ar iš namų, ar savivaldybė-
je, V.Veršulytė sakė: „Geras klau-
simas. Net nepagalvojau apie tai, 
kaip į jį reikėtų atsakyti. Man atro-
do, kad čia nėra klausimas „patinka 
– nepatinka“. Dabar tokia situacija 
ir aš stengiuosi solidarizuotis su 
visa visuomene, stengiuosi imtis 
visų priemonių, kad suvaldyti šitą 
sudėtingą situaciją. Kiek įmanoma 
riboti tuos kontaktus, tai kaip pro-
tingas pilietis, vykdai.“

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pava-
duotoja Veneta Veršulytė sakė, kad dirbdama iš namų, karantino 
metu stengiasi solidarizuotis su visuomene.

Jeigu būtumėte 
išrinktas 
Anykščių 
rajono meru, 
kokį pirmą 
darbą 
padarytumėte 
Anykščiams ir 
anykštėnams?

Romualdas INČIRAUSKAS:
- Surasčiau patalpas Arūno 

Vilkončiaus įkurtam NOSTAL-
GIJOS muziejui. Jo daugelį metų 
kaupta kolekcija padidintų turis-
tų trauką į Anykščius ir tuo pačiu 
būtų įdomi jaunimui. Išsaugokit 
vertybę!

Gintaras GIRNIUKAITIS:
- Sutvarkyčiau parką, išspręs-

čiau klausimus dėl seno policijos 
pastato, ligoninės; įpareigočiau 
tarybą surasti investuotojus per 
ateinančius dvejus metus inves-
tuoti į nenaudojamus ligoninės 
pastatus renovuojant juos į se-
nelių prieglaudą ar spa ar dar ką, 
rasčiau rimtą investuotoją, kuris 
atnaujintų vyno gamyklą. Par-
duočiau žemės sklypą spa inves-
tuotojui apačioje VMI palei upę, 
kur dabar krūmynai ir šabakšty-
nas.

Vaidotas VIEDERIS:
- Padaryčiau, kad VISUS skel-

biamus darbų pirkimo konkur-
sus Anykščių rajone laimėtų tik 
anykštėnų įmonės.

Reikia tik maloniai 
pasisveikinti, o tada ir pranešti, 
kad sergi korona. Nustebs...

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro direk-
torė, apie kultūrines akcijas: 

„Kad dabar nustebinti žmogų, 
nežinau, ko reikia...“

Šviesą dėl viso pikto 
įsijunkit...

Veneta VERŠULYTĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotoja, 
apie darbą nuotoliniu būdu: 

„Koks skirtumas, ar tu sėdi ka-
binete, ar šiuo atveju sėdi namuose 
saugiai ir pasijungęs turimas ryšio 
priemones dalyvauji vaizdo konfe-
rencijose“.

Kuklu...

Zita KARALIŪNIENĖ, 
Anykščių miesto Janydžių seniū-
naitijos seniūnaitė, apie būsimus 
darbus: 

„Pravažiuojančios mašinos su-
kelia dulkes. Inicijuosiu šių gatvių 
dangą pakeisti asfalto danga“.

Tie, kuriem nereikia - lėčiau 
vaikšto?

Zita KARALIŪNIENĖ, apie 
karantiną ignoruojančius asme-
nis: 

„Liūdna, kad ne visi gyventojai 
supranta karantino svarbą ir, rei-
kia ar nereikia, vaikšto miesto ga-
tvėmis, tiesiog patys savęs ir kitų 
nesaugo”.

Besitelkiant būtina laikytis 
saugaus atstumo!

Kazys ŠAPOKA, UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis direktorius, 
apie sąmoningumą: 

„Viliamės, kad mūsų visų atsa-
kingas elgesys karantino metu su-
telks visuomenę pozityviam darbui 
ir bendromis pastangomis pavyks 
išvengti tragiškų pasekmių“. 

Karantinui užsitęsus, 
botanikos sodas pasieks 
Kavarską 

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, gamti-
ninkas, apie karantiną: 

„Karantinas Traupio botanikos 
sodą paveikė teigiamai, nes dar-
bams atsilaisvino mano paprastai 
renginiuose praleidžiami savaitga-
liai“.

Gal sės ryžius pakeliuose?

Virginija MULEVIČIENĖ, 
sodo bei daržo prekių parduotu-
vės „SAVA“ savininkė, apie vėl 
prasidėjusią prekybą: 

„Nesijaučia,  kad po priverstinio 
užsidarymo būtų didesnis pirkėjų 
srautas. Bijo žmonės, karantinas“. 
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

kiekvieną dieną, įsijungus 
televizijos žinias, šalies val-
dininkai kala į galvas, kad tik 
mūsų visų sąmoningumas padės 
užkirsti kelią koronaviruso 
epidemijos plitimui ir greičiau 
leis sugrįžti į normalų gyvenimą. 
Tačiau...

kuriozinė situacija – praėju-
sį savaitgalį Anykščių turguje 
apsilankę naujienų portalo 

„nykščiai“ darbuotojai vėliau 
paskelbtoje publikacijoje viešai 
prisipažino, kad pažeidinėjo 
taisykles, kurių turguje privalo-
ma laikytis.

Turgų administruojanti UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
skelbia, kad asmenys turguje 
privalo laikytis saugaus kontak-
to. jis turi būti trumpesnis nei 
15 minučių, tačiau „nykščių“ 
„rašytojas“ paskelbė: „Turguje 
jokių tikrintojų nebuvo, tad su 
ukmergiškiu bendravome gero-
kai daugiau, nei 15 min“.

Į „nykščių“ pranešimą 
netruko sureaguoti Anykščių 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorė lina 
Pagalienė.

„skaitau ir negaliu pati-
kėt... ar ir mūsų šviesuoliams 
žurnalistams reik asmeninio 
kontrolieriaus?? Vis apie tą patį 
- sąmoningumą...“, - socialinia-
me tinkle rašė l.Pagalienė.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius kazys Šapoka 
„Anykštai“ sakė galvojantis, 

kad turguje per karantiną besi-
lankantys asmenys yra sąmo-
ningi.

„Priešingu atveju yra įstaty-
mas ir jo laikymąsi kontroliuoja 
atitinkamos institucijos. Manau, 
kad kiekvienas žmogus gali būti 
nubaustas, jei nesilaiko atitinka-
mų reikalavimų“, - išgirdęs apie 
atvejį, kai tur-
guje savaitgalį 
buvo nesilai-
koma nustatytų 
reikalavimų, 
komentavo 
k.Šapoka. 

Portale 
anyksta.lt tuoj 
pat atsira-
do komentatorių, kurie ėmėsi 
ginti nesilaikančius karantino 
taisyklių. esą „atsirado laisvų 
žmonių, kurie nevykdo idiotiškų 
valdžios nurodymų“. jei taip, 
kaip juokavo kažkas iš komen-
tatorių, tuomet ir užsirūkyti 
kažkur vidury prekybos centro 
neturėtų būti kažkokia nuodėmė, 
juk „jaučiuosi laisvas ir nenoriu 

vykdyti idiotiškų valdžios reika-
lavimų“. 

karantino taisyklių privalu 
laikytis ne tik žurnalistams, bet 
ir valdininkams. Dar tik jį įve-
dus, Anykščių rajono savivaldy-
bė feisbuke ėmė platinti siužetus, 
kuriuose vienas šalia kito sėdė-
dami apie priimtus sprendimus 

pasakojo Anykš-
čių rajono mero 
pavaduotojas 
Dainius Žiogelis 
ir Anykščių rajono 
savivaldybės 
administracijos 
direktorė ligita 
kuliešaitė. Tik po 
internautų replikų, 

kad savivaldybės vadovai visiš-
kai nesilaiko saugaus atstumo, 
valdininkai kituose siužetuose 
ėmė pasirodyti po vieną...

Taigi, asmeninio kon-
trolieriaus, kaip pastebėjo 
l.Pagalienė, kiekvienam 
žurnalistui ir valdininkui gal ir 
nereikia, tačiau kiekvienas iš 
mūsų, būdami sąmoningi ir pi-

lietiški, galime kontroliuoti vieni 
kitus ir netgi tą patį Anykščių 
rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biurą.

Tikiu, kad daugelį besitę-
siantis karantinas jau gerokai 
užkniso, tačiau net ir visoje šioje 
sumaištyje, raskime pozityvo. 

nors ir nedrąsiai prasilenk-
dami, įvertinkime vienas kito 
apsaugines kaukes, kurias pa-
čios siūdamos Anykščių rajono 
moterys įdėjo šitiek triūso ir 
kūrybiškumo ir sudrausminkime 
tuos, kurie jų nedėvi.

Užsiprenumeruokime į namus 
laikraštį, pavyzdžiui „Anykštą“, 
- dabar, kaip niekada, kai vieni 
nuo kitų esame pasislėpę ir užsi-
darę, sulauktas spaudos leidinys 
praskaidrina kasdieninę rutiną.

nesibūriuokime turguje, galų 
gale, ilgiau nei 15 minučių. na 
ir kas, kad ten jokių tikrintojų 
galbūt ir nesutiksite. Tik mūsų 
visų sąmoningumas yra pats 
geriausias kontrolierius visoje 
šioje besitęsiančioje nesąmo-
nėje.

„...Tikiu, kad daugelį 
besitęsiantis karantinas 
jau gerokai užkniso, ta-
čiau net ir visoje šioje 
sumaištyje, raskime po-
zityvo...“

Janydžių seniūnaitę piktina per karantiną 
be reikalo vaikštantys žmonės Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių miesto Janydžių seniūnatijos seniūnaitę Zitą Kara-
liūnienę būtų galima pavadinti viena paslaptingiausių seniūnai-
čių. Keletą mėnesių jos telefono numeris Anykščių rajono savi-
valdybės interneto svetainėje buvo skelbiamas klaidingai, todėl 
gyventojai jai negalėjo prisiskambinti. ,,Anykštai” susisiekti su 
seniūnaite Z.Karaliūniene nepavyko ir viešai skelbiamu jos elek-
troniniu paštu. Tik portale anyksta.lt paviešinus žinią, kad Ja-
nydžių seniūnaitė yra nepasiekiama, Z.Karaliūnienė galų gale 
atsiliepė pati.

Tuo visa ši paini istorija nesibaigė. Seniūnaitei Z.Karaliūnienei 
atsakius į pateiktus klausimus, ši kategoriškai atsisakė pasidalyti 
savo fotografija, nors yra viešas, pačių gyventojų jiems atstovauti 
bei spręsti iškylančias problemas išrinktas asmuo, tad lyg ir nėra 
ko slėptis… Be seniūnaitės nuotraukos šis pokalbis skaitytojų 
būtų nepasiekęs – išgelbėjo redakcijos nuotraukų archyvas.

Žino didžiausias gyventojų 
problemas

Praėjusių metų pabaigoje Jany-
džių seniūnaite gyventojų išrink-
ta Z.Karaliūnienė ,,Anykštai” 
dėstė, kad ši pareigybė, jos ma-
nymu, yra reikalinga.

,,Manau, kad pareigybė reika-
linga, nes seniūnaičiai nuolatos 
bendrauja su seniūnaitijos gyven-
tojais, žino didžiausias jų proble-
mas ir turi galimybę gyventojų 
rūpesčius išsakyti savivaldybės 
administracijos vadovams bei 
specialistams”, - pastebėjo 
Z.Karaliūnienė.

Iki karantino bendraudavo 
,,gyvai”

Pasiteiravus, kokiu būdu se-
niūnaitė palaiko ryšius su Jany-
džių mikrorajono gyventojais, 
Z.Karaliūnienė sakė: ,,Su Jany-
džių seniūnaitijos gyventojais 
palaikau ryšį tiesiogiai bendrau-
dama, nes dauguma gyventojų 
yra vyresnio amžiaus, kurie la-
biau mėgsta bendrauti ,,gyvai”. 
Aš pati irgi esu šios seniūnaitijos 
gyventoja, todėl man labai rūpi, 
kad Janydžiuose būtų jaukiau, 
švariau ir geriau gyventi kiekvie-
nam šios seniūnaitijos gyvento-
jui”. Tiesa, būtina paminėti, kad 
su Z.Karaliūniene bendravome 

tuo metu, kai dar Lietuvoje nebu-
vo paskelbtas karantinas.

Siūlys tvarkyti kelius ir 
naikinti erkes

Janydžių seniūnaitijos seniū-
naitė vardijo problemas, kurias 
būtina spręsti Janydžiuose.

,,Dalies seniūnaitijos gatvių 
(Sportininkų g., Pilies g., Elmos 
g. privažiavimas prie garažų bei 
trijų gyvenamųjų namų) yra su 
sena žvyro danga. Pravažiuo-
jančios mašinos sukelia dulkes. 
Inicijuosiu šių gatvių dangą pa-
keisti asfalto danga, o kol vyks 
projektavimas, siūlysiu pagerinti 
minėtų gatvių žvyro dangą. Ben-
draudama su Savivaldybės admi-
nistracijos Statybos skyriaus 
specialistais, išsiaiškinau, kad 
šią problemą pavyks išspręsti. 
Anykščių miesto Janydžių teri-
torijoje labai trūksta šunų ve-
džiojimo aikštelės. Kreipsiuosi 
į Savivaldybės administraciją, 
kad rastų galimybę nupurkšti 
chemikalais, naikinančiais er-
kes, teritoriją prie upės, kurioje 
vasarą ilsisi žmonės, prie tako 
(šalia geležinkelio), kuriuo šiuo 
metu vedžiojami šuniukai, ir ki-
tose žaliosiose zonose”, - proble-
mas vardijo Z.Karaliūnienė, pati 
anksčiau Anykščių rajono savi-
valdybėje dirbusi teisininke.

Viską lemia finansinės 
galimybės

Z.Karaliūnienė, paprašyta įvar-
dyti konkrečius Anykščių rajono 
savivaldybės vadovus bei specia-
listus, kurie deda didžiausias pa-
stangas, sprendžiant seniūnaitijų 
reikalus, sakė: ,,Manau, kad savi-
valdybės vadovai, administracijos 
vadovai bei specialistai deda visas 
pastangas, kiek leidžia finansinės 
galimybės, kad gyvenimas Anykš-
čių mieste ir rajone būtų geresnis.”

Džiugina jaunos šeimos

Kalbėdama apie visus Anykš-
čius, seniūnaitė Z.Karaliūnienė 
pasidalijo, kas miesto bei rajono 
gyvenime ją labiausiai džiugina.

,,Rajono gyvenime labiau-
siai džiugina, kad mūsų miestas 
nuolat gražėja, kad į jį gyventi 
atvyksta jaunos šeimos”, - sakė 
Z.Karaliūnienė.

Per karantiną anykštėnai 
nesaugo nei savęs, nei kitų

Pokalbio metu su Janydžių 

seniūnaite neišvengėme ir šiuo 
metu aktualiausios temos - plin-
tančio koronaviruso.

,,Mane, kaip ir visus Lietuvos 
gyventojus, šiuo metu neramina 
koronaviruso pandemija. Liūdna, 
kad ne visi gyventojai supranta 
karantino svarbą ir, reikia ar ne-
reikia, vaikšto miesto gatvėmis, 
tiesiog patys savęs ir kitų nesau-
go”, - piktinosi pašnekovė.

Neramina, kad savivaldybės 
konkursus laimi ,,svetimi”

Neramina Janydžių seniūnai-
tę Z.Karaliūnienę ir kai kurios 
Anykščių rajono gyvenimo ten-
dencijos.

,,Bankų skyriai, kitų įstaigų 
padaliniai nutraukia savo veiklą 
Anykščiuose, gyventojai dėl to 
netenka darbo, didėja asmenų, 
gaunančių socialinę paramą. Ne-
ramina tai, kad UAB Anykščių 
komunalinis ūkis pralaimėjo kai 
kuriuos skelbtus viešuosius pir-
kimus ir dabar miesto gatves valo 
Ukmergės ,,Versmė”, gėlynus 
tvarko irgi ne Anykščių įmonė”, 
- kalbėjo Z.Karaliūnienė.

Linki įsteigti miesto seniūniją

Rajono valdžiai seniūnaitė 
Z.Karaliūnienė linkėjo per šią ka-
denciją priimti svarbų Anykščių 
miesto gyventojams sprendimą.

,,Palyginus kitų savivaldybių 
ir Anykščių savivaldybės veiklą, 
labai norisi palinkėti šios kaden-
cijos Tarybos nariams turėti valios 
įsteigti Anykščių miesto seniūni-
ją, kuri rūpintųsi miesto gyvento-
jais, pačiu miestu, kaip tai daroma 
daugelyje savivaldybių”, - sakė 
Z.Karaliūnienė.

Paviešino veikiantį telefono 
numerį

Pasinaudodama pokalbiu su 
,,Anykšta”, Janydžių seniūnaitė 
Z.Karaliūnienė  norėjo padėkoti 
seniūnaitijos gyventojams, kurie 
balsavo už ją. 

,,Taip pat noriu pakviesti seniū-
naitijos gyventojus išsakyti savo 
problemas, bandysime jas spręsti 
kartu. Man galima skambinti tel. 
(8-686) 56824”, - po kelių mėne-
sių realiai veikiantį savo telefono 
numerį atskleidė Z.Karaliūnienė.

Janydžių seniūnaitijos seniūnaitė Zita Karaliūnienė prisipažino, kad ją neramina kai kurie anykš-
tėnai, nesuprantantys paskelbto karantino svarbos.
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Apie kietą senį Albiną Žėbuolį Raimondas GUoBis

Jei norite pažinti kietą senį, reikia susitikti su Albinu Žėbuoliu. 
Nors jau devyniasdešimtuosius gyvenimo metus pradėjęs, nors 
gyvenimo niekuomet nelepintas, bėdų nesugniuždytas, dar tvirtas 
vyras apie pasaulį nuo pat Smetonos laikų pabaigos iki šių dienų 
pasakoja: kur reikia - pasidžiaugia, kur reikia - papeikia.

Kaimas prie vieškelio

Gimė Naujasodės kaime, kuris 
susitvėrė iš dvarų gavus ūkinin-
kams žemės praeito amžiaus pra-
džioje. Pamena dar prieš karą ties 
kryžkele buvusią lentelę su užrašu, 
kiek kaime yra kiemų ir gyventojų. 
Amžiams bėgant, nors labai skau-
du, kaimo neliko. Tik laukų laukai, 
kuriuose žinančio akis atranda bu-
vusių sodybų, praėjusių ir istori-
niuose virsmuose ištirpusių gyveni-
mų ženklus.

Žemės tėvelis turėjęs labai ne-
daug,  bet duonos pakako. Laikydavo 
arklį, karvutę, avių, paukščių – vis-
ko, ko reikia. Ūkio darbus nudirbęs, 
tėvelis nuo ryto iki vakaro triūsdavo 
kalvėje. Kaustydavo ratus, roges, 

remontuodavo įvairius padargus, 
smailindavo noragus, nemažai litų 
,,užkaldavo“, nors nebuvo brangi-
ninkas. Kiek ūgtelėjęs, Albinas taip 
pat kalvėje ėmė sukinėtis: griebda-
vo kalti, dumples dumti. Pokariu, 
būdavo, užėję skrebai vis pastotin 
ko nors vežti su vežimu pavaryda-
vo. Kartą važiavo visa gurguolė, gal 
17 skrebų, tai miške netoli Čekonių 
pašaudė partizanai ir Albino vežime 
važiavusius du skrebus - Bražiūną 
ir Urbonavičių - nušovė.  Kolchozų 
pradžioj labai buvo nelengva: nors 
per metus išdirbdavo net 600 dar-
badienių, uždarbis tebūdavo vienas 
maišas avižų ir vienas rugių. Vežti 
prievolei grūdus į Anykščių stotį - 
romantiška ir keista. Romantiška 
būdavo ir naktimis iš ražienose į gu-

bas sutatytų pėdų prasikulti grūdų. 
Kitaip badas būtų buvęs, tad kom-
binavo visi. Vyresnis brolis moks-
lų griebėsi - sumanus vyras buvo: 
pradėjęs prekybininko karjerą kaip 
paprastas kaimo krautuvėlės parda-
vėjas, galiausiai visai kooperatyvo 
prekybos sistemai vadovavo.

Albino odisėja

Darbai namuose, kolchoze, ka-
riuomenė ir daug kam gyvenimus 
stipriai pakeitęs vis besiplečian-
tis Anykščių statybinių medžiagų 
kombinato cechas - plytinė Rubi-
kiuose - tokia Albino to meto gyve-
nimo geografija.

Kaip žinoma, šiokios tokios ply-
tų gamybos užuomazgos buvo jau 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, vo-
kietmečiu. Pokario metais sovietų 
valdžia nutarė šioje vietoje plytų 
ir visokių kitokių gaminių iš molio 
gamybą plėsti, mat netoliese, gal už 
trijų kilometrų, Tilvykų kaime, apti-
ko didžiulius puikiausio molio klo-
dus. Didžiulis plotas, gal apie de-
šimt hektarų, kuriame, nustumdžius 
vos pusmetrį juodžemio, atsiverda-
vo puikiausio, be jokių priemaišų, 
raudonojo lipnaus kaip sviestas 
molio klodas. Pasak A. Žėbuolio, 
gal pustrečio metro - raudonas mo-
lis, o giliau - dar geresnės kokybės 
juodasis molis. Kasdavo jį ekska-
vatoriumi - ant bėgių judančiu 30 
kaušų įrenginiu. Gabendavo trauki-
nuku su dyzeliniu DT 54 varikliu,  
tempiančiu po dešimtį dešimt tonų 
talpinančių vagonų. Darbas vykda-
vo dviem pamainom - per aštuonias 
valandas traukinukas pirmyn - atgal 
sulakiodavo 6 - 8 kartus. Molį mai-
šydavo su smėliu, išminkydavo, po 
to formuodavo plytas. Kiek padžio-
vintas lauko džiovyklose, kišdavo į 
krosnis - išdegdavo. Krosnys pra-
džioje buvusios paprastos, o vėliau 
sunkiai perprantamos nemačiusiam 
- našios žiedinės krosnys. Tunelinė-
se krosnyse vienu metu degdavo 32 
vagonėliai plytų. Karštį palaikyda-
vo skystu kūru kūrenamos krosnys. 
Kol buvo nebrangus, tai nieko, ta-
čiau kuomet kaina pakilo, tuoj pat 
susvyravo gamybos kaštai. Plytas 
formavo, ekskavatoriumi kasdavo, 
kraudavo į nedidelio traukinuko va-
gonus molį, dardėdavo tie...

Darbuodavosi ir dirbtuvėse, nors 
žiemą darbo sumažėdavo. Remon-
tuodavo techniką, net liedavo įvai-

Molį iš karjero nedideliais kaušais kabinantis ekskavatorius. 

Pramoninis traukinukas su moliu iš karjerų juda į Rubikių 
plytinę. 

Tvirtas kalvis ir šaunus pasakotojas Albinas Žėbuolis.

rias detales, pvz., babitinius guo-
lius.

Gyvenimas virė: daugybė darbi-
ninkų, biblioteka, kultūros namai, 
saviveikla. Visi jauni, linksmi, 
energingi. Šokiai, vakaronės, ki-
nas. Didžiuliai tiems laikams at-
lyginimai - eilinis plytų dėliotojas 
gaudavo visus du šimtus. Klasika. 
A. Žėbuolis ir visus tris šimtus už-
kaldavo. Pasiutę pinigai, bet kur 
visi jie pradingo? Tiesa, šį tą nusi-
pirko, pasistatė iš tos pačios gamy-
klos plytų nemenką namą.  Tad pa-
klaustas apie laisvalaikį, pramogas, 
pašnekovas pažymėjo, kad kelerius 
metus ,,pramogavo“, taip sakant, 
visą laisvalaikį praleisdavo prie 
namo statybos. Vienu metu turėjo 
laivelį, tai išplaukdavo į ežerą. Su 
žmona, su sūnum... Dar smagiau 
būdavo minima Statybininko diena. 
Visi susirinkdavo Pertako saloje: 
žmonių gal trys šimtai - dainuoja, 
šoka, groja, linksminasi prie bufeto. 
Brolis, ,,Puntuko“ restorano direk-
torius, atsiųsdavo dvi autoparduo-
tuves, prikrautas dėžių su alumi, 
vynu, degtine, užkandžiais.  Visus 
tuos metus ir kalvystės nepamiršo.

Kalvės magija

Beveik į devintą dešimtį nelen-

gvų metų įsiritęs senolis šypsosi. 
Mat paklausiau, kaip dabar jam 
gyvenimas patinka. Su švelnia 
šypsenėle lūpose pratarė: ,,Jeigu 
ne Gorbačiovas, būt būvys kamu-
nyzmas“...  

Apie visokias šventes, suėjimus 
paklaustas, vyras mįsligai prisi-
merkia. ,,Nebenuveinu“, - sako, bet 
primena, kad, kaip kalvystės meis-
tras, būdavo nuolat pagerbiamas 
Arklio muziejaus šventėse, kaip 
vyriausias, garbingiausias... Kieme 
užsilikusi įranga kumeliui įspraus-
ti, kad nesimuistytų bekaustomas, 
kad jo koją būtų lengva palenkti, 
vinimis pasagą prie kanopos nago 
pakraščio prisegti.

Daug gyvenime matyta. Nuste-
bino karo metais vokiečiai: jų pa-
trankas tempė didžiuliai arkliai su 
nupjautomis uodegomis. Toniniai. 
Dabar panašių teko matyti Arklio 
muziejuje per šventę, belgiški. Jų 
kanopos kaip ,,patelnios“ - jei pa-
prastam pakaustyti užtenka 8 ukno-
lių, tai šitam reikia šešiolikos.

Per karą darydavo tuos uknolius, 
kaldavo iš 8 milimetrų storio vie-
los, veždavo į Utenos turgų. Ten 
tik paduok - ūkininkai kaipmat iš-
perka. Padaręs ir pardavęs tais ne-
lengvais laikais tokių pasagvinių 
gal visą tūkstantį. 
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(Nukelta į 11 psl.)

2Mpx raiškos 4 AHD kamerų 
komplektas su montavimo 

darbais nuo 490 EUR + PVM.

5Mpx raiškos 4 IP kamerų 
komplektas su montavimo 

darbais nuo 690 EUR + PVM.

Dirbame ir savaitgaliais, išrašome sąskaitas.
Tel. (8-671) 77195.

Elektros, apsaugos bei vaizdo 
sistemų montavimo darbai

Kultūros centro gyvenimas persikėlė 
į feisbuką Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Lietuvoje dėl koronaviruso epidemijos paskelbus karantiną, vieni Anykščių kultūros centro  dar-
buotojai atostogauja, kiti dirba nuotoliniu būdu, o savo kūrybines iniciatyvas perkėlė į internetą.

Deja, bet  kultūros darbuotojų kūrybinės iniciatyvos pasiekia tik labai nedidelę dalį anykštėnų, 
nes dažniausiai yra pristatomos tik išskirtinai feisbuko vartotojams. Be to, internetas vyresniojo 
amžiaus žmonėms vis dar yra iššūkis.

Didžioji dalis darbuotojų 
atostogauja

Per karantiną Anykščių kultūros 
centre atostogauja beveik 90 proc. 
žmonių, „Anykštą“ informavo ir 
pati atostogaujanti Anykščių kul-
tūros centro direktorė Dijana Pe-
trokaitė. 

„Šiuo metu Anykščių kultūros 
centre atostogauja 21 ir kaimų 
skyriuose 22 žmonės“, - sakė 
D.Petrokaitė.

Anykščių kultūros centro direk-
torė D.Petrokaitė pasakojo, kad 
įstaiga per karantiną dirba įvairiai 
– vieni darbuotojai ateina į Kul-
tūros centrą, kiti dirba nuotoliniu 
būdu.

„Darbuotojai veda karantino 
dienoraščius, kuriuose nurodo, 
ką veikia, renkasi repertuarą, kas 
inventorių tvarkosi, kas kokią 
medžiagą renkasi, savo archyvus 
tvarkosi, kas į feisbuką kiekvie-
ną dieną naujienas kelia. Vienu 
žodžiu, darbų žmonės turi”, - pa-
siteiravus, kokiomis veiklomis 
kultūros darbuotojai užsiima per 
karantiną, vardijo D.Petrokaitė.

Ruošiasi šventėms, kurios 
neįvyks…

Mažai tikėtina, kad šiais me-
tais dėl griežtų karantino suvar-
žymų Niūronyse įvyks respubli-
kinė žirginio sporto ir tradicinės 
kultūros šventė „Bėk bėk, žirge-
li!” ar Anykščių miesto šventė. 
D.Petrokaitė tikino, kad šioms 
šventėms kultūros darbuotojai vis 
vien ruošiasi.

„Labai ruošiamės. Viduje, šir-
dyje ir mintyse. O dabar tiesiog 
labai tikiuosi, kad „žirgelis“ per-
sikels į virtualią erdvę. O mies-
to šventę gal švęsime?“, - vylėsi 
Anykščių kultūros centro direkto-
rė D.Petrokaitė.

Tai, kad „Bėk bėk, žirgeli!” 

šventę planuojama perkelti į vir-
tualią erdvę, anot D.Petrokaitės, 
labai geras sprendimas.

„Šitiek buvo daug gražios isto-
rijos apie „žirgelio“ šventę. Mūsų 
kultūros centro režisierius Julius 
Jakubėnas kalbėjosi su Arklio mu-
ziejaus vedėju Mindaugu Karče-
marsku. Jie darys reportažą, kurį 
kels į virtualią erdvę. Iki šventės 
surinksime tos šventės istorinę 
medžiagą ir tiesiog gyvensime 
prisiminimais“, - šių metų „žirge-
lio“ šventės kiek kitokius užkuli-
sius praskleidė D.Petrokaitė.

Internetas bendravimo 
nepakeis

Anykščių kultūros įstaigų dar-
buotojų kūrybinės iniciatyvos 
išskirtinai demonstruojamos tik 
vieno socialinio tinklo vartoto-
jams, todėl natūraliai pasidomė-
jau, kokį skaičių žmonių jos pa-
siekia.

„Tų, kurių anksčiau nepasiek-
davo. O, žinoma, visada sakėme 
ir sakysime, kad mums yra labai 
svarbus betarpiškas kontaktas su 
žiūrovu, su mūsų kolektyvų da-
lyviais. Jokia virtuali erdvė ne-
pakeis betarpiško bendravimo“, 
- kalbėjo D.Petrokaitė.

Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė sakė, jog 
su darbuotojais kalbasi apie tai, 
kad pasibaigus karantinui, žmo-
nės vėl bandys pratintis sugrįžti 
į kultūrinius renginius.

„Darysime susiėjimus, susi-
būrimus. Stengsimės kelti jų 
nuotaiką ir dvasią. Mes tikrai 
apie tai galvojame“, - tikino 
D.Petrokaitė.

Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Petrokaitė tikino, kad 
žmonės kultūros darbuotojų per 
karantiną nepamiršo – šiuo laiko-
tarpiu išaugo įstaigos lankytojų 
skaičius internete.

„Tūkstančiai peržiūrų kiekvie-
ną dieną. Tai reiškia, kad savo 
sekėjus mes turime. Neprara-
dome savo kontingento. Mūsų 
pareiga ir noras susigrąžinti ir 
tuos, kurie dar ne visi prisijungę 
prie tos virtualios erdvės“, - sakė 
D.Petrokaitė.

Nesiekia kopijuoti ir stebinti

Pasidomėjus, ar besitęsiant ka-
rantinui, Anykščių kultūros cen-
tras neturi planų jau dabar anykš-
tėnus pradžiuginti kažkokiomis 
kultūrinėmis akcijomis, kokios, 
pavyzdžiui, vyksta sostinės ar 
užsienio didmiesčių balkonuose, 
D.Petrokaitė kalbėjo: „Aš dabar 
visko negaliu pasakyti, nes yra ko-
manda. Ji turi visokių minčių. Mes 
ne visada norime kitus kopijuoti.“

Anykščių kultūros centro di-
rektorė D.Pertrokaitė kalbėjo, 
kad kažkuo nustebinti anykštėnų 
neturi tikslo.

„Kad dabar nustebinti žmogų, 
nežinau, ko reikia. Labai daug 
pasaulyje visokių pavyzdžių. Da-
bar, kaip niekada, yra prieinamas 

pasaulis visiems. Mes labai nori-
me kuo greičiau sugrįžti į darbą 
ir atlikti savo misiją“, - kalbėjo 
D.Petrokaitė.

Tikisi, kad tradiciniai 
renginiai įvyks

Anykščių kultūros centras, pa-
sibaigus karantinui ir žiūrovams 
sugrįžus į renginius, žada tęsti 
jau numatytus projektus, tik jie, 
pasak D.Petrokaitės, nusikels į 
kitus mėnesius.

„Aišku, įstaigai finansinė naš-
ta dėl karantino bus didesnė, 
bet turime 12 mėnesių biudžetą, 
su savo kūrybiškumu ir turimu 
biudžetu išgyvensime“, - tikino 
Anykščių kultūros centro direk-
torė D.Petrokaitė.

Skatina „kurti“ net maisto 
patiekalus

Anykščių kultūros centro 
feisbuko paskyroje kasdien yra 
skelbiami „Meno iššūkiai“,  kur 
pateikiama tema, kuria skatina-
ma kurti žmones jiems priimti-

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė sakė, kad per karantiną kultūros darbuotojai šventėms ir renginiams ruošiasi širdyje.

nu būdu - piešimu, fotografija, 
skulptūra, poezija, tapyba, kolia-
žais, rankdarbiais, muzika, šokiu, 
vaizdo montažu, maisto gamyba 
ir pan. Darbais galima dalintis 
komentaruose, kad juos pamatytų 
Anykščių kultūros centro feisbu-
ko paskyros sekėjai.

Per karantiną Anykščių kultū-
ros centras feisbuke taip pat da-
lijasi  įrašais iš jau įvykusių kon-
certų, spektaklių. Taip pat buvo 
nufilmuota ir feisbuke paviešin-
ta Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos mokytojų ir mokinių 
Kovo 11-osios proga dovanota 
paroda ir kt.

Internete kultūra senjorams 
– sunkiai pasiekiama sritis

Naujausiais Statistikos depar-
tamento duomenimis, internetu 
naudojasi 82 proc. 16-74 m. am-
žiaus gyventojų. Tačiau 55-64 
m. amžiaus grupėje jų yra tik 70 
proc., o tarp 65-74 m. gyventojų 
– vos 40 procentų.
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pirmadienis 2020 04 27

sekmadienis 2020 04 26

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Nacionalinė ekspe-
dicija (k).
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 Prašoktos kurpaitės.
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.
12:50 Slėpiningi Amazonės 
miškai.
13:45 Puaro. N-7
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su ver-
timu į gestų kalbą).
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Pasaulio puodai (k).
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!. 
19:30 Daiktų istorijos (k).
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 Mari ja Terezė. 
N-14. 
00:15 10 tūkstančių šven-
tųjų. N-14
02:00 Slėpiningi 
Amazonės miškai (k).

06:45 Tomas ir Džeris (k).
07:15 Saugokis meškinų.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Riterių princesė 
Nela.
08:35 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
09:05 Beprotiškos melo-
dijos.
09:35 Bunikula (k).
10:00 Linksmosios pėdu-
tės 2.
11:50 Džesikos Darl ing 
sąrašiukas. N-7 
13:30 Naujokė. N-7
15:35 Prekybos centro 
kietuolis. Las Vegas. N-7
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 Šnipas iš 
U.N.C.L.E. N-14
00:05  Sava i tė  be  žmo -
nų.  S
02:00 I lgas pasivažinėji-
mas 2 (k). N-14

 
06:00 Sveikatos medis.
07:00 Galingiej i  reindže-
r iai. Žvėries galia.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Ančiukų istori jos. 
N-7
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Normas, lokys iš 
Šiaurės.
13:50 Kosmoso kariai. N-7

15:40 Karštos galvos! 2. 
N-7
17:25 Tai – mes. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai.
21:30 Ties riba. N-14
23:35 Geležinkelio t igrai. 
N-14
02:00 Karibų piratai. Ant 
keistų bangų (k). N-7 

06:30 Gal iūnai.  Europos 
dvejetų taurė (k). 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k).  N-7
08:30 Tauro ragas. N-7
09:00 Lietuvos gal iūnų 
čempionato etapas. 
10:00 Varom!. N-7
10:30 Ginkluot i  gyvūnai.
11:30 Negyvenamose sa-
lose su Beru Gri lsu. N-7
12:30 Pragaro viešbut is. 
N-7
13:30 Vanity Fair.  Vis iškai 
s laptai .  N-7
14:30 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
17:00 Nusikal t imų tyrėjai . 
N-7
18:20 Kvapų detektyvas. 
N-7
19:30 Džekas i r  Dži lė. 
N-7
21:25 Narkot ikų prekei-
viai .  N-14
22:40 Karo vi lkai . 
L ikvidator iai  VII .  N-14
23:40 Rizik inga erzint i 
d iedukus 2 (k).  N-14
01:45 Kartą Meksikoje 
(k).  N-14

06:00 Akloj i  (k).
07:30 Pasisvėrę ir lai-
mingi.
08:30 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patari-
mai. N-7
09:30 Tėvas Motiejus. N-7
10:45 Merės meilė virtu-
vei.
11:45 Didelės svajonės, 
mažos erdvė.
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 Arčiau. N-14
23:10 Persekiotojas. N-14
00:55 Magiškasis Maikas 
XXL (k). S

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Koncertas „La vie 
en rose“ (k).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo l iudy-
tojai. 
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. Laivininkystė 
Nemunu tarpukaryje. 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Lini ja. Spalva. 
Forma. 
12:30 Šv. Mišios iš Dievo 

Gailestingumo šventovės 
Vilniuje. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:10 Klausimėlis (k).
14:30 Euromaxx. 
15:00 Teatras. 
16:00 Muzikos talentų 
lyga 2019. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. 
19:45 Ten, kur namai 1. 
N-7
20:30 Panorama (su verti-
mu į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su 
vert imu į gestų k.).
21:00 2010 m. FIFA 
Pasaulio futbolo čempio-
nato f inalas. Nyderlandai 
– Ispanija.
23:35 Kristupo vasaros 
festivalis 2019. 

06:30 Ski lusios kaukolės 
iššūkis (k).  N-7
07:30 Jukono vyrai  (k). 
N-7
09:00 Gyvūnų mani ja.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Praeit ies žvalgas. 
N-7
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizde-
l ia i .  N-7
11:00 Prakeikt i  I I .  N-7
12:00 Ski lusios kaukolės 
iššūkis.  N-7
13:00 Gelmėse slypinčios 
unikal ios istor i jos.  N-7
14:00 Iš l ik imas. N-7
15:00 Ledo kel ias.  N-7

16:00 Jukono vyrai .  N-7
17:00 Sandėl ių karai .  N-7
18:00 Vienas. N-7
19:00 Amerikos talentai .
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.
21:58 Orai .
22:00 Ekstraordinar ių 
džentelmenų lyga. N-7
00:10 Pjūklas 3 (k).  S

07.00 Gluchariovas. N-7
08.00 Baltijos kelias. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Mokslo ritmu. 
11.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
12.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7
14.00 Dvaro rūmai. N-7
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje.  
19.00 Tu esi mano. N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
00.00 Tu esi mano. N-7

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai (su vertimu į 
gestų k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 7 Kauno dienos. 
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
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 Apgavikai 1. N-14
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas 
13 (k). N-7
00:45 Stiprūs kartu (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos (k).
02:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo šviesa. 
N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7
10:00 Rosenheimo policija. 
N-7
10:55 KK2 penktadienis (k). 
N-7
12:10 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 Stebuklas. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Monikai reikia meilės. 
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Užpuolikai. N-14
00:40 Kortų namelis. N-14
01:45 Šnipas iš U.N.C.L.E. 
(k). N-14 

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Svajonių sodai (k).
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Nerealieji (k). N-7
12:00 Tikroji žvaigždė. N-7

13:00 Parduotas gyvenimas. 
N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 #IšNamų. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis. N-14
00:10 Kaulai. N-14
01:10 24 valandos. 
Palikimas. N-14
02:00 Rouzvudas. N-7

06:25 CSI. Majamis (k). N-7
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:35 Asmens sargybinis (k). 
N-7 
09:35 Pėdsakas (k). N-7 
10:35 Kobra 11 (k). N-7 
11:35 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (k). N-7
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:35 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Asmens sargybinis. 
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 2:22 (2:22). N-14
22:55 Džekas ir Džilė (k). N-7
00:50 Narkotikų prekeiviai 
(k). N-14

01:50 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII (k). N-14

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji (k).
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula. 
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:15 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Kvaišų atostogos. N-14
23:00 Garbės reikalas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tomo Sinickio koncer-
tas (k).
07:00 Pradėk nuo savęs (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Aviukas Šonas 5 (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklopedija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas (k).
12:40 Brandūs pokalbiai (k).
13:05 Teatras (k).
14:00 Mano tėviškė. 
14:15 Muzikos talentų lyga 
2019 (k).

15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mokykla 
(k).
18:00 Čia – kinas (k).
18:30 Laisvės kaina. Sąjūdis.
19:25 Kūrybingumo mokykla. 
19:35 Popiežius. 
Galingiausias visų laikų 
žmogus.
20:15 Mano tėviškė (k).
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).
21:30 Prieš audrą. N-14
23:30 Veranda (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Gyvenimo išdaigos 
(k). N-7
09:00 Autopilotas (k).
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai.
13:30 Moderni šeima (k). 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
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Namas gatvės gale. 

N-14
23:00 Pjūklas 4. S
00:55 Svieto lygintojai. N-7

05.20 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
06.00 Šiandien kimba.
07.00 Nauja diena. 
07.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.00 Mokslo ritmu. 
10.30 Kaimo akademija. 
11.00 „24/7“. 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį. N-7
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
22.00 Lietuva tiesiogiai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
00.30 Moterų daktaras. N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai (su vertimu į gestų 
k.).
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 
(su vertimu į gestų k.).
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“.
21:00 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1. N-14
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas 13 
(k). N-7
00:45 Stiprūs kartu (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo švie-
sa. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rosenheimo policija. 
N-7
11:00 Monikai reikia meilės 
(k). N-7
11:30 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 Stebuklas. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7
20:00 Bus visko. 
21:00 Monikai reikia meilės. 
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Sakalo akis. N-14
00:50 Kortų namelis. N-14
01:50 Užpuolikai (k). N-14

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 #IšNamų (k). N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Karingoji gražuolė 
Vendė Vu (k). N-7
12:00 Tikroji žvaigždė. N-7
13:00 Parduotas gyveni-

mas. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas. 
19:27 TV3 orai.
19:30 Prieš srovę. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Žmonijos biuras. N-14
23:55 Kaulai. N-14
00:50 24 valandos. 
Palikimas. N-14
01:45 Rouzvudas. N-7

06:25 CSI. Majamis (k). N-7 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Asmens sargybinis 
(k). N-7 
09:35 Pėdsakas (k). N-7
10:35 Kobra 11” (k). N-7
11:35 Paskutinis laivas (k). 
N-7
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Asmens sargybinis. 
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 Susidūrimas su 
Žeme. N-7
22:55 2:22 (k). N-14  
00:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji (k).
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula.
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:15 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Kol mes gyvi. N-14
23:20 Garbės reikalas.
01:20 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Čia – kinas (k).
07:30 Džiunglių knygas (k).
07:40 Aviukas Šonas 5 (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklopedija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
12:40 Atspindžiai (k).
13:05 Kultūringai su Nomeda 
(k).
14:00 Laisvės kaina. Sąjūdis 
(k).
14:55 Popiežius. 
Galingiausias visų laikų 
žmogus (k).
15:40 Muzikinis intarpas.

15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mokykla. 
18:00 Linija. Spalva. Forma 
(k).
18:30 Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
19:25 Kūrybingumo mokykla. 
19:35 Septintasis dešim-
tmetis.
20:15 Klausimėlis (k).
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.).
21:30 Bankas. N-14. 
23:15 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Steponas Darius 
(k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai 
(k).N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Gyvenimo išdaigos 
(k). N-7
09:00 Praeities žvalgas. N-7
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai.
12:30 Svotai (k). N-7
13:30 Moderni šeima (k). 
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
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Trys dienos nužudyti. 
N-14
23:15 Farai. N-7
00:10 Gelbėtojai. N-7

05.20 Nauja diena.
07.00 Lietuva tiesiogiai.
07.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
08.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
09.30 Vyriausybės spau-
dos konferencija.
10.00 Nauja diena. 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 0.
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Užmušti blogį. N-7
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7
18.00 Reporteris..
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris..
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Oponentai. 
22.30 Reporteris..
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
00.30 Moterų daktaras. 
N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7 
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai (su vertimu į ges-
tų k.).
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 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių. N-14
23:45 Prisikėlimo liudyto-
jai. Lietuvos kankinystės 
kelias.
24:00 Komisaras Reksas 
13 (k). N-7
00:45 Stiprūs kartu (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k).
02:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo švie-
sa. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rosenheimo policija. 
N-7
11:00 Monikai reikia meilės 
(k). N-7
11:30 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 Stebuklas. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7
20:00 Dydžio (r)evoliucija. 
N-7 
21:00 Monikai reikia meilės. 
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Krizė - mūsų prekės 
ženklas. N-14
00:40 Antrininkas. N-14
01:45 Sakalo akis (k). N-14

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 (k) N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Normas, lokys iš 
Šiaurės (k)
12:00 Tikroji žvaigždė. N-7

13:00 Parduotas gyveni-
mas. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Gero vakaro šou. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Nakties klajūnai 2. 
N-14
22:25 Vikinglotto.
22:30 Nakties klajūnai 2. 
N-14
23:55 Kaulai. N-14
00:55 24 valandos. 
Palikimas. N-14
01:45 Rouzvudas. N-7

06:25 CSI. Majamis (k). N-7
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Asmens sargybinis 
(k). N-7 
09:35 Pėdsakas (k). N-7
10:35 Kobra 11 (k). N-7 
11:35 Paskutinis laivas (k). 
N-7
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Asmens sargybinis. 
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 Snaiperis. N-14
23:00 Susidūrimas su Žeme 

(k). N-7
01:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji. 
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula.
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:15 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XIX. N-7
22:55 Garbės reikalas. 
01:00 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015 (k).
06:50 Muzikinis intarpas (k).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Aviukas Šonas 5 (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora (k).
12:40 Krikščionio žodis (k).

12:55 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias 
(k).
13:10 Stambiu planu (k).
14:00 Laisvės kaina. 
Sąjūdis (k).
14:55 Septintasis dešim-
tmetis (k).
15:40 Muzikinis intarpas.
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo moky-
kla. 
18:00 7 Kauno dienos (k).
18:30 Laisvės kaina. 
Sąjūdis.
19:25 Kūrybingumo moky-
kla. 
19:35 Po milijono metų 1.
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21:30 Aktyvios priemonės.
23:20 Muzikinis intarpas (k).
23:30 Proto džiunglės (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai 
(k).N-7
07:30 Kobra 11 (k).N-7
08:30 Gyvenimo išdaigos 
(k). N-7
09:00 Vienam gale kablys.
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai. 
13:30 Moderni šeima (k). 
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
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Padangių akis. N-14
23:00 Farai. N-7
00:00 Gelbėtojai. N-7

05.20 Nauja diena. 
07.00 Oponentai. 
08.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.00 Nauja diena. 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas. N-7
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Moterų daktaras. N-7
22.00 Lietuva tiesiogiai. 
22.30 Reporteris..
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Gyvenimas..
00.30 Moterų daktaras. N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai (su vertimu į ges-
tų k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Čia – kinas. 
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
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 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 1. N-7
23:50 Muzikinis intarpas.
24:00 Komisaras Reksas 
13 (k). N-7
00:45 Stiprūs kartu (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k).
02:00 LRT radijo žinios.

06:20 Mano gyvenimo 
šviesa. N-7
06:50 Iš širdies į širdį. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rosenheimo policija. 
N-7
11:00 Monikai reikia meilės 
(k). N-7
11:30 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 Stebuklas. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 Monikai reikia mei-
lės. N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Gravitacija. N-7
00:15 Antrininkas. N-14
01:20 Krizė - mūsų prekės 
ženklas (k). N-14

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Gero vakaro šou (k). 
N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7

10:00 Vidurvasario vaini-
kas.
12:00 Tikroji žvaigždė. N-7
13:00 Parduotas gyveni-
mas. N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Farai. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Tobulas ginklas. 
N-14
23:45 Kaulai. N-14
00:45 24 valandos. 
Palikimas. N-14
01:35 Rouzvudas. N-7

06:25 CSI. Majamis (k). N-7
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Asmens sargybinis 
(k). N-7
09:35 Pėdsakas (k). N-7 
10:35 Kobra 11 (k). N-7
11:35 Paskutinis laivas (k). 
N-7
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia. 
14:55 Asmens sargybinis. 
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 Super 8. N-14
23:20 Snaiperis (k). N-14
01:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula.
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:15 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 Vilkų žemė. 
Sugrįžimas. N-14
22:55 Garbės reikalas.
01:00 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015 (k).
07:00 Proto džiunglės (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Aviukas Šonas 5 (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita (k).
12:40 Veranda (k).

13:05 Pasaulio Lietuva (k).
14:00 Laisvės kaina. 
Sąjūdis (k).
14:55 Po milijono metų 1 
(k).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo moky-
kla. 
18:00 Stop juosta (k).
18:30 Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
19:25 Kūrybingumo moky-
kla. 
19:35 Kino istorija.
20:15 Prisiminkime. 
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21:30 Elito kinas. 2 naktys 
iki ryto. N-14
23:00 „Biplan“ – 20! 
00:45 DW naujienos rusų 
kalba.

 
06:30 CSI kriminalistais (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Gyvenimo išdaigos 
(k). N-7
09:00 Gyvūnų manija (k).
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai.
12:30 Svotai (k). N-7
13:30 Moderni šeima (k). 
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
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Profesionalai. N-14
23:25 Gelbėtojai. N-7

 
05.20 Nauja diena. 
07.00 Lietuva tiesiogiai. 
07.30 Gyvenimas. 
08.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.00 Nauja diena. 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas. N-7
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė. N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Moterų daktaras. N-7
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Skyrybos. 
00.30 Moterų daktaras. 
N-7

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Kas i r  kodėl? 
06:35 Pasaul io  puodai 
(k) .
07:30 Bi tė  Maja. 
09:00 Tolyn į  kosmosą.
11:00 Vandenyno p la -
neta.
12:30 Gel tonų p ly tų ke -
l ias .
14:00 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
14:05 Dainuoju L ie tuvą.
14:20 Džesika F lečer. 
N-7
15:45 St iprūs kar tu . 
16:00 Graž iaus ios poetų 
dainos.
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i  (su ver t imu į  gestų 
k . ) .
18:00 Kas i r  kodėl? 
18:30 Vis i  ka lba. 
19:30 Beatos v i r tuvė. 
20:25 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:29 Loter i ja  „Jėga“ .
21:30 Auksin is  protas. 
22:50 Tulpės,  mei lė ,  gar -
bė i r  dv i ra t is .  N-14.
00:25 Taik inys Nr.  1 . 
N-14
03:00 LRT radi jo  ž in ios.

06 :20  Lukas 
Skruzdė l iukas .
07 :55  Tomas i r  Džer is . 
Rob inas  Hudas  i r  l i nks -

masis  pe l iukas .
09 :00  Tarzanas .
10 :50  Legendos  sus iv ie -
n i ja . 
12 :40  Maksas .
14 :55  Marmadukas .
16 :40  Ke is tuo l i s  De ivas . 
N-7
18:30  Ž in ios .
19 :20  Spor tas .
19 :27  Ora i .
19 :30  Trys  mi l i j ona i 
eurų .  N-7
21:20  Trenk  ka ip  vy ras . 
N-14
23:10  Mot ina !  S
01:25  Grav i tac i ja  (k ) . 
N-7

06:10 Čipas i r  Dei las 
skuba į  pagalbą.
06:40 Ančiukų is tor i jos 
(k) .  N-7
07:10 Supermergai tės 
(k) .
07:40 Kempin iukas 
Plač iakeln is .  N-7
08:10 Nykštukas Nosis .
09:55 Mėnesių va ldovai . 
N-7
12:00 Undinėlė.
13:45 Br iusas Visagal is . 
N-7
15:50 Kūdik is  už 30 mi l i -
jonų.  N-7
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.
19:27 TV3 ora i .
19:30 Nereal ie j i  2 .  N-7
21:55 Pi rš lybos.  N-7
00:10 Molės Har t le i  eg -
zorc izmas.  S
02:00 Tobulas g ink las 
(k) .  N-14 

06:45 CSI .  Majamis (k) . 
N-7
07:40 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia (k) .
08:50 Asmens sargybin is 
(k) .  N-7 
09:55 Pėdsakas (k) .  N-7
10:55 Kobra 11 (k) .  N-7 
12:00 Paskut in is  la ivas 
(k) .  N-7 
13:00 Nusivy lus ios namų 
šeimin inkės.  N-7
14:00 Mano v i r tuvė ge -
r iaus ia. 
15:15 Tėčio d ienos s to -
vyk la.
17:05 Superbombonešis . 
Naik in t i  v iską.  N-7
19:30 Amer ik ie t iškos im -
tynės.  N-7
21:30 Skolos ka ina.  N-14
23:35 Super  8 (k) .  N-14
01:40 Nusivy lus ios namų 
šeimin inkės (k) .  N-7

06:35 Tėvas Mot ie jus. 
N-7
07:50 Dvi  š i rdys.  N-7
09:50 Aklo j i .
12:00 Mar i ja  Vern.  N-7
13:00 Buniku la.
13:30 Ting in ių  mieste l is . 
13:55 Saugokis  meškinų.
14:15 Al isa Never.  N-7
15:20 Kandisė Renuar 
(k) .  N-7
16:40 Būk su manim.  N-7
17:40 Bal ta  -  mei lės 
spalva.  N-7
18:45 Paskol in ta mei lė .
19:50 Kandisė Renuar. 
N-7

21:00 Kol  mes gyv i .  N-14
22:15 Kol  mes gyv i .  N-14
23:30 Ti l tas.  N-7
01:45 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:03 Laumės juosta 
2019.
07:30 Džiungl ių  knyga 
(k) .
07:40 Aviukas Šonas 5 
(k) .
07:55 Smurfa i  (k) .
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enc ik lo -
pedi ja . 
09:15 Išdaigos Bašmukų 
gatvė je.
09:50 Rasos lašel ia i 
2018. 
11:30 Mama Kat inas. 
13:00 Madagaskaras. 
15:40 Pr is imink ime. 
Dainuoja Elena 
Čiudakova.
15:50 Džiungl ių  knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:15 Smurfa i .
16:40 Ieškok manęs 
Paryž iu je .
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mo -
kyk la. 
18:00 Mes nugalė jom. 
18:30 Kaunas Jazz“  – 
ga ivus is  dž iazo pavasa -
r is . 
19:30 Kul tūros d iena. 
20:30 Panorama (su ver -
t imu į  gestų k . ) .
21:00 Dienos tema (su 
ver t imu į  gestų k . ) .
21:20 Spor tas.  Ora i  (su 

ver t imu į  gestų k . ) .
21:30 Moter is  i r  ketur i 
jos  vyra i . 
23:00 Koncer tas 
„Davidas Garretas i r  jo 
grupė.  Gyvasis  sprogi -
mas”.
00:30 DW nauj ienos rusų 
ka lba.
00:45 Dabar  pasauly je . 
01:10 Stop juosta (k) .
01:40 Žagarės vyšnių 
fest iva l is  2014.  Renkasi 
ger iaus ie j i . 
02:30 2 naktys ik i  ry to 
(k) .  N-14
03:55 Klaus imėl is  (k) .
04:10 Atsp indž ia i . 
Paveldo ko lekc i ja . 
La iv in inkystė Nemunu 
tarpukary je .  1  d.  (k) .
04:40 7 Kauno d ienos 
(k) .
05:05 Nacional inė ekspe -
dic i ja . 

07:00 CSI kr iminal istai 
(k) .   N-7
08:00 Kobra 11 (k).  N-7
09:00 Statybų gidas (k).
09:30 Bibl iotekininkai . 
N-7
10:30 Simpsonai.  N-7
11:30 Amerikos talentai . 
13:30 Moderni  šeima (k). 
N-7
14:30 Saša i r  Tania.  N-7
15:00 Kobra 11. N-7
16:00 CSI kr iminal istai . 
N-7
17:00 Univeras. N-7
18:00 Moderni  šeima. N-7
19:00 Svotai .  N-7
21:00 Žinios.

21:55 Spor tas.
21:58 Ora i .
22:00 Ryto jaus žemė. 
N-7
00:40 Namas gatvės gale 
(k) .  N-14
02:20 Padangių ak is  (k) . 
N-14
04:00 Imper i ja .  N-14

05.20 Nauja d iena. 
07.00 Skyrybos. 
08.00 Gyvenimas. 
09.00 Vėjas į  ve idą.  N-7
13.00 Nauja d iena. 
15.00 Grupė „ Iš junk šv ie -
są” . 
16.00 Repor ter is . 
16.20 Spor tas.
16.28 Ora i .
16.30 L ie tuvos komiko 
vakaras.  N-7
18.00 Repor ter is .  18.20 
Spor tas.
18.28 Ora i .
18.30 L ie tuvos komiko 
vakaras.  N-7
20.00 Repor ter is . 
20.20 Spor tas.
20.28 Ora i .
20.30 Eurocup f ina las 
„L ie tuvos ry tas-Chimki ” . 
22.30 Repor ter is . 
22.50 Spor tas.
22.58 Ora i .
23.00 Bušido r ingas. 
Tarptaut in is  turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020“ . 
N-7.
23.30 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
00.30 L ie tuvos komiko 
vakaras.  N-7
03.00 Skyrybos. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 gegužės 31 d.)

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Daik tų is tor i jos (k) .
07:00 LRT radi jo  ž in ios.
07:05 Proto dž iunglės 
(k) .
07:35 Mumi ja  Dumis i r 
Šakabos s f inksas.
09:00 LRT radi jo  ž in ios.
09:05 Ryto sukt in is  su 
Z i ta  Kelmickai te  (k) .
09:30 Veranda.  Programa 
apie apl inkos estet iką 
(k) .
10:00 LRT radi jo  ž in ios.
10:05 Beatos v i r tuvė (k) .
11:00 LRT radi jo  ž in ios.
11:05 Po pamokų. 
11:15 Kino is tor i ja  (k) .
12:00 Pasaul io  dokumen -
t ika. 
13:50 Džesika F lečer. 
N-7
15:28 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
15:30 Ž in ios.  Ora i  (su 
ver t imu į  gestų ka lbą) .
15:45 Sveik in imų kon -
cer tas. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i  (su ver t imu į  gestų 
k . ) .
18:00 Langas į  va ldž ią . 
18:30 Vakaras su Edi ta . 
19:30 St i l ius . 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“  i r  „Jėga“ .
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Dainuokim kar tu ! 
22:50 Moters kvapas. 
N-14
01:25 Tulpės,  mei lė ,  gar -
bė i r  dv i ra t is  (k) .  N-14

06:50 Tomas ir Džeris (k).
07:20 Saugokis meškinų. 
07:50 Ogis ir tarakonai.
08:15 Riterių princesė 
Nela.
08:40 Lukas Skruzdėliukas 
(k).
10:20 Kelias į Eldoradą.
12:05 Neįtikėtinos Lemoni 
Sniketo istorijos. N-7
14:15 Načas Libras. N-7
16:05 Hankokas. N-7
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šrekas 2.
21:15 Patruliai. N-14
23:20 Suvokimas. N-14
01:35 Trenk kaip vyras (k). 
N-14

06:30 Ančiukų istorijos (k). 
N-7
07:00 Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Ančiukų istorijos. 
N-7
08:30 Virtuvės istorijos.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Tėvų darželis.
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Pokahonta. N-7
12:35 101 dalmatinas. N-7
14:40 Terneris ir Hučas. 
N-7
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7

18:30 TV3 žinios.
19:17 TV3 sportas.
19:22 TV3 orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Žaidimas “galvOK”.
21:00 Netikėta meilė. N-14
23:45 Dingusi šeima. N-14
01:30 Piršlybos (k). N-7

06:00 Pričiupom! (k).
07:30 Kvapų detektyvas 
(k). N-7
08:30 Pričiupom! (k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina.
10:00 Varom! N-7
10:30 Greičiausias paukš-
tis pasaulyje.
11:30 Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu. N-7
12:30 Pragaro viešbutis. 
N-7
13:30 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai. N-7
14:30 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
17:00 Nusikaltimų tyrėjai. 
N-7
18:20 Kvapų detektyvas. 
N-7
19:30 Lietuvos balsas. 
22:00 Pabėgti neįmanoma. 
N-14
00:05 Pjūklas 5. S

06:00 Akloji (k).
07:30 Pasisvėrę ir laimingi.
08:30 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7
09:30 Tėvas Motiejus. N-7

10:45 Merės meilė virtuvei.
11:45 Didelės svajonės, 
mažos erdvės.
13:00 Akloji (k).
14:45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
15:45 Širdele mano. N-7
17:45 Uždrausto miesto 
intrigos. N-7
18:50 Akloji.
20:25 Būrėja (k).
21:00 Pagrobtoji. N-14
22:55 Uošvio tvirtovė. N-14
01:00 Tiltas (k). N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! (k).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Klausimėlis. 
09:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dalių (ne)plo-
jama. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 Į sveikatą! 
13:30 Žemaitis f izikas su 
etnografo pašaukimu. 
14:00 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – 
viena širdis“. 
16:00 Brandūs pokalbiai. 
16:30 Proto džiunglės. 
17:00 Klauskite daktaro 
(su vert imu į gestų k.). 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. Marcelė 
Kubil iūtė. 
19:45 Ten, kur namai 1. 
N-7
20:30 Panorama (su verti-
mu į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su 
vert imu į gestų k.).
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempiona-
to rungtynės. 2014 m. 
B grupė. Ispanija – 
Nyderlandai.
22:55 Festivalis 
„Midsummer Vilnius 
2017“. 
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:35 Skilusios kaukolės 
iššūkis (k). N-7
07:30 Jukono vyrai (k). N-7
08:30 Simpsonai (k). N-7
09:00 Žūklė laukinėje gam-
toje. N-7
09:30 Statybų gidas..
10:00 Autopilotas.
10:30 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.
11:00 Prakeikti II. N-7
12:00 Skilusios kaukolės 
iššūkis. N-7
12:55 Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos. N-7
14:00 Išlikimas. N-7
15:00 Ledo kelias. N-7
16:00 Jukono vyrai. N-7
17:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Ekspedicija su Stevu 
Backshallu. N-7
19:05 Amerikos talentai.
20:05 Gero vakaro šou. 
N-7
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.

21:58 Orai.
22:00 Žudiko asmens sar-
gybinis. N-14
00:15 Pjūklas 4 (k). S

07.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu. N-7
07.20 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje.
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi.
09.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020“. 
N-7
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas. N-7
10.30 Lietuvos komiko 
vakaras. N-7
12.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7.
14.00 Dvaro rūmai. N-7
15.00 Grupė “Vairas”. 
Gyvo garso koncertas.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Mokslo ri tmu. 
16.50 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
17.00 V. Noreikos kon-
certas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Velnio nuotaka.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Gluchariovas. N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Vėjas į veidą. N-7
01.00 Grupė “Vairas”. 
Gyvo garso koncertas.

Kryžiažodis „Žiedas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyks-

ta.lt, įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią „Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, 
arba pranešti paskambinę telefonais 5-82-46 arba 5-94-58 . Vienas iš teisingai iš-
sprendusių kryžiažodį gaus prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir 
Girėno 3-2) 15 eurų čekį.

Kovo 28-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Ežys“ teisingas atsakymas – 
„FIZIONOMIKA“. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 58 skaitytojai. Tai anykštėnai: 
R.Šulnienė, B.Augulienė, R.Vilimas, R.Kavolienė, E.Tamulėnienė, V.Stasiūnienė, 
V.Vilčinskienė, E.Zlatkutė, Ž.Galvanauskaitė, L.Galvanauskienė, Z.Vitkūnaitė, 
A.Kavolienė, R.Veclovienė, R.Budrienė, D.Varnienė, A.Skaržauskienė, O.Arienė, 
Z.Vanagienė, R.Kavoliūnienė, J.Mieželienė, D.Patumsienė, A.Patumsis, V.Malinauskienė, 
R.Purvėnienė ir Z.Kvedarienė; B.Gudonienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas, R.Dolmantienė 
ir S.Cemnickienė iš Viešintų; R.Puolis, V.Strazdienė, E.Kiškienė ir D.Sudeikienė iš Ka-
varsko; G.Radzevičienė, S.Žibutienė ir K.Imbrasaitė iš Šovenių; 

G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, R.O.Deveikienė iš Mažionių, V.Urbutienė iš Nau-
jikų, M.Baltrūnienė iš Kurklių, S.Želnienė iš Maželių, M.Risakovienė iš Debeikių, 
A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, A.Juknonienė iš Rubikių, 
R.Vaiginytė iš Aknystų, G.Šulskienė ir B.Aukštakalnienė iš Kurklių, A.Ramanauskienė 
iš Dauginčių, B.Raščiuvienė iš Surdegio, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus, T.Patumsienė 
iš Vikonių, L.Dobrodiejienė iš Utenos, K.Rimkuvienė iš Antupių ir D.Karvelienė iš An-
trųjų Kurklių. 

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Ežys“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, 
Dariaus ir Girėno  3-2) 15 eurų čekis – atiteks Z.VANAGIENEI iš Anykščių. Prašo-
me skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio. 
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V. Blinkevičiūtė: „Nebetrupinam! Pagalba žmonėms turi būti reali“ Rimantas kAzAkeVičiUs

„Ta „korona“ labai aiškiai parodė, kad per mažai investuo-
jama į socialinės, sveikatos apsaugos, švietimo sritis. Į žmones. 
Ir ne tik Lietuvoje“, - teigia Vilija Blinkevičiūtė ir prisipažįsta 
dabar rečiau besišypsanti, dirbanti nuotoliniu būdu ir sąžinin-
gai besilaikanti karantino reikalavimų.

Pokalbis su socialdemokrate Vilija BLINKEVIČIŪTE, Eu-
ropos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vi-
cepirmininke.

- Gerbiama Vilija, kaip šiuo 
laikotarpiu dirbate Jūs ir Euro-
pos Parlamentas?

- Europos Parlamentas labai 
greitai priėmė sprendimą dirbti 
nuotoliniu būdu. Kaip ir kiti mano 
kolegos iš visos Europos Sąjun-
gos, dirbu iš namų, Lietuvoje. 
Vyksta ir posėdžiai, ir balsavimai. 
Viskas internetu. 

Pirmosiomis dienomis, prisipa-
žinsiu, buvo neįprasta: esu pripra-

stovai: Vakarų valstybių įmonių ir 
gyventojų sąskaitas jau pasiekdavo 
paramos pinigai, o Rytų Europos 
valstybės, tarp jų ir Lietuva, vėlavo.

O ir ta pagalba turi būti apčiuo-
piama. Ir žmonėms, ir smulkiam 
verslui. Pavyzdžiui, manau, kad 
Lietuvoje savarankiškai dirbusiam 
žmogui 257 eurų per mėnesį yra per 
menka pagalba. Dvigubinam, ne-
betrupinam! Europos Parlamentas 
prašo valstybių per krizę žmonėms 
užtikrinti bent jau minimalias ar net 
didesnes pajamas.

- Kokius konkrečius sprendimus 
priėmė Europos Parlamentas?

- Paskutinėje plenarinėje sesijoje 
patvirtinome daugiau kaip 3 mi-
lijardų eurų paramą sveikatos ap-
saugai stiprinti. Tai bus tiesioginė 
ES parama valstybėms įsigyti rei-
kalingiausių medicinos priemonių, 
apsauginių kaukių ar respiratorių. 
Lėšos bus naudojamos ir laikino-
sioms ligoninėms įrengti.

Nuspręsta kurti vieną bendrą ES 
medicinos įrangos, vaistų bei ap-
saugos priemonių rezervą. Visas 
išlaidas 100 procentų finansuos ES. 
Medicinos įranga ir priemonės bus 
siunčiamos ten, kur tuo metu jų la-
biausiai reikia.

Palengvinome Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
fondo  veiklą. Šio fondo lėšomis 
(3,8 milijardo eurų) kasmet daugiau 
nei 13 milijonų ES piliečių (tarp jų 
ir nemažas būrys Lietuvos žmonių) 
aprūpinami maisto produktais ir bū-
tiniausiomis prekėmis. Nuspręsta, 

kad maisto ir materialinės pagalbos 
tiekimas laikinai, per krizę, bus 100 
procentų finansuojamas iš ES biu-
džeto.

Europos Parlamentas jau kovo 
pabaigoje pritarė investicijoms, ku-
rios leistų ES valstybėms skirti 37 
milijardus eurų iš sanglaudos fondų 
kovai su koronavirusu. Apie 1,5 mi-
lijardo turėtų tekti ir Lietuvai. Vals-
tybėms suteikta daug laisvių dispo-
nuoti ES paramos lėšomis.

Tai tik dalis sprendimų ir finan-
sinių lėšų. ES pagalbos valstybėms, 
verslui ir gyventojams suma turėtų 
siekti ne vieną trilijoną eurų. 

- Ar šios milžiniškos lėšos padės 
išvengti skurdo?

- Tik iš dalies. Reikia sukurti ne 
tik ekonomikos atgaivinimo, bet ir 
socialinio atgaivinimo strategiją, 
ją nedelsiant įgyvendinti. Užtikrin-
ti tokias pajamas, kad pensininkai, 
darbo netekę žmonės, neįgalieji, 
vienišos mamos neskurstų. Tam 
šeimoms ir Lietuvoje, ir visoje Eu-
ropoje reikia solidarios pagalbos – 
kuo daugiau skirti joms lėšų iš ES 
biudžeto. Investicijos turi būti nu-
matytos ir dabar, ir ateičiai.

Lietuvai labai svarbu pasitelk-
ti ES paramą (ji tikrai yra ir bus), 
tinkamai finansuoti žmonių socia-
linę apsaugą, kuriai mes skiriame 
beveik du kartus mažiau lėšų nuo 
savo BVP lyginant su ES vidurkiu. 
Per krizę juk leistas laisvesnis nau-
dojimas ES biudžeto lėšų, kurias 
reikia nukreipti ir į skurdo preven-
cijos priemones. 

tusi bendrauti, diskutuoti tiesiogiai, 
akis į akį. To išties trūksta. Bet juk 
čia mums visiems taip...

O Europos Parlamentą ištiko so-
lidarumas tikrąja šio žodžio pras-
me. Vienas iš Strasbūre esančių 
parlamento pastatų paverstas testa-
vimo dėl koronaviruso centru. Briu-
selyje Europos Parlamento virtuvė 
kasdien tiekia tūkstančius maisto 
porcijų medikams ir benamiams, 
kuriems pandemijos laikotarpiu už-
leista ir dalis pastatų. Paslaugas vi-
siems briuseliečiams teikia ir Euro-
pos Parlamento medicinos centras, 
o tarnybiniai automobiliai, esant 
reikalui, skiriami medikams vežti. 

Kaip vertinate ES ir kiekvienos 
valstybės planus gelbėti verslą, dar-
bo vietas, padėti darbuotojams?

Labai svarbu, kad ES ir jos vals-
tybės visai kitaip sprendžia krizės 
sukeltas problemas nei jos buvo 
sprendžiamos prieš 11 metų. Atsi-
sakoma visus žlugdžiusio taupymo. 
Todėl planus padėti verslui ir gy-
ventojams vertinu teigiamai.

Problema ta, kad dalis valstybių, 
tarp jų ir Lietuva, vėlavo su realiais 
veiksmais. Tai dar kovo pabaigoje 
pažymėjo Europos Komisijos at-

Vilija Blinkevičiūtė.

Taigi ar milžiniškos ES lėšos 
tiksliai (ir greitai) pasieks visus 
krizės alinamus žmones ir įmo-
nes, didžiąja dalimi priklauso ir 
priklausys nuo vyriausybių.

- Vis dėlto Jūsų balse – daug 
nerimo?

- Ir dėkingumo – asmenims ir 
įmonėms – gydytojams ir slau-
gėms, parduotuvių kasininkėms 
ir policininkams, socialiniams 
darbuotojams ir savanoriams, sun-
kvežimių vairuotojams ir šiukšlių 
surinkėjams. Visiems, prisidedan-
tiems ir darbu, ir lėšomis, kad kri-
zės pasekmės būtų švelnesnės. 

Reiškiu nuoširdžią užuojau-
tą visiems, kurie dėl pandemijos 
prarado artimuosius. Susirgusiems 
linkiu kuo greičiau pasveikti. 

O labiausiai neramu dėl senjorų 
ir žmonių, praradusių darbą, pa-
jamas. Neramina realybė, kokią 
matome dabar ir matysime dar kurį 
laiką. Negalima tikėtis stebuklų, 
kai prieš tai gailėta pinigų soci-
alinėms, sveikatos paslaugoms, 
vaikų mokymui, toms pačioms 
pensijoms. Dabar, ištikus krizei, tai 
akivaizdu.

Užsak. nr. 401

Kultūros centro gyvenimas persikėlė į feisbuką

(Atkelta iš 6 psl.)

Veikia virtualios parodos

Anykščių menų inkubatorius taip 
pat kviečia aplankyti juos virtualiai 
– savo feisbuko paskyroje kasdien 
supažindina su parodos „Brokas“ 
autoriais ir eksponuojamais jų dar-
bais“, - sakė mero patarėja ir Kul-
tūros tarybos pirmininkė.

Kai kurių Anykščių rajono kul-
tūros įstaigų iniciatyvas per ka-
rantiną galima stebėti ir nebūtinai 
prisijungus prie socialinio tinklo 
„Facebook“ - pakanka namuose 
turėti interneto ryšį.

„Arklio muziejus kviečia pake-
liauti ir pažinti Niūronis per pro-

gramėlę „Būk detektyvas“. Šioje 
programėlėje yra sukurtas virtu-
alus maršrutas, kuris susideda iš 
įvairiausių Niūronių kaime esančių 
objektų, pastatų, sakralinių pamin-
klų ir gamtos objektų. 

Angelų muziejus – Sakralinio 
meno centras taip pat stengiasi 
išnaudoti virtualią erdvę. Jie lan-
kytojus kviečia pasivaikščioti po 
Angelų muziejų-Sakralinio meno 
centrą ir pažinti muziejines ver-
tybes virtualioje ekskursijoje. Į 
feisbuko paskyrą yra keliamos 
Monsinjoro Alberto Talačkos ko-
lekcijos fotografijos, kuriose išsa-
miai aprašomi meno kūriniai, jų 
autoriai. Jie taip pat, pažinti ekspo-
nuojamus paveikslus kviečia per 

žaidimą ir pateikus teisingus atsa-
kymus, apdovanoja prizais kelis 
laiminguosius.

Anykščių rajono savivaldybės 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešoji biblioteka kviečia visus ap-
silankyti virtualioje „Anykštėno 
kraštotyrininko skaitykloje“, ku-
rioje galima rasti kraštotyrininkų 
rašytus straipsnius apie Anykščius 
ir anykštėnus, publikuotus respubli-
kiniuose periodiniuose leidiniuose. 
Taip pat biblioteka pradėjo dalintis 
fotoarchyvu, įamžintomis Knygos 
šventės akimirkomis, kurių metu 
anykštėnai susitikdavo su žymiau-
siais Lietuvos rašytojais“, - pasako-

jo G.Griauzdaitė - Patumsienė.
Bene paprasčiausią ir prieina-

miausią, ypač vyresniojo amžiaus 
anykštėnams, iniciatyvą per karan-
tiną sugalvojo Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio - 
Žukausko memorialinio muziejaus 
specialistai. Jie iš gyventojų laukia 
telefoninių skambučių ir kviečia 
tiesiog pasikalbėti.

„A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinis muziejus 
taip pat paskelbė labai gražią ini-
ciatyvą - kviečia anykštėnus pasi-
kalbėti telefonu su muziejininkais, 
norinčiais išgirsti įdomių prisimi-
nimų šiomis temomis: „Anykščių 

miestas pirmąjį pokario dešimtme-
tį“, „Mano arklys, mano darbai kai-
me su savo arkliu: kas tikrai buvo ir 
ko jau nebėra“, „Mano gyvenimas 
prie geležinkelio/ su geležinkeliu: 
ką įdomaus pamačiau ar sužinojau, 
būdamas arti Siauruko?“.

Gyventojai taip pat kviečiami 
pasidalinti prisiminimais kitomis 
temomis, kurios būtų aktualios  
papildant Anykščių krašto istori-
jos spragas bei padedančias pažinti 
mūsų gimtinės praeitį.

Taip pat muziejininkai dalinasi 
archyvuose sukauptais lobynais“, 
- informavo G.Griauzdaitė - Pa-
tumsienė.

Tradicinė šventė „Bėk bėk, žirgeli“ šiemet gali būti perkelta į virtualią erdvę.

Anykščių mero Sigučio Obelevičiaus patarėja kultūrai Gabrie-
lė Griauzdaitė - Patumsienė „Anykštai“ pasakojo, kaip dirba 
Anykščių kultūros įstaigos karantino metu. 
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sveikinu su Medicinos darbuotojų diena!
Mielieji,
nuoširdžiai sveikinu su Profesine švente 

Anykščių rajono medicinos įstaigų vadovus ir 
visą personalą: gydytojas ir gydytojus, slaugy-
tojas ir slaugytojus, greitosios pagalbos dar-
buotojus ir visus visus, kurie kiekvieną dieną, 
kiekvieną akimirką prisideda prie žmonių svei-
katos tausojimo ir jų kūno ir sielos gydymo, 
ypač šiuo sudėtingu visai šaliai laikotarpiu. 

Ačiū jums už jūsų Priesaiką, už jūsų pasiau-
kojimą, už jūsų tvirtybę, už tai, kad jums niekada 
nepritrūksta noro padėti sergančiam žmogui.

linkiu jums visiems dvasinės stiprybės, vidi-
nės rimties ir šiltos žmogiškos energijos nelen-
gvame jūsų darbe.
lietuvos Respublikos seimo narys                        Antanas Baura

Mieli Kolegos,
Nuoširdžiai sveikinu visus artėjančios Medicinos darbuotojų dienos proga. Šiemet ją minėsime itin 

sudėtingomis sąlygomis – negalėsime paspausti vieni kitiems rankų, šypsenas slėps veido kaukės, ta-
čiau tikiu, kad visą pasaulį užklupusi nelaimė tik dar labiau suvienys ir sutelks mūsų, medikų, ben-
druomenę, paskatins dar labiau didžiuotis pasirinkta profesija.

Didžiuojuosi kiekvienu iš Jūsų ir linkiu stiprybės, ištvermės ir kuo geriausios sveikatos!

Ypatingai noriu padėkoti tiems mūsų bendruomenės nariams, kurie itin prisidėjo stengiantis 
suvaldyti COVID-19 plitimą Troškūnų slaugos ir palaikomojo gydymo poskyryje:

- ligoninės vyriausiajai slaugytojai – slaugos administratorei Almai Pilkauskaitei;
- bendrosios praktikos slaugytojoms Rimai Ertmonienei, Romai Banienei, Simonai Paršelytei; 
            Daivai Tylienei ir Laimutei Skuolienei;
- slaugytojo padėjėjai Vidai Maldeikienei,
- slaugytojo padėjėjoms – valytojoms Renatai Pačionaitytei ir Vidai Bielskienei;
- valytojai Violetai Tylienei;
- virėjoms – maisto išdavėjoms Jūratei Dubrindienei ir Aušrai Grybienei.
Kad darbuotojams prevenciniai viruso SARS-CoV-2 tyrimai būtų greičiau atlikti, labai prisidėjo 

Jolanta Petronienė, Joana Juodviršytė ir Jolanta Našlėnienė.
II Troškūnų  palaikomojo gydymo ir slaugos poskyrį pacientų karantinavimui ir saugiam darbuotojų dar-

bui padėjo pasiruošti gydytoja epidemiologė Vanda Adamonienė ir terapijos sektoriaus vyresnioji slaugy-
toja Jolita Bružaitė. 

Anykščių ligoninės laikinasis direktorius
Dalis Vaiginas 

Susirgimas koronavirusu diagnozuotas Troškūnų 
ligoninės darbuotojai

(Atkelta iš 1 psl.)

Pacientai neužsikrėtė
 
Šią savaitę visus Troškūnuo-

se slaugos ligoninėje gulin-

čius žmones planuota perkelti į 
Anykščių ligoninę. Iš visų paci-
entų ir aptarnaujančio personalo 
buvo paimti mėginiai tyrimams 
dėl galimo susirgimo koronavi-
rusu. Visų pacientų atsakymai 

gauti, visi jie yra neigiami. Vakar 
popietę nebuvo sulaukta dviejų 
ligoninės darbuotojų tyrimų at-
sakymų, tačiau, pasak Anykščių 
rajono vicemero, Ekstremalių si-
tuacijų valdymo komisijos ope-

racijų vadovo Dainiaus Žiogelio, 
tikėtina, kad Troškūnų ligoninėje 
daugiau užsikrėtusių koronavi-
rusu nėra. „Jei tyrimų atsakymas 
būna teigiamas, jį gauname labai 
greitai“ – savo prielaidas grindė 
D.Žiogelis.   

Po to, kai Troškūnų ligoninė-
je fiksuotas susirgimo korona-
virusu atvejis, planai, perkelti 
visus šioje ligoninėje gulinčius 
žmones į Anykščius, atidedami 
mažiausiai dviems savaitėms. 
Ateinančią savaitę Troškūnų 
ligoninės pacientams bus atlie-
kamas pakartotinis tyrimas dėl 
koronaviruso. Žinia, visi slau-
gos ligoninėje gulintys asmenys 
patenka į rizikos grupę.

Nušalintas beveik visas 
kolektyvas

Paaiškėjus, kad Troškūnų pa-
laikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninės valytoja užsikrėtė 
koronavirusu, nuo darbo nuša-
lintas praktiškai visas ligoninės 
kolektyvas, apie 20 asmenų. Pa-
sak Anykščių rajono vicemero 
D.Žiogelio, privalomos saviizo-
liacijos išvengė tik dvi Troškū-
nų ligoninės darbuotojos, netu-
rėjusios kontakto su susirgusia 
valytoja.

Ketvirtadienį laikinasis 
Anykščių rajono ligoninės di-
rektorius Dalis Vaiginas rinko 
darbuotojus, kurie galėtų pakeis-
ti iš darbo pasitraukusius troškū-
niečius. Ketvirtadienio pavakarę 
D.Vaiginas „Anykštai“ sakė, jog 
problema išspręsta – iš ligoninės 
darbuotojų surinktos trys ko-
mandos, kurios pasikeisdamos 
po parą dirbs Troškūnų ligoni-
nėje. „Esu dėkingas kolektyvui. 
Darbuotojai elgėsi geranoriš-
kai, kai kas nutraukė atostogas“ 
– „Anykštai“ sakė laikinasis 
Anykščių ligoninės direktorius.

Koronavirusu užsikrėtusi troš-
kūnietė nepaguldyta į ligoninę, 
o izoliuota Anykščių viešbutyje 
„Puntukas“. Beje, trečiadienį 
praktiškai visi Troškūnų pa-
laikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninės darbuotojai taip pat 
pageidavo, jog jų izoliacijai 
būtų skirti kambariai viešbutyje. 
Tačiau, ketvirtadienio rytą visi 
troškūniečiai jau buvo persigal-

voję ir nusprendę izoliuotis na-
muose.

Per dieną paims 50 mėginių 

Pagal šalies valdžios nurody-
mus, visiems rajono medikams, 
socialiniams darbuotojams bei 
valstybinių ir privačių globos 
namų gyventojams privaloma 
kas septynias dienas kartoti tes-
tus dėl koronaviruso. D.Žiogelio 
skaičiavimais, iš viso rajone yra 
apie 600 žmonių, kuriems priva-
loma koronaviruso testus atlikti 
kas savaitę. Tačiau, iki vakar 
dienos mūsų rajonui buvo skiria-
ma tik po 30 testų. Penktadienį 
vicemeras D.Žiogelis „Anykš-
tai“ sakė, jog pavyko išsiderė-
ti - rajonas dabar jau kiekvieną 
dieną gaus po penkiasdešimt ko-
ronaviruso tyrimų testų. 

Priminsime, jog Anykščių ra-
jone iki tol buvo fiksuoti keturi 
susirgimai koronavirusu. Trys iš 
sirgusių yra pasveikę - skelbia-
ma, kad šių asmenų pakartotinių 
testų rezultatai yra neigiami. Nei 
vienas iš kol kas koronavirusu 
užsikrėtusių anykštėnų nesirgo 
sunkia šios ligos forma. 

Nušalintasis ligoninės 
direktorius nebedirba ir 
gydytoju

Nuo pareigų mėnesiui nuša-
lintas Anykščių rajono ligoninės 
direktorius dr.Audrius Vasiliaus-
kas nuo ketvirtadienio, balandžio 
23-osios, Anykščių ligoninėje 
nebedirba ir gydytoju. Jis turė-
jo nedidelę dalį gydytojo etato 
Palaikomojo gydymo ir slaugos 
skyriuje. Gydytojo darbo jis at-
sisakė pats.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius „Anykštai“ sakė, 
jog už tą laikotarpį, kai ligoninės 
vadovas yra nušalintas nuo par-
eigų, jam bus mokamas atlygi-
nimas. Pasak mero, tokia tvarka 
nustatyta įstatymais.

Ligoninės direktorius nuo par-
eigų yra nušalintas mėnesiui. 
Šio termino pratęsti negalima. 
Per mėnesį problema privalo 
būti išspręsta - arba direktorius 
grąžintas į darbą, arba surasta 
priežastis, už ką jį reikia iš darbo 
atleisti, arba jis iš pareigų išeis 
šalių susitarimu.

Mero potvarkiu yra sudary-
ta darbo grupė, kuriai pavesta 
atlikti „VŠĮ „Anykščių rajono 
ligoninė“ direktoriaus A. Vasi-
liausko galimo darbo pareigų pa-
žeidimo“ tyrimą. Darbo grupėje 
trys savivaldybės administraci-
jos darbuotojos – savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
bei Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vyriausio-
sios specialistės Sigita Mačytė-
Šulskienė ir Renata Mackevičie-
nė. 

Esminį Anykščių rajono va-
dovų nepasitenkinimą sukėlė 
faktas, jog ligoninės direktorius 
laiku neatidarė Karščiavimo kli-
nikos. Laikinuoju įstaigos direk-
toriumi paskirtas D.Vaiginas šį 
darbą atliko iš karto.   

-AnYkŠTA

Laikinasis Anykščių rajono ligoninės direktorius Dalis Vaiginas 
tik pradėjęs darbą turėjo spręsti rimtą problemą - teko ieškoti 
kuo pakeisti praktiškai visą Troškūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės kolektyvą.  

Nušalintasis Anykščių ligoninės direktorius dr.Audrius Vasi-
liauskas vargu ar beturi vilčių grįžti į vadovo pareigas - šią sa-
vaitę jis pats atsisakė gydytojo darbo Anykščių ligoninėje. 
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spektras

Nuoširdžiausiai dėkoju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Ramunei STRAZDIENEI už profesionalumą, 
paprastumą, nuoširdumą. Sėkmės ir kantrybės Jums atsa-
kingame mediko darbe.

Gintautas VINIKAS

Ačiū Kurklių ambulatorijos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI 
ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI už profesionalumą, nuo-
širdumą, kantrybę.

Nuoširdžiai Jums ačiū.

I. D. J. VAITIEKŪNAI

STARTAVO ILGAI LAUKTAS PROJEKTAS

Tiek anykštėnai, tiek atvyks-
tantys miesto svečiai mato, kaip 
sparčiai ir intensyviai keičiasi 
centrinė Anykščių miesto dalis, 
kurioje pradedamas įgyvendinti 
ilgai lauktas, svarbus projek-
tas  „Anykščių miesto viešųjų 
erdvių sistemos pertvarkymas 
(I etapas)“, finansuojamas pa-
gal 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 7 prioriteto 
„Kokybiško užimtumo ir daly-

vavimo darbo rin-
koje skatinimas“ 
07.1.1-CPVA-R-905 
priemonę „Miestų 
kompleksinė plė-
tra“. Pagal su viešą-
ja įstaiga Centrinė 
projektų valdymo 
agentūra pasirašytą 
finansavimo sutartį 
projektui skiriamas 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų fi-
nansavimas sudaro 
– 1 441 408,00 Eur 
ir 127 183,00 Eur – 
Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto 

lėšos. Savivaldybė pagal pasira-
šytą sutartį prie tinkamų finansuoti 
išlaidų yra įsipareigojusi prisidėti 
ne mažiau kaip 206 248,96 Eur.

Projektas įgyvendinamas sie-
kiant paskatinti Anykščių miesto 
ir rajono gyventojų bendruome-
ninę veiklą bei tinkamai prisidėti 
prie palankių sąlygų smulkaus ir 
vidutinio verslo sudarymui. Šiuo 
tikslu numatoma kompleksiškai 
atnaujinti apleistą teritoriją, esan-
čią Vienuolio gatvėje ties auto-

Finansuojama iš Europos 
regioninės plėtros fondo

www.esinvesticijos.lt

busų stotimi bei Tilto, Muziejaus 
ir Gegužės gatvėse. Planuojama 
sutvarkyti Tilto gatvėje esančius 
apleistus nenaudojamus pasta-
tus bei neefektyviai naudojamą 
Muziejaus gatvėje esantį pastatą 
Nr.1 (buvęs Turizmo ir verslo in-
formacinio centro administracinis 
pastatas).

Planuojama, kad kompleksinis 
viešųjų erdvių ir ten esančių pas-
tatų sutvarkymas ne tik pagerins 
miesto centrinės dalies estetinę 
(vizualinę) vertę, bet svarbiausia 
sudarys palankią aplinką priva-
čioms bei bendruomeninio verslo 
iniciatyvoms vystytis, t. y. bus su-
daromos tinkamos sąlygos nau-
jam gyvenimui prikeltą teritoriją 
pritaikyti naujoms veikloms: vie-
tos amatininkų ir bendruomenių 
dirbinių bei ekologinių produktų 
prekybai, verslumo skatinimo, 
biurų veiklai, mokymų, konferen-
cijų, vietinės produkcijos prista-
tymui ir reprezentacijoms, vietos 
bendruomenių koordinavimo 
centro, Anykščių miesto Vietos 
veiklos grupės veiklai, vaikų bei 
jaunimo edukacinių užsiėmimų, 
bendruomenės ir lankytojų aptar-

navimo centro veikloms organi-
zuoti.

Viliamės, kad šis visiems sun-
kus laikotarpis nesutrukdys 
pilna apimtimi įgyvendinti šio 
reikšmingo projekto. Tikimės, 
kad jį įgyvendinus, pavyks nau-
jam gyvenimui prikelti centrinę 
miesto dalį,  pritaikant ją ben-
druomenės ir verslo poreikiams 
bei kitoms privačioms iniciaty-
voms plėtotis, tokiu būdu spren-
džiant socialines ir ekonomines 
Anykščių miesto problemas.

Statybos darbus objekte atlie-
ka –  UAB „Statybų kodas“. 

Užsak. nr. 400

Populiariausiomis rajono medikėmis tapo 
Dalia Kazlauskienė ir Rūta Paciūnienė

(Atkelta iš 1 psl.)

Kaip skelbėme, 75 proc. įtakos 
galutiniam rezultatui turėjo padėkos 
laikraštyje „Anykšta“, o 25 proc. 
balsavimo portale anyksta.lt rezul-
tatai. O tendencijos renkant populia-
riausius Anykščių rajono medikus ir 
laikraštyje, ir portale išliko panašios. 

Ir laikraštyje, ir portale pirmasis 
gydytojų lyderių trejetukas buvo 
toks pats - D.Kazlauskienė, Valdas 

Macijauskas, Rita Juodiškienė. 
Populiariausių slaugytojų rinki-

muose, kaip jau minėjome, ir laikraš-
tyje, ir portale pirmavo R.Paciūnienė. 
Iš karto po jos pagal padėkų skai-
čių „Anykštoje“ buvo slaugytojos 
J.Abraškevičienė ir R.Strazdienė. O 
balsavime portale anyksta.lt popu-
liariausios slaugytojos rinkimuose į 
antrąją vietą pakilo K.Liutkienė, tre-
čiąją vietą užėmė A.Bartulienė. 

Pirmasis gydytojų dešimtukas, 

susumavus laikraštyje „Anykšta“ 
ir portale anyksta.lt  skelbtų rinki-
mų rezultatus: 1. D.Kazlauskienė 
(32,4 balai), 2. V.Macijauskas 
(25,8), 3. R.Juodiškienė (8,6), 4. 
N.Kišonaitė (6,2), 5. D.Iricijan (5,2), 
6.V.Pažerienė (4,3), 7. G.Šinkūnaitė 
(3), 8-9. R.Bukelis ir R.Jurkėnas (po 
2,8), 10. A.Tarvydas (2,2).

Slaugytojų dešimtu-
kas: 1.R.Paciūnienė (23,5), 
2.J.Abraškevičienė (14,6), 3. 

A.Bartulienė (12,95), 4. L.Slapšienė 
(12,7), 5.R.Strazdienė  (12,6), 6. 
K.Liutkienė (10,3), 7. S.Strazdienė 
(8,5), 8. R.Viršylienė (4,3), 9. 
D.Rudokienė (3,8), 10 R.Jankienė 
(3,5).  

Šiuos rinkimus „Anykšta“ orga-
nizavo kartu su Anykščių pirminės 
sveikatos priežiūros centru. Populia-
riausiems medikams bus įteikti serti-
fikatai ir dovanos. 

-AnYkŠTA

Populiariausiųjų medikų rinkimuose antrąją vietą užėmė gydy-
tojas Valdas Macijauskas.

Trečioji - gydytoja Rita Juodiškienė.

Biudžetas. Šių metų valstybės 
biudžetas gali būti peržiūrėtas, 
sako prezidentas Gitanas Nausėda.
„Pirmiausia, situacija tikrai yra vi-
siškai unikali ir tokios neturėjome 
per labai ilgą savo valstybės gyva-
vimo laikotarpį. Šiandien biudžeto 
persvarstymas, naujų priemonių 
taikymas – visa tai gali būti die-
notvarkėje“, – sakė G. Nausėda, 
penktadienį susitikęs su premjeru 
Sauliumi Skverneliu. S. Skvernelis 
ketvirtadienį taip pat neatmetė gali-
mybės, kad šių metų biudžetas gali 
būti peržiūrimas, be to, anot jo, ši 
Vyriausybė 2021 metais neplanuoja 
įvesti naujų mokesčių. 2021 metų 
biudžeto projektas bus pradeda-
mas formuoti birželį-liepą. Tačiau 
jį priims jau naujas rudenį išrinktas 
Seimas, kuris suformuos naują Vy-
riausybę. 

Mediena. Dėl besitęsiančio ka-
rantino įsibėgėja beveik pusė me-
dienos pirkėjų stabdo pirkimus, 
pranešė Valstybinių miškų urėdija. 
Urėdija jau kovą gavo pirmuosius 
signalus, kad žaliavinės medienos 
ir miško kirtimo liekanų pirkėjai 
svarsto nebepirkti, o balandį beveik 
pusė jų pranešė stabdantys pirki-
mus. „Pirkėjai mus informuoja, 
kad nurodytais terminais nepirks 
medienos, prašo pratęsti atsiskaity-
mo terminus, netaikyti sankcijų už 
sutartinių įsipareigojimų nevykdy-
mą, perkelti nenupirktus medienos 
kiekius į kitus ketvirčius“, – prane-
šime sakė urėdijos vadovas Valdas 
Kaubrė.

Kraujas. Per karantiną gero-
kai sumažėjus donorų, šiuo metu 
trūksta visų grupių kraujo, praneša 
Nacionalinis kraujo centras. „Šiai 
dienai susiduriame su situacija, kai 
labai reikalingas visų kraujo grupių 
kraujas“, – teigia direktorius Dau-
mantas Gutauskas. Pasak centro 
gydytojos Ievos Linkevičiūtės, nors 
per karantiną planinės operacijos 
sustabdytos, kraujo poreikis lieka 
itin didelis. „(...) kraujas reikalingas 
komplikuotų gimdymų, traumų, 
nudegimų ir kitais skubiais atvejais, 
gelbėjant žmogaus gyvybę. Taip pat 
derėtų akcentuoti, jog daug krau-
jo reikia onkologiniams ir kitiems 
susirgimams gydyti“, – sakė ji. D. 
Gutauskas pabrėžė, kad karantino 
metu duoti kraujo saugu – įstaiga 
laikosi griežčiausių apsaugos reika-
lavimų.

Tikisi. Lietuva tikisi, kad trys 
Baltijos šalys netrukus pasirašys su-
sitarimą, numatantį iki 2026 metų, 
kai jų tinklai bus sinchronizuoti 
su Europa, neįsileisti Astravo ato-
minės elektrinės (AE) pagamintos 
elektros. Lietuvos energetikos mi-
nistras Žygimantas Vaičiūnas tikisi, 
kad  svarbų vaidmenį pasirašant do-
kumentą atliks Europos Komisija. 

Italija. Italija per artimiausias ke-
turias savaites ketina sušvelninti dėl 
koronaviruso pandemijos paskelb-
tą visuotinį karantiną – ilgiausią ir 
griežčiausią Europoje, penktadienį 
pranešė žiniasklaida, nors valdžia 
dar nepatvirtino tokių planų. „At-
einančius keturis pirmadienius šalis 
bus atidaroma“ po praėjusį mėne-
sį įvesto karantino, skirto apriboti 
koronaviruso plitimą. Koronavi-
rusinės infekcijos COVID-19 pan-
demija pareikalavo jau mažiausiai 
25,5 tūkst. žmonių gyvybių Italijoje 
– tai yra antras pagal dydį pasaulyje 
aukų skaičius.
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MOZAIKA

įvairūs
Asmeninis skelbimas, 

jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

„Anykštoje“ kainuos tik 
5 eurus, šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ 

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

El.p. reklama@anyksta.lt

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

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

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

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.

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.

Gamina plienines stogų 
ir sienų dangas iš 

spalvotos ir 
cinkuotos skardos. 

Parduoda gamintojo kaino-
mis. Atlieka stogų dengimo 

ir skardinimo, atvežimo 
paslaugas. 

UAB "2Vymonta" Kerbedžio 
g. 21, PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, 

tvoreles, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius užsakymus.

Tel. (8-627) 01727.

Nuoma

Išsinuomotų žemės ūkio pa-
skirties žemės Anykščių rajone 
Viešintų, Andrioniškio, Troškūnų 
seniūnijose. 

Tel. (8-624) 77507.

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

Tel. (8-647) 51138.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus ir pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Statybos ir remonto darbai. 
Stogų dengimas. Fasadų dažy-
mas. Skardinimo darbai ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Pildo auto-
mobilių kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148.

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.

Musulmonai Ramadaną 
pradeda beprecedentėmis 
karantino sąlygomis

Musulmonai visame pasaulyje 
penktadienį pradėjo savo šventąjį 
mėnesį Ramadaną, dėl koronaviru-
so galiojant precedento neturintiems 
draudimams rengti šeimų susitiki-
mus ir masines maldas, o kai kuriose 
šalyse dėl pasipriešinimo baiminan-
tis užsikrėtimo atvejų augimo.

Šiais metais Ramadanas, kai mu-
sulmonai dienos metu pasninkauja, 
daugeliui tikinčiųjų Azijoje, Arti-
muosiuose Rytuose ir Šiaurės Afri-
koje bus nelinksmas.

Daug kur buvo uždrausta melstis 
mečetėse, be to, draudžiama tems-
tant susitikti per dienos pasninko 
nutraukimo vakarienes su giminai-
čiais ir draugais. Ši tradicija yra labai 
svarbi Ramadano dalis.

Suvaržymai liūdina žmones Indo-
nezijoje, didžiausioje musulmoniš-
koje pasaulio šalyje, kur nacionali-
nės religinės organizacijos ragina 
tikinčiuosius likti namie.

„Šis Ramadanas visai kitoks, jis 
tiesiog nešventiškas, – Indonezijoje 
sakė namų šeimininkė Fitria Famela. 
– Esu nusivylusi, kad negaliu nueiti į 
mečetę, bet ką galime padaryti? Pa-
saulis dabar kitoks.“

Tačiau kai kurie religiniai lyderiai 
Azijoje, kur gyvena beveik milijar-
das musulmonų, numojo ranka į 
nuogąstavimus dėl COVID-19 pli-
timo.

Pagrindinė islamo organizacija 
Indonezijos konservatyvioje Ače-
ho provincijoje viešai pasipriešino 
centrinės valdžios įsakymui neiti iš 
namų.

Keli tūkstančiai tikinčiųjų ketvir-
tadienį dalyvavo vakarinėse maldose 
didžiausioje regiono sostinės Banda 
Ačeho mečetėje, nors žmonių buvo 
mažiau nei įprasta.

„Nesijaudinu, nes esu su kauke ir 
laikausi atstumo“, – sakė į mečetę at-
ėjusi maldininkė Cut Fitrah Riskiah.

Didelių religinių susibūrimų ke-
liamą grėsmę neseniai akcentavo 
užsikrėtimų bangos Azijoje, susiju-

sios su dideliais musulmonų susi-
rinkimais Malaizijoje, Pakistane ir 
Indijoje.

Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) ragino sustabdyti dalį Rama-
dano veiklos, kad sumažėtų užsikrė-
timo rizika.

Tačiau Bangladeše dvasininkai 
atmetė bandymus mažinti į mečetes 
einančių žmonių skaičių.

Pakistane mečetės prieš Ramada-
ną buvo sausakimšos, tikintieji sėdė-
jo greta vieni kitų, menkai paisydami 
socialinio atstumo.

Latvijoje priimtas įstatymas, 
draudžiantis viešai demonstruoti 
sovietų ir nacių uniformas 

Latvijos Saeima ketvirtadienį ga-
lutinai priėmė įstatymą, draudžiantį 
naudoti sovietų ir nacių uniformas, 
atpažinimo ženklus ir simbolius per 
viešus susirinkimus, eitynes ir pro-
testus.

Naujasis įstatymas draudžia nau-
doti Sovietų Sąjungos ir nacistinės 
Vokietijos karinių ir teisėsaugos 
struktūrų uniformas, įskaitant jų sti-
lizuotas versijas, taip pat jų elemen-
tus ir atpažinimo ženklus.

Draudimas taip pat taikomas nacių 
ir sovietų vėliavoms, herbams, him-
nams, svastikos ir SS ženklams bei 
sovietiniams simboliams – kūjui su 
pjautuvu ir penkiakampei žvaigždei.

Už šių draudimų nepaisymą fizi-
niai asmenys galės būti baudžiami 
įspėjimu arba iki 350 eurų baudo-
mis, o juridiniai asmenys – iki 2,9 
tūkst. eurų baudomis.

Iki šiol galiojęs įstatymas draudė 
naudoti Sovietų Sąjungos ir nacisti-
nės Vokietijos vėliavas, herbus, him-
nus ir simbolius, bet uniformoms tai 
nebuvo taikoma.

Armėnai karantino sąlygomis 
paminėjo 105-ąsias genocido 
metines

Visoje Armėnijoje ketvirtadienį 
buvo išjungtas gatvių apšvietimas, 
šaliai minint armėnų genocido pa-
skutiniais Osmanų imperijos gyva-

vimo metais metines, o valstybės 
vadovas Seržas Sargsianas pripaži-
no, kad dėl koronaviruso epidemijos 
šalyje galiojantis karantinas pakeitė 
tradicinį šios armėnų tautos tragedi-
jos paminėjimą.

Sostinėje kasmet balandžio 23-ią-
ją tradiciškai rengiamos eitynės su 
deglais šįmet buvo atšauktos, taip 
pat buvo uždarytas priėjimas prie 
genocido memorialo Jerevane.  

105-osios tragedijos metinės 
„minimos laikantis protokolo, kurį 
mums primetė [koronaviruso] pan-
demija“, sakė prezidentas S. Sarg-
sianas.  

„Nuolat ir visur, kur bebūtume 
pasaulyje, atmename mūsų aukas“, 
– sakė jis.  

Vietoje tradicinių genocido dienos 
minėjimo renginių ketvirtadienio va-
karą visoje Armėnijoje buvo išjung-
tas gatvių apšvietimas ir skambėjo 
bažnyčių varpai.  

Pliaupiant pavasariniam lietui 
Jerevaną apgaubė tamsa. Miesto 
gyventojai savo namuose taip pat iš-
jungė šviesą, o daugelis ant palangių 
pastatė degančias žvakes ar telefo-
nus su įjungtais žibintuvėliais.    

Armėnijoje iki šiol nustatyti 1 523 
koronaviruso infekacijos COVID-
19 atvejai, 24 žmonės mirė. Praėjusį 
mėnesį šalyje buvo paskelbta nepa-
prastoji padėtis ir įvestas visuotinis 
karantinas, siekiant sustabdyti viruso 
plitimą.  

Armėnai tvirtina, kad iki 1,5 mln. 
jų tautiečių buvo išžudyti 1915–1917 
metais, byrant Osmanų imperijai, ir 
siekia, kad šios žudynės tarptautiniu 
mastu būtų pripažintos genocidu.

Armėnų genocidą jau yra pripaži-
nusios apie tris dešimtis valstybių. 

Turkija ginčija tokią įvykių inter-
pretaciją. Anot jos, aukų skaičius yra 
išpūstas, o dauguma žuvusiųjų buvo 
pilietinio karo aukos. Ankara tvirti-
na, kad apie 300–500 tūkst. armėnų 
ir maždaug tiek pat turkų žuvo per 
pilietinius neramumus, kai armėnai 
sukilo prieš savo valdytojus osma-
nus.

Jerevanas seniai reikalauja, kad 
Ankara sumokėtų piniginę kompen-
saciją ir atkurtų nuosavybės teises 
genocido, kurį armėnai vadina Di-
džiuoju nusikaltimu, aukų palikuo-
niams. 

Prezidentas S. Sargsianas sakė, 
kad „armėnų genocido pripažinimas 
ir jo pasekmių pašalinimas yra Ar-

mėnijos, armėnų tautos ir viso regi-
ono saugumo klausimas“.    

Penktadienį ministras pirminin-
kas Nikolas Pašinianas ir Armėnijos 
apaštališkosios bažnyčios vadovas 
katalikosas Karekinas II padės gėlių 
prie genocido memorialo Jerevane.

Pirmadienį bus atnaujinti 
Paryžiaus Dievo Motinos 
katedros atstatymo darbai

Paryžiuje nuo pirmadienio bus 
palaipsniui atnaujinami Dievo Mo-
tinos katedros, prieš metus vos nesu-
naikintos gaisro, atstatymo darbai, 
kurie buvo įšaldyti šalyje paskelbus 
karantiną dėl koronaviruso pande-
mijos, ketvirtadienį pranešė projek-
tui vadovaujantis generolas.

Garsiosios gotikinio stiliaus 
bažnyčios rekonstrukcija buvo su-
stabdyta kovo viduryje, prancūzų 
vyriausybei griežtai liepus gyven-
tojams likti namuose, o įmonėms 
– užsidaryti, taip siekiant sulėtinti 
koronavirusinės infekcijos COVID-
19 plitimą.

„Pasirūpinau, kad būtų imtasi 
reikalingų priemonių ir procedūrų, 
užtikrinančių socialinį atstumą ir 
[darbuotojų] apsaugą“, – pareiški-
me nurodė generolas Jeanas-Louis 
Georgelinas.

XIII amžiuje pastatytus maldos 
namus nuniokojo praėjusių metų 
balandžio 15 dieną kilęs gaisras, 
sunaikinęs statinio stogą ir smailę. 
Nepaisant intensyvių pastangų iš-
valyti ir stabilizuoti pastatą, jis te-
bėra pavojuje.

Prieš įšaldant rekonstrukciją, 
nuo 60 iki 70 darbuotojų ruošėsi 
pašalinti daugiau lydantis stogui 
nusėdusių nuodingų švino dalelių, 
užteršusių dalį Prancūzijos sostinės 
teritorijos.

Kai darbai bus visiškai atnaujinti 
gegužę, darbininkai taip pat pamė-
gins atsargiai pašalinti susilydžiusių 
metalinių atramos vamzdžių tinklą, 
susiformavusį per gaisrą, kuris kilo 
atliekant renovacijos darbus ant ka-
tedros stogo.

Kol tai nepadaryta, neįmanoma 
įrengti patvaresnio laikino stogo, 
kuris saugotų nuo lietaus neįkaino-
jamus bažnyčios meno kūrinius.

Praėjusią savaitę skambėjo Die-
vo Motinos katedros varpas, esantis 
jos pietiniame bokšte – taip buvo 
paminėtos gaisro metinės. Tuo pat 

metu prancūzai visoje šalyje plojo 
iš balkonų, rodydami solidarumą su 
medikais, dirbančiais su COVID-19 
krizės priešakinėse linijose.

Prezidentas Emmanuelis Macro-
nas pareiškė neatsisakantis prieš 
pandemiją užbrėžto tikslo per pen-
kerius metus visiškai atstatyti kate-
drą, pabrėždamas, kad šios pastan-
gos yra „mūsų tautos atsparumo 
simbolis“.

Tokijas kovai su virusu 
pasitelkia Marie Kondo

Nerimaujate, kad bus labai nuo-
bodu dėl koronaviruso pandemijos 
sėdėti namie per atostogas? Tokijo 
gubernatorė turi sprendimą: namų 
tvarkymą su Marie Kondo.

Kaip ketvirtadienį žurnalistams 
sakė gubernatorė Yuriko Koike, 
miesto vyriausybė dalysis links-
mais vaizdo įrašais, taip pat ir su 
tvarkymosi guru M. Kondo, kad 
gyventojai nenuobodžiautų namie 
per ateinančias „Auksinės savaitės“ 
šventes.

„Manau, kad yra žmonių, norin-
čių per šias šventes susitvarkyti, – 
sakė Y. Koike. – Padedant KonMa-
ri, įkelsime vaizdo įrašų, kuriuose ji 
moko mus tvarkymosi paslapčių.“

Kitas Tokijo pareigūnas pridūrė, 
kad tie, kas nenorės per atostogas 
tvarkyti spintų, galės pasižiūrėti 
kitų pramoginių įrašų.

Visoje Japonijoje dėl korona-
viruso įvesta ekstremalioji padė-
tis, žmonės raginami nekeliauti iš 
miestų į gimtąsias vietas per vėliau 
šį mėnesį prasidėsiančią „Auksinę 
savaitę“.

Japonijoje užregistruota beveik 
12 tūkst. užsikrėtimo koronavirusi-
ne infekcija COVID-19 ir maždaug 
290 mirties atvejų. Sostinėje kas-
dien užregistruojama daugiau kaip 
100 naujų atvejų.

M. Kondo, dar vadinama Kon-
Mari, labiausiai garsėja savo knyga 
„Tvarkingų namų stebuklas“ (Jinsei 
ga Tokimeku Katazuke no Maho; 
The Life-Changing Magic of Ti-
dying Up), kuri 2011 metais buvo 
išleista Japonijoje, o 2014 metais – 
išversta į anglų kalbą.

Ji taip pat yra srautinio siuntimo 
milžinės „Netflix“ pernai išleisto 
serialo „Tidying Up With Marie 
Kondo“ žvaigždė.
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Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai

Tel. (8-686) 33036.

Asmeninis 
skelbimas, 

jeigu jame tik 
vienas 
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numeris, antradie-
nio „Anykštoje“ kai-

nuos tik 5 eurus, 
šeštadienio – 

6 eurus.

Skelbimai priimami 
„Anykštos“ redakci-
joje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.

parduoda

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

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

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

(8-630) 72592.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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. (8-629) 10247.

Įmonė - legaliai automobilius. 
Gali būti su defektais, be TA, išre-
gistruoti. Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“  veršelius au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

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

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

Superkame kArVES, 
BULIUS IR tELyčIAS 

„krEkENAVOS 
AGrOFIrMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 
BULIUKUS IR TELYČAITES NUO 

4 MĖN. IKI 1 METŲ, KARVES, 
GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.

R.Liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

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

VIŠčIUKAI VIŠtAItĖS
BALANDŽIO 26 d. (sekmadienį) pre-

kiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės viena-
dieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių 
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienė-
mis vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vė-
luosime, prašome palaukti. Priimami išankstiniai 
užsakymai tel. (8-608) 69189.   

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

Nekilnojamasis turtas

Anykščių r., Akmenos k. 4,64 
ha žemės ūkio paskirties sklypą. 
Geras privažiavimas. Kaina 9000 
Eur. Derinama. 

Tel. (8-606) 48868.  

kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-604) 12810.

Įvairaus tipo malkas, sukrauna 
gražiai eilėmis. Pagal žmogaus 
poreikį gali supjauti, suskaldyti. 

Tel.: (8-612) 59168, 
(8-626) 20862.

Malkas už gerą kainą! Skaldytas, 
kaladėmis, 3 metrų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

UAB „Baltijos Metalo Laužas“

Brangiai superkame 
juodo metalo laužą, 

pasiimame savo transportu.
Darbo laikas: 8:00–17:00 val.

Tiekimo g. 6, Panevėžys
Tel. (8-653) 25859.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

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

kita

Vaisingas bičių motinas, bičių 
šeimas, maistines bulves.

Tel. (8-612) 87395.

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

Tel. (8-687) 45219.

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais, 
atveža.

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

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

Tel. (8-605) 49513.

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

Tel. (8-680) 37227.

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

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

Maistines kaimiškas bulves 1 
kg/0,35 Eur, žieminius kviečius 50 
kg/10 Eur. Atveža. 

Tel. (8-632) 46778.
 
Maistines bulves "Vineta", 

"Laura" 0,30 Eur/kg. Sodinimui bul-
ves "Vineta", "Laura", "Catania", 
"Adora", "Jelly" nuo 0,25 Eur/kg. 
Atveža. 

Tel. (8-614) 63147.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.
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anekdotas

oras

+4

+11

mėnulis
Balandžio 25 - 27 d. - jaunatis.

Gailenis, Dargailė, Klaudijus, 
Vilūnė.

Morkus, Tolmantas, Žadmantė, 
Žavinta.

šiandien

balandžio 26 d.

balandžio 27 d.
Anastazas, Zita, Gotautas, Aušra, 
Žydrė, Edilija.

vardadieniai

„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 per laiškininkus, nuėję į paštų skyrius arba elektroni-
niu būdu, turėtų skambinti į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTonAs

Siekdami mažinti kontaktus, atnaujiname elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą. Elektroninės ,,Anykštos” prenumerata mėnesiui kainuoja 
10 eurų. Kreiptis elektroniniu paštu kristina.k@anyksta.lt. Elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą priimame ne ilgiau kaip iki birželio 1 dienos.

Kalbasi studentai:
- Ar tu tiki sielų persikūniji-

mu?- klausia vienas.
- Aišku. Aš, pavyzdžiui, buvau 

asilas.
- Kada?
- Kai paskolinau tau penkis li-

tus.

***
Vaikinas su mergina eina pro 

dešrainių kioską. Mergina taria:
- O, kaip skaniai kvepia...
Vaikinas sutinka:
- Brangioji, jei nori, tai grįžda-

mi vėl galėsime pro čia praeiti.

***
Mano senelė pradėjo sportuoti, 

kai jai buvo 60 metų. Ji kasdien 
nueina po penkis kilometrus. Da-
bar jai 90 metų ir mes neturime 
nė menkiausio supratimo, kiek 
toli ji jau nuo mūsų yra nuėjusi...

***
- Pone bebre, kodėl jūsų tokie 

balti dantys?
- Aš ne bebras. Aš jūsų narko-

logas.

***
Darbuotojai skambina direkto-

riui:
- Gerbiamas direktoriau, visų 

darbuotojų vardu, norime pasvei-
kinti jus Kovo 8-osios proga!

- Bet aš juk ne moteris?!
- Mes žinome, kad ne moteris, 

bet kalė, kaip reta!

***
Vyras sako advokatui:
– Noriu išsiskirti su žmona.
– O kas blogai?
– Ji lankosi visuose restoranuo-

se ir aludėse. Baisu.
– Tai ji tokia alkoholikė?
– Ne, ji ieško manęs.

***
- Daktare, man depresija.
- Geriausias vaistas nuo de-

presijos - visa galva pasinerti į 
darbą.

- Bet aš maišau betoną!

Amiliutė susirūpinusi imunitetu sodina daržą

Žemė dar pašalus biškį -
sunku kasti moteriškei. 
ir šaltoka kiek....nyku
sėt batvinius šiuo metu. 

Veikt realijos ją spaudžia - 
korona pasaulį graužia. 
jau supranta kožnas vaikas,
kaip svarbu, kad būtum sveikas. 

Dilgės dingo patvoriuos
nieko... kitąmet žaliuos. 
Garantuotai - Vanda rauna,
o paskui ant stalo džiauna. 

internetuos parašyta -
Vitaminai tie už dyka. 
Amiliutė nedurna -
Dilgėm rasis pamaina. 

susikasusi daržiuką,
ji sodina po rėžiuką
Bulvių, pupų ir batvinių
Bei česnakų vasarinių. 

nors saulelė dar žemai,
Bet vilties šilti sparnai. 
naktį šildys ,,Anykšta“ -
sėklai apsauga rimta.


