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Promočiutė prieš Motinos dieną 
debiutavo su poema vaikams Lina DAPKIENĖ

Sekmadienį minėsime Motinos 
dieną. Tai ne tik mamų, močiu-
čių, bet ir prosenelių šventė.  

Kavarske gyvenanti ūkininkė, 
visoje šalyje žinoma braškių au-
gintoja Danguolė Lingienė jau 
promočiutė. Šį mėnesį ji dova-
nojo savo kūrybą ne tik proanū-
kiams, kurie gyvena Danijoje, bet 
ir visiems kitiems mažutėliams.

D.Lingienė savo lėšomis, ne-
prašydama fondų, savivaldybės 
ar bibliotekos paramos, išleido 
vaikišką eiliuotą poemą „Sapnų 
traukinukas“. 

Knygelę iliustravo šalyje ge-
rai žinomas dailininkas Kęstutis 
Pabijutas, „Anykštos“ skaityto-
jams pažįstamas, kaip komikso 
„Anykštėnės Amiliutės nutiki-
mai“ iliustratorius.

Danijoje gyvenantys Danguolės Lingienės proanūkiai Felix Jurgis ir Linus su didžiausiu susidomė-
jimu varto prosenelės parašytą ir jiems dedikuotą knygutę „Sapnų traukinukas“. 

Per karantiną bažnyčiai kviečiama aukoti 
ir internetu

Robertas ALEKsIEjūNAs
robertas.a@anyksta.lt

Reaguodama į švelninamas 
karantino sąlygas, Lietuvos vys-
kupų konferencija priėmė spren-
dimą nuo pirmadienio, balandžio 
27 dienos, atverti bažnyčių duris 
tikintiesiems ir leisti jiems daly-
vauti šv.Mišiose. Tiesa, su tam 
tikromis išimtimis ir laikantis 
griežtų saugumo reikalavimų.

Pokalbio metu su „Anykšta“ 
Anykščių dekanato dekanas, 
Anykščių šv.Mato parapijos kle-
bonas Petras Baniulis apžvelgė 
naujuosius pamaldų ir sielovados 
reikalavimus bei davė patarimą, 
kaip ateinantį sekmadienį, mi-
nint Motinos dieną, už Anapilin 
iškeliavusias mamas galima pras-
mingai pasimelsti ir nekeliant ko-
jos iš namų.

Anykščių šv.Mato bažnyčioje, kaip ir kitose Lietuvos šventovėse, tęsiantis karantinui sekmadieninės 
šv.Mišios bus aukojamos be tikinčiųjų.

Audronius 
Gališanka tapo 
siuvyklos 
direktoriumi

Viruso keliai 
nežinomi...

Dėdės gydytojo 
pavyzdys 
paskatino rinktis 
medikės kelią

Tilto gatvės 
projektas: 
spėlioja, kas 
ten bus 

Pokalbis. Trečiadienį Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovai 
dalyvavo virtualiame susitikime 
su „Kurk Lietuvai“ upių atvėrimo 
žuvims projekto vadovėmis. Susi-
tikimo tema -  Anykščių užtvankos 
perspektyvos. Pokalbyje dalyva-
vo Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius ir jo pavaduotojas Dai-
nius Žiogelis.

Patikrinimas. Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos  
Utenos departamento Anykščių 
skyrius, vykdydamas valstybės ly-
gio ekstremalios situacijos valsty-
bės operacijų vadovo sprendimą, 
balandžio 22 ir 23 d. atliko verti-
nimą, kaip Anykščių rajono ligoni-
nėje laikomasi infekcijų kontrolės 
reikalavimų. Šiuo metu vertinama 
patikrinimo metu surinkta infor-
macija, rašomas patikrinimo aktas. 
Preliminariais duomenimis, esmi-
nių pažeidimų, susijusių su  galima 
užkrečiamųjų ligų išplitimo rizika, 
nenustatyta.

Ugnis. Balandžio 28 dieną, an-
tradienį, Svėdasų seniūnijos Sausa-
laukės kaime užsiliepsnojo vilkikas. 
Atvykus ugniagesių ekipažui, iš vil-
kiko kabinos variklio skyriaus rūko 
dūmai. Gaisras jau buvo apgesintas 
buvusių vietoje žmonių milteliniu 
gesintuvu. Apdegė variklio skyrius. 

Gaisras I. Balandžio 27 dieną 
Anykščiuose, Šilo g., gaisras kilo 
gyvenamajame name. Atvykus iš-
kviestiems ugniagesiams, iš medi-
nio 2-jų aukštų namo su mansarda 
rūko dūmai. Pirmame aukšte kori-
doriuje apdegė ir išardyti 2 kv. m 
lubų ir sienos. 

Gaisras II. Balandžio 27 dieną 
Debeikių seniūnijos Čekonių kai-
me, Šilelio g., degė medinė rūky-
kla. Išdegė vidus, apdegė 1 kub. m 
malkų. 

Sutartis. Rajono savivaldybė su 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
sudarė 4 tūkst. 500 Eur vertės sutar-
tį dėl mirusiųjų smurtine ar netikėta 
mirtimi asmenų išvežimo iš įvykio 
vietos Anykščių rajone. Tokią pa-
slaugą bendrovė teiks iki 2023 metų 
balandžio pabaigos.
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spektras

temidės svarstyklės

Mirtis. Balandžio 27 dieną apie 

15.30 val. Anykščiuose, Šaltupio 
g., rastas vyro (g. 1973 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Balandžio 28 dieną 
apie 15.40 val. Svėdasų seniūni-
joje vyras (nustatytas 1,99 prom. 
girtumas) (g. 1979 m.) smurtavo 

prieš vyrą (nustatytas 2,52 prom. 
girtumas) (g. 1980 m.). Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir patalpintas į  areštinę.

Prieš Motinos dieną kapinių lankytojų 
netrūksta Robertas ALEKsIEjūNAs

robertas.a@anyksta.lt

Nepaisant to, kad Lietuvoje tęsiasi karantinas, artėjant Motinos dienai, jau beveik savaitę rajono 
kapinėse galima sutikti vis daugiau žmonių. Gyventojai skuba tvarkyti savo artimųjų kapus, šalia 
kapinių burzgia jas prižiūrinčių komunalininkų technika.

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis direktorius Kazys Šapoka 
„Anykštai“ sakė, kad komunali-
ninkai iki ketvirtadienio apvažia-
vo praktiškai visas rajono kapi-
nes.

„Išvežta žalioji masė, ištuštinti 
atliekų konteineriai - viskas su-
tvarkyta. Vanduo kapinėse yra pa-

jungtas visur, kur įvestas vanduo, 
jau prieš kelias dienas“, - pasako-
jo K.Šapoka.

Kapinių takams pabarstyti smė-
lio kapinių lankytojai turėtų atsi-
vežti patys.

„Smėliuko jokio nevežame jau 
daug metų. Darytume tai, jei ne-
bent būtų kažkoks kapinių lanky-

tojų poreikis“,- sakė K.Šapoka.
UAB Anykščių komunalinis 

ūkis direktorius sakė abejojantis, 
kad per Motinos dieną, šalyje be-
sitęsiant karantinui, bus daug kapi-
nių lankytojų.

Debeikių seniūnijos seniūnas 
Alvydas Simonavičius sakė, kad 
per Motinos dieną seniūnijos kapi-

nėse jau bus išvežtos atliekos, bus 
pajungtas vanduo.

„Aišku, tai yra tokie objektai, 
kurių idealiai sutvarkyti neįmano-
ma“, - tikino seniūnas.

A.Simonavičius džiaugėsi, kad 
kapinėse dar menkai želia pava-
sarinė žolė, todėl kapines „kiek 
įmanoma galima patvarkyti“.

Pasiteiravus, ar šalia kapinių 
lankytojai gali rasti smėlio kapi-
nių takams pabarstyti, seniūnas 
A.Simonavičius sakė: „Tokie da-
lykai buvo jau seniai. Smėliukui 
kaip ir tokio poreikio nėra. Yra 
jo buvę papilta šalia kapinių gal 
prieš kokius 10 metų“.

Debeikių seniūnijos seniūnas 
A.Simonavičius sakė, jog pasku-
tinėmis dienomis prieš savaitgalį 
pastebėjęs, kad kapinėse žmonės 
lankosi aktyviau.

„Lyginant su tuo pačiu praė-
jusių metų laiku, žmonių, lan-
kančių kapus, gal kiek mažiau, 
bet jų netrūksta“, - pastebėjo 
A.Simonavičius.

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Saulius Rasalas sakė, kad po mies-
telio kapines vaikšto mažai, tačiau 
pro jas pravažiuodamas jau mato, 
kad kapinių lankytojų padaugėjo.

„Šiukšlės išvežtos, vanduo yra. 
Čia komunalinis tuo pradėjo rū-
pintis gal jau prieš porą savaičių“, 
- pastebėjo S.Rasalas.

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius 
Kazys Šapoka sakė pastebėjęs, kad kapines tvar-
kantys gyventojai laikosi karantino taisyklių.

Debeikių seniūnijos seniūnas Alvydas Simo-
navičius sakė, kad kapinės yra toks objektas, 
kurių idealiai sutvarkyti neįmanoma.

Rubikiuose aptiktos slėptos kontrabandinės 
cigaretės

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonomi-
nių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Anykščių seniūnijos 
Rubikių kaime, sodyboje, rado 2 859 pakelius kontrabandinių 
cigarečių.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Ekonomi-
nių nusikaltimų tyrimo skyriaus 
pareigūnai tikrindami turimą 
informaciją, balandžio 27 dieną 
apie 13 val. Rubikių kaime esan-
čios sodybos ūkiniame pastate, 

dėžėse ir plastikinėse statinėse 
rado paslėptas šešių rūšių kon-
trabandines cigaretes, pažymėtas 
Baltarusijos Respublikos bande-
rolėmis. Iš viso rasta 57 180 vnt. 
kontrabandinių cigarečių, kurių 
bendra vertė siekia apie 9 958 

eurus.
Sodybos savininkas policijai 

žinomas. Praeityje, už analogiš-
kas veikas buvo baustas admi-
nistracine tvarka, o šį kartą vyrui 
gresia bauda nuo 5 tūkstančių 
eurų arba laisvės atėmimas iki 4 
metų. 

Įtariamojo atžvilgiu pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 1992 str. 1d. (neteisėtas 

disponavimas akcizais apmokes-
tinamomis prekėmis).

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 31 str., 
asmuo laikomas nekaltu, kol jo 
kaltumas neįrodytas įstatymo nu-
statyta tvarka ir nepripažintas įsi-
teisėjusiu teismo nuosprendžiu.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato 

informacija

Ordinas. Lietuvos dailės mu-
ziejaus vadovui Arūnui Gelūnui 
skiriamas Japonijos „Tekančios 
saulės ordino su aukso ir sidabro 
žvaigžde“ apdovanojimas, trečia-
dienį pranešė Japonijos ambasada 
Lietuvoje. Japonijos vyriausybės 
ordinas buvusiam kultūros minis-
trui, ambasadoriui prie UNESCO, 
Seimo nariui skiriamas už nuopel-
nus stiprinant Japonijos ir Lietuvos 
ryšius kultūros ir meno srityje bei 
skatinant parlamentinius abiejų ša-
lių mainus.

Lėktuvai. Europos aviacijos 
milžinė „Airbus“ pirmąjį ketvirtį 
patyrė grynųjų nuostolių, kadangi 
koronaviruso pandemija sukėlė „di-
džiausią krizę, su kokia kada nors 
susidūrė aviacijos ir kosmoso pra-
monė“, sakoma trečiadienį paskelb-
tame bendrovės pranešime. Grupė 
pranešė apie 481 mln. eurų grynuo-
sius nuostolius, palyginti su 40 mln. 
eurų pelnu per tą patį praėjusių 
metų laikotarpį. Pajamos sumenko 
15,2 proc. iki 10,6 mlrd. eurų, o tai 
rodo „didžiulį pandemijos poveikį 
rinkos aplinkai“, „ypač komercinių 
orlaivių srityje“, sakoma „Airbus“ 
pranešime. Dėl krizės grupė prista-
tė klientams 40 mažiau orlaivių nei 
per tą patį 2019 metų ketvirtį. „Metų 
pradžia buvo tvirta tiek komerciniu, 
tiek pramoniniu mastu, tačiau pa-
stebime neišvengiamus COVID-19 
pandemijos padarinius“, – pažymė-
jo „Airbus“ generalinis direktorius 
Guillaume Faury. „Esame sunkiau-
sios krizės, kurią kada nors regėjo 
aviacijos ir kosmoso pramonė, sū-
kuryje. Įgyvendiname daugybę prie-
monių, siekdami užtikrinti „Airbus“ 
ateitį. Priemonių ėmėmės anksti, 
didindami turimą likvidumą, kad 
palaikytume finansinį lankstumą“, – 
teigė bendrovės vadovas. „Airbus“ 
per tris mėnesius pristatė 122 lėktu-
vus, dar 60 buvo pagaminti, tačiau 
dėl koronaviruso krizės nepristatyti 
klientams.

Bauda. Rusijos grupės „Polair“ 
netiesiogiai valdoma vienintelė 
Baltijos šalyse šaldytuvų gamybos 
bendrovė „Snaigė“ galės dalimis 
sumokėti per dvejus metus sumokė-
ti Lietuvos banko skirtą 207 tūkst. 
eurų baudą. Lietuvos banko (LB) 
Priežiūros tarnyba patenkino „Snai-
gės“ prašymą dėl su koronaviruso 
pandemija susijusio karantino po-
veikio išdėstyti baudą per dvejus 
metus. “Priežiūros tarnyba įvertinu-
si prašymo motyvus ir atsižvelgusi 
į tai, kad Lietuvos banko įstatyme 
numatyta tokia galimybė, o baudos 
poveikis bus pasiektas ir išdėsčius 
jos mokėjimą dalimis, leido ben-
drovei sumokėti baudą aštuoniomis 
dalimis – iki 2022 metų kovo 30 
dienos”, - teigiama LB pranešime. 
Bauda už Vertybinių popierių įsta-
tymo pažeidimus ir už LB nuro-
dymo nevykdymą „Snaigei“ skirta 
2018-ųjų sausį. LB teigė, kad ben-
drovė neveikė jos ir visų akcininkų 
interesais – su pagrindine įmonės 
akcininke susijusios bendrovės iki 
2017 metų spalio iš „Snaigės“ buvo 
gavusios 11,92 mln. eurų pasko-
lų, už kurias nuo 2012 metų vidu-
rio nemokėjo palūkanų. “Snaigė” 
sprendimą apskundė dviejų instan-
cijų teismams, jie skundą atmetė 
ir įpareigojo bendrovę baudą su-
mokėti. Praėjusių metų pabaigoje 
91,1 proc. „Snaigės“ akcijų valdė 
„Polair“ netiesiogiai kontroliuoja-
ma Kipre registruota bendrovė „Se-
kenora Holdings“. 

-BNS

Audronius Gališanka tapo siuvyklos 
direktoriumi

Buvęs Anykščių rajono savivaldybės administracijos direkto-
rius, rajono tarybos narys Audronius Gališanka paskirtas UAB 
„Diksta“ direktoriumi. 61-erių A.Gališanka visus metus, nuo pat 
2019-ųjų pavasario, neturėjo darbo.

UAB „Diksta“ – Anykščių siu-
vimo įmonė, valdoma privačių 
asmenų. Iki tol įmonei vadova-
vo vienas jos savininkų Juozas 
Mačys. „Anykštos“ pakalbintas 
J.Mačys sakė, jog A.Gališanką 
seniai pažįsta, žino jo gerąsias 
savybes. „Ruošiausi trauktis 
iš pareigų, ieškojau pamainos. 
A.Gališanka turi vadovavimo pa-
tirtį, mums reikėjo ir gero admi-
nistratoriaus, ir vadybininko“ - 
kalbėjo J.Mačys.  

UAB „Diksta“ dirba 50 dar-
buotojų. Svarbiausi įmonės ga-
miniai – uniformos Anglijos 
mokykloms. UAB „Diksta“ pa-
gal užsakymus yra siuvusi ir uni-
formas Anykščių mokykloms - 
J.Biliūno gimnazijai, Kurklių bei 
Kavarsko mokykloms. 

„Siuvame ir paltus, striukes. 
Pagal užsakymą pasiuvome 15 
tūkst. kaukių“ – „Anykštai“ sakė 
verslininkas. 

J.Mačys – Anykščių savivaldy-

bės administracijos Teisės, perso-
nalo ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vyriausiosios specialistės 
Sigitos Mačytės-Šulskienės tėtis. 
Ir pats verslininkas, ir jo dukra 
per 2019-ųjų savivaldos rinkimus 
buvo aktyvūs buvusio Anykščių 
rajono mero Kęstučio Tubio rė-
mėjai. A.Gališanka buvo vienas 
svarbiausių K.Tubio komandos 
žaidėjų. Į Anykščių rajono tarybą 
jis išrinktas pagal K.Tubio visuo-
meninio rinkimų komiteto sąrašą. 
Eksmerui Taryboje suformavus 
opozicinę frakciją, A.Gališanka 
prie jos neprisijungė, stengėsi 
laikytis neutralios pozicijos.

-ANYKŠTA

61-erių politikas, pedagogas 
ir valdininkas Audronius 
Gališanka pasuko į verslą.  
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Išvardinkite 3 
dalykus, su 
kuo Jums 
asocijuojasi 
Anykščiai

Alfredas KACENAUSKAS:

- 1.Su vaikyste – ekskursija, 
Vilnijos vaikų, į šią šalį, api-
pintą legendomis. 2. Su jaunys-
te – nuostabūs sutikti žmonės, 
gamta, puikūs vandens telkiniai. 
3 .Nostalgija visą gyvenimą pri-
simenant šį kraštą ir jame gy-
venančius bei anapilin išėjusius 
žmones.

Žygimantė TALUTYTĖ:

- 1. Su gimtine. 2. Su pirmais 
kartais, paskutine mokykla. 3. 
Su ramybe, kurią randame take-
liuose einant.

Dileta SURGAUTAITĖ:

- Su Anykščių šileliu, su jame 
bėgiojančiu šermuonėliu, Lai-
mės žiburiu ir aukšta princesių 
pilimi (bažnyčia).

„Norėčiau tyliai kaip diena 
užgesti,

Užsnūst kaip paukštis, 
baigęs giesmę...“

O. Šakėnienė

Mirus mylimai Mamytei 
Valerijai Lapienei, nuošir-
džiai užjaučiame dukrą Vir-
giniją VILČINSKIENĘ ir jos 
šeimos narius.

Telydi Jus dvasios stiprybė 
šią sunkią netekties valandą.

Mums lieka mielos, nuo-
širdžios, darbščios kaimynės 
Atmintis.

P. Pavilonienė, G. Petraškie-
nė, R. ir K. Vajėgos, D. ir A. 
Pakšiai, I. ir R. Radzevičiai

Mirus Gintautui Meškaus-
kui, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Aldoną, sūnų Ramūną 
ir dukrą Editą. 

Liūdime kartu.

V. ir A. Šližiai

Kai mirtis ir skausmas ap-
lanko namus, kai artimas 
žmogus palieka gyvuosius 
– širdyje lieka didelis skaus-
mas. Dėl Gintauto Meškaus-
ko mirties nuoširdžiai užjau-
čiame šeimą ir artimuosius.

Sodininkų bendrijos „Šile-
lis“ kaimynai: Balzaravičiai, 
Kazlovai, Didžgalviai, Vait-
kevičiai, Baltrušaičiai, Tu-
biai, Kuzmai, Simanavičienė, 
Baltrūnai

užjaučia

Viruso keliai nežinomi...
Į Anykščių rajono ligoni-

nės vadovo pareigas grįžęs 
Dalis Vaiginas tuoj pat gavo 
pirmąjį krikštą - balandžio 
22-ąją registruota, kad koro-
navirusu užsikrėtė Troškūnų 
palaikomojo gydymo ir slau-
gos ligoninės darbuotoja. Mo-
teris ligos simptomų nejaučia, 
tačiau dėl šio susirgimo nuo 
darbo nušalintas praktiškai 
visas Troškūnų ligoninės ko-
lektyvas.

D. Vaiginui grįžus vadovau-
ti Anykščių ligoninei, prie jos 
buvo atidaryta Karščiavimo 
klinika. Tačiau iki praėjusio 
trečiadienio, balandžio 29-o-
sios, Anykščių Karščiavimo 
klinika pacientų nesulaukė.

Dirba po parą

Nedarbingumo pažymėjimus 
turi ir nemažai pačios Anykš-
čių ligoninės darbuotojų. Visgi 
D.Vaiginui skyles užkišti pavyko. 
Iš anykštėnų medikų suformuotos 
trys komandos, kurios važiuoja 
dirbti į Troškūnus. Atvažiuojantys 
medikai ir aptarnaujantis persona-
las Troškūnuose dirba po parą.  

Viena iš priežasčių, kodėl nuo 
pareigų buvo nušalintas Anykščių 
ligoninės direktorius dr.Audrius 
Vasiliauskas, buvo delsimas ati-
daryti Karščiavimo kliniką. Lai-
kinuoju įstaigos direktoriumi pa-
skyrus D.Vaiginą, Karščiavimo 
klinika buvo atidaryta jau trečiąją 
jo darbo dieną. Likimo ironija, 
kad iki praėjusio trečiadienio, 
balandžio 29-osios, Anykščių 
Karščiavimo klinika pacientų ne-
sulaukė. „Karščiavimo klinika 
veikia sveikatinančiai“ - juokėsi 
D.Vaiginas. 

Beje, ir kitų rajonų ligoninių 
Karščiavimo klinikos pacientų 
apgulties nesulaukia, besikrei-
piančiųjų tik vienas kitas.

Atskyrė pacientų srautus

Kalbėdamas apie jau padarytus 
darbus D.Vaiginas sakė, jog Lietu-
voje siaučiant koronavirusui buvo 
labai svarbu Anykščių ligoninėje 
perskirstyti pacientų srautus. „Pa-
cientų srautai suvaldyti ir darbuo-
tojai suskirstyti, kad nesimaišytų 
po tuos srautus. Reikėjo atskirti 
„nešvarų“ srautą, t.y. žmones, ku-
rie guldomi į ligoninę nežinant, ar 
jie nėra užsikrėtę koronavirusu. Iš 
jų imamas mėginys. Visi jie guli 
vienoje vietoje, būna tam „nešva-
riame“ sraute, neskiriant pagal pro-
filius -vidaus ligos ar chirurgija“ 
- aiškino D.Vaiginas. Pasak jo, pa-
cientai iš vadinamojo „nešvaraus“ 
srauto į skyrius iškeliami tik tada, 
kai gaunami neigiami jų tyrimo dėl 
koronaviruso atsakymai.  

„Atskirti  ir vaikų srautai, kadan-
gi planinių darbų nebevykdome. 
Yra tik skubios pagalbos teikimas. 
Vaikams lygiai kaip suaugusiems, 
kai atvyksta, paimamas mėginys, 
jeigu reikia, jie pasilieka ligoninė-
je. Bet pakarščiuojančių, pasloguo-
jančių vaikų srautas taip pat suma-
žėjo. O stacionare vaikų jau kuris 
laikas beveik ir nebeliko“ -  dėstė 
laikinasis ligoninės vadovas.

„Darbuotojai taip pat perskirsty-
ti, atskirta, kas dirba su „švariais“ 
pacientais, kas su „nešvariais“.  
Darbuotojai, kurie dirba vadinama-
jame „nešvariame“ sraute, tai jie 
tik ten ir dirba. Į „švarų“ srautą jie 
eina tik po tam tikro laiko, viskas 
būna palikta, visi drabužiai. Jeigu 
iš „švaraus“ srauto specialisto rei-
kia, kad pasižiūrėtų ligonį, tai jisai 
aprengiamas pagal visus saugumo 
lygius“ - kalbėjo D.Vaiginas. 

Virusas šalia pažeidžiamiausių 
žmonių

Priminsime, jog tyrimai dėl ga-
limo susirgimo koronavirusu at-
likti ir visiems Troškūnų slaugos 
ir palaikomojo gydymo ligoninės 
pacientams. Visų pacientų pirmojo 
tyrimo rezultatai buvo neigiami. 
Šiomis dienomis turėtų būti paimti 
jų mėginiai pakartotiniams tyri-
mams. 

Praėjusį pirmadienį, balandžio 
27-ąją, Anykščių rajone nustaty-
tas naujas, jau šeštasis susirgimas 
koronavirusu. Susirgimas diagno-
zuotas Aknystos socialinių globos 
namų darbuotojai. Šios įstaigos di-
rektorius Arūnas Kiaušas „Anykš-
tai“, kalbėdamas apie darbuotojos 
diagnozę, sakė: „Manau, kad čia 
klaida“.

Direktorius savo nuomonę mo-
tyvavo tuo, kad darbuotoja, kuriai 
nustatytas susirgimas koronavi-
rusu, gyvena pačiose Aknystose 
bei turi nedaug kontaktų su ap-
linkiniais. „Sakykim, gyvena ji 
pakankamai izoliuotai“, - dėstė 
A.Kiaušas.

Direktorius „Anykštai“ sakė, 
kad kitų globos namų darbuotojų 
testų atsakymai yra neigiami. Šio-
mis dienomis paimti globotinių, su 
kuriais koronavirusu užsikrėtusi 
darbuotoja turėjo kontaktų, mėgi-
niai. Šių tyrimų atsakymų tikėtasi 
sulaukti ketvirtadienį, balandžio 
30-ąją. Šį „Anykštos“ laikraštį dėl 
to, kad gegužės 1-oji - nedarbo die-
na, spaudai pateikėme trečiadienį.

Aknystos socialinės globos 
namų darbuotoja, kuriai diagno-
zuotas susirgimas koronavirusu, 
kaip ir susirgusi Troškūnų palai-
komojo gydymo ir slaugos ligoni-
nės darbuotoja, izoliuota Anykščių 
viešbutyje „Puntukas“.

Abi minimos moterys ligos 
simptomų nejaučia, joms tyrimai 
atlikti profilaktiškai - pagal vals-

tybinę programą atliekami testai 
dėl galimo susirgimo koronavirusu 
visiems medikams bei socialinių 
įstaigų darbuotojams. 

Priminsime, jog koronavirusas 
pavojingiausias senyviems arba li-
gotiems žmonėms.

-ANYKŠTA

Laikinasis Anykščių rajono ligoninės direktorius Dalis Vaiginas 
atskyrė ligoninės pacientų srautus - dėl galimo susirgimo koro-
navirusu neištirti pacientai neturi kontaktų su ištirtaisiais.  

Vienuoliktas Dievo įsakymas: 
„Dėvėk kaukę!“ 

Petras BANIULIS, Anykščių 
parapijos klebonas, apie saugo-
jimąsi nuo koronaviruso bažny-
čioje: 

„Ant klausyklos grotelių yra už-
dėta celofaninė plėvelė. Be to, iš-
pažinčių klausomės jau dėvėdami 
apsaugines kaukes“.

Kažkuria prasme 
pastebėjimas buvo teisingas...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
tai, kodėl kelerius metus nebuvo 
pradėtas Tilto gatvės projektas: 

„Pirkimas buvo nutrauktas. Tra-
diciškai buvo įžvelgta, kad aplink 
vagys“.

Už tai į pristatymą susirinko 
tik estetai

Saulius RASALAS, Svėda-
sų seniūnas, „Facebook“-e apie 
skelbimus, kvietusius į Tilto ga-
tvės projekto pristatymą: 

„Skelbimų buvo kaip per Vasa-
ros Fiestos koncertą, t.y. ant kie-
kvieno stulpo po du“.

Gal dar kokią kliniką 
prevenciškai atidarom? 

Dalis VAIGINAS, Anykščių 
rajono ligoninės laikinasis direk-
torius, apie tai, jog Karščiavimo 
klinika nesulaukė nei vieno paci-
ento: 

„Karščiavimo klinika veikia 
sveikatinančiai“.

Perėjus į aukštesnį „levelį“ 
skaudu viską prarasti...

Mindaugas SARGŪNAS, vers-
lininkas, politikas, apie karanti-
no pasekmes: 

„Dalis sugrįš iš virtualaus pa-
saulio į įprastinį, tačiau dalis ten ir 
pasiliks“. 

Na, dėl grožio salonų, tai jau 
tikrai meluojat...

Rimvydas GRIAUZDĖ, 
Anykščių bažnyčios vargonin-
kas, apie karantino sąlygų švel-
ninimą: 

„Nesiruošiu kol kas lankyti nei 
atidaromų kavinių, nei grožio sa-
lonų“. 

Kilnu!

Algirdas ŠIMKUS, kavinės 
„Erdvė“ savininkas, apie kavi-
nės atidarymą: 

„Reikia dar palaukti. Kavinių 
Anykščiuose daug, tegul atsida-
ro kiti. Kam visiems nuostolingai 
dirbti?“
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rievės

Esi laimingas, kol turi kur 
sugrįžti. 

Koronaviruso pandemijai 
prasidėjus, globalistų pašaipą 
kėlęs filosofo, kandidatavusio į 
Respublikos prezidentus Arvydo 
juozaičio šūkis „Lietuva yra 
čia“ (ne kažkur Balyje, Nor-
vegijoje ar Airijoje, kur dėl 
„trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto“ humaniškiesiems 
užsienio verslininkams lenkia 
sprandą lietuvis) išsipildė šimtu 
ir dvidešimt procentų. 

Tai mes, žemininkai, ne-
gudrieji, užstrigę archainių 
suvokimų laike, savo lėšomis 
keltais plukdėme, skraidinome 

„spartanais“, savivaldybių 
automobiliais vežėmės namo 
tautiečius, kurie gerą dešimtmetį 
tik kartą per metus sugrįždavo 
atsilikusion Lietuvon pigiai 
pasiremontuoti dantų, apsikirp-
ti bei „pasimajačinti“ prieš 
tamsuolius brolius nuomotais 
laikrodžiais. Taip taip! Nuo-
motais. Perskaitėte teisingai. 
Net Panevėžyje veikė keletas 
lizinginių parduotuvių, kuriose 
vištų pešėjai bei džemų virėjai 
už palyginti nedidelį pinigėlį 
atostogoms gimtinėje galėjo 
išsinuomoti viską, pradedant 
apynauju „BMW“, o baigiant 
„Hugo Boss“ kostiumu ar „Gu-
ess“ rankine.

Nes tuose humaniško verslo 
valdomuose užsieniuose ant me-
džių gatvėse auga tik pokarčiai 
mandarinai. Gydytojų ar teisėjų 
algas tenai taip pat gauna tik 
gydytojai ir teisėjai. Nes kaip 
kitaip jie įstengtų pasisamdyti 
„krūtą“, nors beraštį, lietuvį 
kloti plytelių ar nutinkuoti va-
sarnamio sienas.

Stebuklai vyksta tik pasakoje 
apie Alisą. 

Koronavirusas geriau už poli-
tikus ir visuomenininkus nustatė 
Tėvynės Motinos geografines 
ilgumas ir platumas.

Gal, Amžiną jam Atilsį, 
įžvalgiausio mūsų laikų Lietuvos 
mąstytojo, profesoriaus, filosofo 
Arvydo Šliogerio mintis apie 
„topofiliją“ arba, išvertus iš 
graikų kalbos, meilės konkrečiai 
vietai sąvoka ir neįleis šaknų 
kiekvieno žmogaus sąmonėje. 
Tačiau pandemijos akivaizdo-
je uždarytos valstybių sienos, 
turintį bent lašą sveiko proto, tu-
rėtų paskatinti pervertinti įkyriai 
propaguotą 
globalios 
Lietuvos, 
kuri atseit 
yra visur, 
kur tik įkėlė 
koją lietu-
vis, idėją.

Tik ar pa-
saulis yra 
globalus? 
Ar tautiniu, 
kalbiniu ir 
teritoriniu pagrindu sukurtos 
valstybės iš tiesų yra pasenu-
sios atgyvenos, kurių verta kuo 
greičiau atsisakyti? Kuo skubiau 
asimiliuotis, nutautėti? 

Ar dainas dainuojame bei 
rašome romanus angliškai dėl 
to, kad angliškai ir mąstome?  
jokių pragmatinių tikslų? Ne 
todėl, kad didesnė kalbinė rinka 

žada ir potencialiai didesnius 
honorarus? Ar ne todėl lietuvių 
emigrantų šeimoje vaikai su tė-
vais nebendrauja gimtąja kalba, 
kad išmoktų be akcento kalbėti 
angliškai ar norvegiškai? Ar ne-
siekiame, kad gal nors trečioje 
kartoje juos, išeivius, ten, svetur, 
pradės laikyti kažkuo panašiu 
į savus... Maždaug kaip mus, 
panašiais į vietinius, dabar laiko 
svėdasų krašto žmonės, nors per 

dvidešimt dvejus 
metus į didžiulius 
medžius šioje že-
mėje išaugo mūsų  
sodinti beržai.

Šį savaitgalį 
Lietuva pajudės 
ten, kur yra jos 
šaknys.

Laiminguosius 
po ilgo karantino 
apsikabins ma-
mos. Kad ir kokie 

pražilę bebūtų plaukai, kol žvel-
gia jų kas metai šviesėjančios 
akys – jautiesi vaikas. O vaikui 
leidžiama klysti. Nes tik tėvai 
net iš senstančio vaiko dar tikisi, 
kad su laiku jis suaugs, pasitai-
sys, gal net ims elgtis protingai. 
Tik tėvai vaikui gali atleisti tiek 
nesąmonių.

Vien to žinojimo gana, kad 

žemė būtų gera vieta gyventi. 
Mažiau laimingi vers Vėlių 

vartelius. sodins našlaites. 
Tada, slopindami geliančią šird-
peršą, gal ieškos ištuštėjusiuose 
laukuose išlikusio kertinio namų 
akmens. Pagal jį norės suprasti, 
kur kadaise stovėjo lovelė... Iš 
amžinų, neišnykstančių kaip 
praėjusios vaikystės ilgesys, 
raudonų tulpių bandys atsek-
ti, kurioje vietoje augo tėvų 
sodas...

Aš esu už susitikimus. Geriau 
skaidrius. Kupinus juoko, nami-
nio pyrago kvapo. Su atlapotom 
durim ir atvirom jautriam pokal-
biui širdim. Tai sveikatinantys 
susitikimai. 

Tačiau netgi jeigu gyvybės 
versmės tėviškėje jau nebetrykš-
ta, vis tiek verta sugrįžti prie 
savo šaknų. Šaknys juk niekur 
nedingo. Tik glūdi po žeme. 
Kaip tų senovinių veislių tulpių 
svogūnėliai, pavasariais pra-
sprogdinantys varputį numelio-
ruotų sodybų vietose. 

Būna, kad turi praeiti daug 
metų, kol jų gyvybinė jėga suplė-
šo velėną, kad atrastum mylimą 
vietą, kuriai nusakyti tinka prieš 
daugiau nei prieš tūkstantį 
metų išnykusios senosios graikų 
kalbos žodis. 

„...Mažiau laimingi vers 
Vėlių vartelius. Sodins našlai-
tes. Tada, slopindami gelian-
čią širdperšą, gal ieškos ištuš-
tėjusiuose laukuose išlikusio 
kertinio namų akmens. Pagal 
jį norės suprasti, kur kadaise 
stovėjo lovelė...“

Gražina ŠMIGELsKIENĖ

(Atkelta iš 1 psl.)

Tikinčiųjų gretos 
nesumažėjo

Daugiau nei pusantro mėnesio 
kunigų maldos skambėjo tuščio-
je Anykščių šv.Mato bažnyčio-
je. Tiesa, net pačioje karantino 
pradžioje netrūko drąsuolių, 
kurie uoliai kulniavo į bažnyčią 
- šventovės durys buvo atviros. 
Pirmadienį po ilgos pertraukos 
bažnyčioje buvo jau visai kitas 
vaizdas.

„Sulaukėme maldininkų, ta-
čiau dabar jiems reikia laikytis 
daugybės griežtų reikalavimų. 
Įleidžiami į bažnyčią tikintieji 
su veidą dengiančiomis kaukė-
mis, išlaikant saugų atstumą tarp 
pamaldų dalyvių (10 kvadratinių 
metrų vienam žmogui). Reikia 

saugotis ir saugoti kitus. Pirma-
dienį šv.Mišiose dalyvavo apie 
16 tikinčiųjų. Panašus žmonių 
skaičius paprastomis dienomis at-
eidavo ir prieš karantiną“, - sakė 
dekanas, klebonas P.Baniulis.

Sekmadieniais pamaldų 
nebus

Iki atskiro nutarimo leidžiama 
aukoti šv. Mišias dalyvaujant ti-
kintiesiems pirmadieniais – šeš-
tadieniais.

„Sekmadieniais melsimės be 
žmonių. Taip, ateinantį sekma-
dienį bus minima Motinos diena, 
tačiau ką padarysi, yra nustatyta 
tvarka ir niekur nesidėsi. Duok 
Dieve, kad tikintiesiems leido į 
šv.Mišias ateiti paprastomis die-
nomis. Nors kažkiek žmonės ga-
lės prasiblaškyti ir Dievą pagar-

Per karantiną bažnyčiai kviečiama 
aukoti ir internetu

Anykščių dekanato dekanas, Anykščių šv.Mato parapijos kle-
bonas Petras Baniulis sakė, kad pernai deklaruodami pajamas, 
Anykščių bažnyčią žmonės parėmė 1 tūkst. eurų. Paramą bažny-
čiai jau galima skirti ir šiemet.

binti“, - džiaugėsi dvasininkas.

Per karantiną gelbsti erdvi 
bažnyčia

Pasiteiravus, ar į bažnyčią besi-
renkančių tikinčiųjų nereikia draus-
minti, kad šie šventovėje nesilaiko 
nustatytų taisyklių, dekanas, klebo-
nas P.Baniulis sakė, kad pakanka 
žmones su taisyklėmis tik supažin-
dinti.

„Didelio drausminimo nereikia. 
Anykščių šv.Mato bažnyčia yra 
didelė. Pagal visus apskaičiavimus 
jos plotas siekia 1 tūkst. 600 kva-
dratinių metrų. Vienu metu galėtų 
šv.Mišiose dalyvauti pusantro šimto 
tikinčiųjų ir jiems nekiltų didesnių 
grėsmių“, - pastebėjo dekanas, kle-
bonas P.Baniulis.

Kaukių per šv.Mišias kunigai 
nedėvi

Šiuo metu šv. Komunija dalijama 
tik į rankas. Einantieji šv. Komuni-
jos privalo laikytis saugaus atstumo. 
Pasak dekano, klebono P.Baniulio, 
iki karantino to vyskupai neleido.

Anykščių šv.Mato parapijos kle-
bonas P.Baniulis sakė, kad patys 
kunigai šv.Mišias aukoja be apsau-
ginių kaukių.

„Su kaukėmis sunku šnekėti. O 
šiaip kaukes viešosiose vietose ne-
šiojame - mes juk irgi mirtingi, kaip 
ir visi“, - juokavo dekanas, klebo-
nas P.Baniulis.

Per karantiną aukojamos negie-
dotinės šv. Mišios be pridėtinių pa-
maldų.

„Giedotojai būna tik sekmadie-
niais, todėl jų ir nėra“, - paaiškino 
dekanas, klebonas P.Baniulis.

Kunigai ir per karantiną yra pa-
siruošę išklausyti tikinčiųjų išpa-
žintis. Tiesa, jų klausantis taip pat 
imtasi saugumo priemonių.

„Ant klausyklos grotelių yra už-

dėta celofaninė plėvelė. Be to, iš-
pažinčių klausomės jau dėvėdami 
apsaugines kaukes“, - sakė dekanas, 
klebonas P.Baniulis.

Internetu bažnyčiai aukoja 
vangiai

Per karantiną Anykščių šv.Mato 
bažnyčia tikinčiuosius kviečia 
šv.Mišias užsakyti internetu, tiesiog 
atliekant piniginį pavedimą į bažny-
čios banko sąskaitą.

„Buvo vienas kitas žmogus, kuris 
tokiu būdu užprašė šv.Mišias. Gal 
kokie trys. Žinot, per pusantro mė-
nesio tai yra lašas jūroje. Na, ir dar 
buvo gal kokie trys pavedimai per 
banką kaip auka bažnyčios išlaiky-
mui. Kiek girdėjau, kitose bažny-
čiose elektroniniu būdu paaukoju-
sių yra daugiau“, - kalbėjo dekanas, 
klebonas P.Baniulis.

Anykščių šv.Mato parapijos de-
kanas, klebonas P.Baniulis neslepia 
- per karantiną dvasininkams finan-
siškai yra nelengva.

„Kaip to gali nepajausti, kai nėra 
rinkliavų. Tai vyksta jau pusantro 
mėnesio. Jaučiasi“, - atviravo dva-
sininkas.

Beje, Anykščių šv.Mato parapijai 
mokesčių mokėtojai, deklaruodami 
savo pajamas, šiuo metu gali skirti 
pajamų dalį paramai.

„Pernai mokesčių mokėtojai to-
kiu būdu Anykščių šv. Mato parapi-
jai skyrė apie 1 tūkst. eurų“, - sakė 
dekanas, klebonas P.Baniulis.

Į aukų dėžutę meta kiek kas 
išgali

Artėjant Motinos dienai, Anykš-
čių šv.Mato parapijos klebonas 
P.Baniulis kvietė tikinčiuosius už-
sukti į bažnyčią ir už mirusias moti-
nas užsakyti šv.Mišias.

„Bažnyčia visą dieną yra atra-
kinta. Žmonės gali ateiti, yra padėti 

vokai su tam tikra paruošta forma. 
Žmonės gali surašyti savo mirusių-
jų močiučių, mamų vardus, už ką 
reikėtų pasimelsti. Galima į aukų 
dėžutę įdėti“, - kalbėjo dekanas, 
klebonas P.Baniulis.

Pasidomėjus, kokią pinigų sumą 
reikėtų įdėti už aukojamas šv.Mišias 
į aukų dėžutę, dekanas, klebonas 
P.Baniulis tikino, kad tai kiekvieno 
tikinčiojo reikalas.

„Kaip kas išgali, tas taip ir auko-
ja. Nemanau, kad reikėtų nustatyti 
konkrečius įkainius. Kažkas ateina į 
bažnyčią ir tikrai neturi tų pinigėlių, 
o kitas gali paaukoti ir daugiau“, - 
kalbėjo dvasininkas.

Anykščių šv.Mato bažnyčioje už 
motinas kunigai pradedant ateinan-
čiu sekmadieniu melsis visą savai-
tę.

Vyresniojo amžiaus 
tikinčiuosius ragina melstis 
namuose

Lietuvos vyskupų konferencija 
ragina tikinčiuosius, priklausan-
čius rizikos grupei ar turinčius ligos 
simptomų, nesilankyti bažnyčiose, 
taip saugant save ir kitus. Šv. Mišias 
patariama išklausyti naudojantis 
šiuolaikinėmis komunikacijomis, 
pavyzdžiui, klausantis „Marijos ra-
dijo“. Ši radijo stotis puikiai girdi-
ma visame Anykščių rajone (radijo 
stotis girdima FM bangomis 95,0 
Mhz dažniu).

Vyskupai taip pat koronaviruso 
pandemijos metu ypač ragina tikin-
čiuosius  asmeniškai melstis, kad 
greičiau būtų pažabotas šis virusas, 
bei prašyti sveikatos ligoniams ir 
stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. 

„Toliau tęsiame kasdienį maldos 
tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda 
– ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus 
įnašas kovoje su pandemija“, - in-
formuoja Lietuvos vyskupų konfe-
rencija.
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Apgaubusi savo meile

Pasak D. Lingienės, Motinos 
diena yra toli gražu nutolusi nuo 
to standartinio traktavimo, kad 
mes prisimename, galvojame, nu-
vežame mamai gėlytę ar aplanko-
me kapus.

„Šią dieną prisimenu viską: nuo 
savo mamos motinos iki proanū-
kiukų. Būtent visa ši linija ir yra 
esmių esmė. Todėl ir sakau, kad 
tai yra mūsų visų diena, sujun-
gianti pačių mylimiausiųjų pulkelį 
į visumą. Viena mama – tai liūde-
sys. O kai visus mintyse susisemi, 
didelė šventė! Nesvarbu, kad kaž-
kurių nematai, bet visus apgaubi 
savo meile. Jie mane myli, bet ir 
aš juos visus labai myliu“, – kal-
bėjo Danguolė. 

Į kelionę – traukinuku 

Vaikiška knygelė vien tik iš 
savo lėšų išleista 99 vienetų tira-
žu, dedikuota proanūkiams: „Ski-
riu proanūkiams Felix ir Linus 
ir visiems mažiems vaikučiams, 

mėgstantiems pasakėles prieš 
miegelį“. 

Spalvotą, ant gero, kokybiško 
popieriaus atspausdintą knygelę 
išleido UAB „Vitea Litera“.

Eiliuotas tekstas lengvai skaito-
mas, įtraukiantis skaitytoją – tiek 
didelį, tiek mažą – į visiems su-
prantamą, bet žavingą siužetą. Su-
žavi ne tik personažai, bet ir įdomi 
keliaujančiųjų sapnų traukinuku 
istorija.

Pasiteiravus autorės, kokia 
buvo šios idėjos pradžių pradžia, 
D. Lingienė atviravo: „Po eili-
nės gydytojų apžiūros, užsukau į 
Kauno „Megoje“ esančią optiką 
akinių įsigyti. Kol jų laukiau, ste-
bėjau alėjomis važinėjantį trauki-
nuką. Suka ir suka jis ratus, grįžta 
į pagrindinę stotelę, ir vėl pirmyn. 
Dirba. Gal ir laimingas, bet „pri-
rištas“. Traukinukas turi lėkti tū-
tuodamas tū-tū-tū, tai aš jį ir išlei-
dau į kelionę.“

Knygelės turinys žaismingai pa-
prastas: mažylio jau laukia miege-
lis, bet dar tiesiamos aukštyn ran-
kutės žaidimams, tad išvykstama 
į prasidedančią kelionę. Pajuda 
„Sapnų traukinukas“. Į nuostabią 

kelionę leidžiasi keleiviai: še-
šios Katės, Pelytės, Ruda Meška, 
Ežio šeimyna su mažais Ežiukais, 
Briedis su Voverytėmis ant ragų, 
Gaidys, Voras, Apuokas... Trauki-
nuką sustabdo Sraigės ant bėgių, 
mąsčiusios „<...> kas bus, tas bus 
/ Taip norėjome pas jus!“.

Pasak autorės, ji suprantanti, 
kad niekas neatsiranda savaime, 
bet kaip gimė ši knygutė, Danguo-
lė teigė iki galo pati nesuvokianti.

„Pagrindinis veikėjas – Trau-
kinukas. Tos šešios Katės pirmos 
įsigeidė traukinuku pavažiuoti. O 
iš kur visi kiti atsirado, net neži-
nau“, – atviravo Danguolė. 

Danguolė eiles rašė naktimis. 
„Turi būti ten, ne čia. Sukasi gal-
voje kažkokios vaizdingos mintys, 
keliuosi ir skubu prie rašomojo 
stalo. Šviesos negaliu uždegt, nes 
gi mano augintiniai prisikels. Ir tų 
lapelių daug prirašiau, dvi užrašų 
knygutes pripildžiau. Reikėjo gi 
viską į vieną visumą suklijuot. 
Naktį ideali terpė toms geroms 
mintims, tik jos turi savybę greitai 
pasprukti“, – šypsojosi knygelės 
autorė.  

Nestovėjo su ištiesta ranka

Tai pirmoji Danguolės Lingie-
nės išleista knygelė. „Čia sudėjau 
visą savo meilę. Kurta iš širdies – 
ir eilės rašytos iš širdies, ir daili-
ninkas piešė, viską „pagaudamas“ 
ir išjausdamas“, – pasakojo Dan-
guolė.  

Vieša paslaptis, kad išleisti kny-
gelę, ypač spalvotą ir iliustruotą 
originaliais piešiniais, yra didžiai 
brangus malonumas.

Paklausta, kiek kainavo knyge-
lės leidyba ir ar autorė (kaip yra 
įpratę save dideliais menininkais 
laikantys mūsų rajono poetai) 
kreipėsi paramos į savivaldybę 
arba kokį fondą, D. Lingienė nu-
sijuokė: „Baikit! Nesidedu kūrėja, 
niekada nestovėjau su ištiesta ran-
ka ir neprašiau, kad kas nors bent 
kažką man duotų. Tai mano pačios 
idėja, tad kaip aš galėčiau iš kaž-
kur kažkokių lėšų tikėtis?“  

Knygos autorė nepasislėpė po 
kokiu nors slapyvardžiu, tačiau 
pasivadino savaip – Dangė Lingė. 
Pasiteiravus, kodėl buvo toks su-
manymas, pašnekovė nusijuokė: 
„O kodėl ir aš, tiek nugyvenusi, 
negaliu taip madingai pasivadin-

ti? Yra Vapsvė, Bunkė, Zvonkė, 
tai kuo aš prastesnė? Tegul būna ir 
Lingė. Seku koja kojon su naujo-
vėmis, tad ir pasivadinau trumpa 
pavarde. Be to, leidyklos direkto-
rė pritarė – sakė, kad labai gerai 
skamba.“ 

Dailininką surado per 
„Anykštą“

Dailininką D. Lingienė susira-
do pati – moteriai labai patikdavo 
šeštadienio „Anykštoje“ išpiešti 
„Anykštėnės Amiliutės nutiki-
mai“.

„Visą gyvenimą prenumeruoju 
Anykščių rajono laikraštį „Anykš-
ta“. Šeštadieniais visada atkreipiu 
dėmesį į Amiliutę, kurią iliustruo-
ja dailininkas Kęstutis Pabijutas. 
Pastebėjau, kad jo iliustracijose 
visada daug vaizdžiai nupieštų 
detalių. Man labai patinka jo me-
ninis braižas, tad paskambinau į 
„Anykštos“ redakciją, nusakiau 
savo ketinimus ir paprašiau tele-
fono numerio.

Su dailininku Kęstučiu mes net 
nebuvom susitikę, bet rezultatas – 
labai puikus. Buvau knygyne, pa-
varčiau kitas vaikiškas knygutes.

Kęstučio iliustracijos tikrai 
žavingos ir lenkia daugelio kitų 
dailininkų lygį. O jei visai atvi-
rai, tai šios man yra gražiausios. 
Kaip dailiai pavaizduota, kur Pe-
lytės baltutėlėm nosinytėm valo 
traukinio ratus, kur tos Voverytės 
laikosi už Briedžio ragų, Ežių šei-
mynėlės pastangos pakeliauti, o 
ir kitos scenos preciziškai išdai-
lintos. Neretai ir vaikai, ir tėve-
liai vaikams renkasi knygelę vien 
pažvelgę į iliustracijas. Gaila, bet 
mano knygelės knygynuose nėra. 
Jei ne tas virusas, kuriam dabar ko 
ne visi lankstosi, gal būtų viskas 
kiek kitaip“, – teigė moteris. 

Išgarsėjo karikatūromis 
„Šluotoje“

 
Šiaulietis dailininkas K. Pabiju-

tas piešti pradėjo dar mokykloje, 
jo karikatūros buvo publikuo-
jamos žurnaluose „Pionierius“, 
„Moksleivis“, „Šluota“.

Paklaustas, kaip sekėsi ilius-
truoti šią knygelę, skirtą vaikams, 
dailininkas negailėjo gražių žo-
džių autorei. „Labai šiltas ir geras 
žmogus, dirbti kartu su ja buvo 

tikrai malonu ir nesunku – lyg 
būtume buvę pažįstami jau ilgą 
laiką. Autorė paliko daug vietos 
mano fantazijai. Prie šių iliustra-
cijų užtrukau maždaug tris savai-
tes“, - sakė dailininkas, kas savai-
tę jau antrus metus draugaujantis 
su „Anykštos“ skaitytojais. 

Geriausias įvertinimas – 
proanūkių šypsena

D. Lingienės dukra, medikė 
Aušrė paėmė dvidešimt knygelių 
–  darbe ji išdalijo mamos kny-
geles kolegėms, kurios turi mažų 
vaikų.

„Respublikinėje Kauno ligoni-
nėje dažnai gydausi, tai daugumai 
autorė bus pažįstama“, – neslėpė 
D. Lingienė.   

Siuntinuką – promočiutės kny-
gutę – jau gavo anūkė Eglė Jehr-
bo, kuri su savo šeima gyvena 
Danijoje.

„Anūkė paskambino ir vos pra-
kalbėdama iš nuoširdaus susijau-
dinimo sakė man: „Proanūkiukai 
žiūri, rankute rodo į paveiksliukus 
pirščiukais, šypsosi“.  Atsiuntė 
man dvi nuotraukas, kuriose ma-
tosi, kaip mano proanūkiukai su-
sidomėję. Man geriausias įverti-
nimas buvo Eglės žodžiai, kad tai 
yra pati geriausia dovana. Nušvito 
širdis.“ 

Ketina knygų dovanoti 
bibliotekai

  
Pasibaigus karantinui, autorė 

ketina padovanoti knygelių Ka-
varsko pagrindinei mokyklai-dau-
giafunkciam centrui, miesto bibli-
otekai, vaikų darželiui.

„Jau labai daug išdalinau arti-
miesiems, draugams ir pažįsta-
miems. Kelias knygutes jau nusi-
pirko iš manęs. Vis paskambina ir 
ne po vieną užsisako. Jei ne šitas 
COVID-19, tikriausiai ši knygelė 
jau būtų atsidūrusi prekyboje, o 
jos tiražas kartojamas“, – pasako-
jo Danguolė.  

Pašnekovės pasiteiravus, ar ši 
knygelė yra ne paskutinė, D. Lin-
gienė atviravo, kad turi prisirašiu-
si daug ko. Bet jei vėl vien iš savo 
kišenės tektų pakloti tą nemenką 
sumelę leidybai, pristabdo save  
nuo tokio ketinimo.

Labradoras Ramzis – labai mylimas Danguolės augintinis.

Danguolės Lingienės išleistą knygelę „Sapnų traukinukas“ iliustravo dailininkas Kęstutis Pabijutas, „Anykštoje“ piešiantis iliustracijas „Anykštėnės Amiliutės 
nutikimams“.

(Nukelta į 11 psl.)

Promočiutė prieš Motinos dieną 
debiutavo su poema vaikams
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Ši diena atkeliavo palaukėm,
O su ja štai ir šventė Tava.
ji atėjo visai nekviesta,
Metų puokšte gražia nešina.
Toje puokštėje viskas sudėta,
Ir vaikystės rasoti takai.
Ir jaunystės svajonės saulėtos,
Darbai, rūpečiai, laimė, vaikai.

Nuoširdžiausius linkėjimus ir padėkos žodžius skiriame Kurklių ambulatorijos 
šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI, gražaus jubiliejaus proga.

Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus,
Kurklių miestelio bendruomenės pirmininkė Elena Dedelienė,

Kurklių seniūnaitė Birutė Šniuikienė

Dėdės gydytojo pavyzdys paskatino 
rinktis medikės kelią

„Prie mirties per daugiau nei trisdešimt darbo metų taip ir nepripratau... Kiekvieną kartą iške-
liavus pacientui Anapilin susimąstau, ar gydydama jį niekur nepadariau klaidos, ar visus tyrimus 
paskyriau laiku. Ypač širdį suspaudžia, kai tenka pravažiuoti pro likusią tuščią sodybą...“ – sako 
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja, „Anykštos“ laikraščio skaitytojų 
išrinkta šių metų populiariausia rajono medike Dalia Kazlauskienė.

Medikai buvo pasveikinti 

Šis pavasaris kitoks visiems 
mums – nesame patyrę, ką reiš-
kia gyventi ir dirbti karantino są-
lygomis, ką reiškia šypseną slėpti 
po kauke, o emocijas parodyti tik 
akimis, koronaviruso akivaizdoje 
tikriausiai pagaliau supratome ir 
medikų darbo svarbą – juk jie šian-
dien stovi pirmose barikadų eilėse 
bandydami pažaboti pasaulį užklu-
pusį virusą.

Jau daug metų „Anykštos“ skai-
tytojai pavasarį renka populiariau-
sią Anykščių rajono mediką. Šiemet 
– ne išimtis. Šeštąjį kartą populia-
riausia rajono medike išrinkta D. 
Kazlauskienė. Būdavo įprasta, 
kad „Anykštos“ skaitytojų išreikš-
tą valią vainikuodavo Medicinos 
dieną – balandžio 27-ąją- vykdavę 
apdovanojimai, kurių metu popu-
liariausiems rajono medikams bū-
davo įteikiamos gėlės, sertifikatai, 
dovanos. Medikai nors trumpam 
susirinkdavo pabūti kartu...

Karantinas neleido šiemet subur-
ti medikų draugėn ir surengti jiems 
nors mažytę šventę. Tačiau jie ne-
liko nepasveikinti. Populiariausiai 
rajono medikei D. Kazlauskienei, 
kuri sulaukė 46 pacientų padėkų, 
ir populiariausiai slaugytojai Rūtai 
Paciūnienei, gavusiai 27 padėkas, 
įteiktos gėlės, sertifikatai ir pa-
veikslai. Antrąją vietą rinkimuo-
se užėmusiam gydytojui Valdui 
Macijauskui bei slaugytojai Joli-
tai Abraškevičienei bei trečiosios 
vietos laimėtojoms gydytojai Ritai 
Juodiškienei bei slaugytojai Astai 
Bartulienei įteiktos gėlės ir serti-
fikatai. 

Gydytoja dirbti grįžo į 
gimtinę

„Apie mane jau daug kartų buvo 
rašyta, geriau skirkit dėmesio ki-
tiems gydytojams, jie visi taip pat 

labai geri“ – pokalbio pradžioje su-
sikuklino gydytoja D. Kazlauskie-
nė. Ji gydytoja dirba jau virš trisde-
šimt metų. Paklausta, kas paskatino 
rinktis medikės kelią, pašnekovė 
sakė, jog autoritetu jai buvęs dėdė, 
gydytoju dirbęs Viešintose. Pati iš 
šio krašto kilusi D. Kazlauskienė 
teigė, kad kitokių pasirinkimų net 
nesvarsčiusi: „Niekada nebijojau 
kraujo, žaizdų, jeigu reikėdavo 
tvarstį uždėti, vaistus suleisti drą-
siai tai darydavau. Nuo mažens 
jutau gailestį sergančiam, kenčian-
čiam žmogui ir, jeigu tik kažkaip 
galėdavau jam padėti, stengdavau-
si tai padaryti. Todėl, man atrodo, 
ir profesijos pasirinkimas atėjo iš 
širdies“.

Baigusi Kauno medicinos insti-
tutą, jį grįžo į gimtąjį rajoną, dirbo 
Anykščių pirminės sveikatos prie-
žiūros centre, buvo vaikų ir paau-
glių profilaktinio kabineto gydyto-
ja, taip pat kelis metus dirbo poilsio 
namų „Anykščių šilelis“ gydytoja, 
o nuo 1990-ųjų iki dabar dirba dar 
ir Kurklių ambulatorijoje. 

Kurkliečiai gydytojai – savi. 
„Per tiek metų kelios pacientų 
kartos pasikeitė, kiekvienas pažįs-
tamas, kiekvienas savas. Pacientų 
mažėja – seneliai iškeliauja amži-
nojo poilsio, o jų vaikai ar anūkai 
į gimtąsias sodybas dažniausiai 
tik vasaromis beužsuka. Pastebiu, 
jog pacientai keičiasi – vyresnio 
amžiaus žmonės pas medikus už-
suka ne tik dėl ligų. Ateina ir pa-
sidžiaugti, ir pasiguosti... Tai ypač 
akivaizdu dirbant Kurkliuose, kur 
gydytojas dažnai laikomas jeigu ir 
ne šeimos nariu, tai bent jau labai 
jam artimu“ – apie savo pacientus 
kalbėjo medikė.

Paklausta, ar jos darbo diena 
baigiasi užvėrus kabineto ar am-
bulatorijos duris, D. Kazlaukienė 
sakė: „Anksčiau žmonės gerokai 
dažniau po darbo valandų man 
skambindavo. Dabar – nors tele-

fono neišjungiu niekada – žmonės 
skambina tik atsitikus rimtai bėdai, 
be reikalo tikrai netrukdo“.

Pacientų emocijas tenka 
sugerti kaip kempinei 

Dar prieš kelis dešimtmečius 
kunigo, mokytojo, mediko pro-
fesijas pasirinkę žmonės buvo 
ypač gerbiami. O kaip yra dabar? 
„Šiais laikais pagarba medikui gal 
kiek sumenkusi... Visokių pasitai-
ko žmonių. Labai daug neigiamų 
emocijų įneša internetas – žmonės 
jame prisiskaito apie ligas, gydymo 
būdus, vaistus ir atėję pas mediką 
vos ne pradeda pasakoti, kaip gy-
dyti vieną ar kitą ligą. Kita grupė 
žmonių – tai žmonės grįžę iš užsie-
nio. Jie irgi ateina su visokiais prie-
kaištais gydytojams. Nors, mano 
manymu, medicinos sistema Lietu-
voje tikrai aukšto lygio. Patekti pas 
gydytoją užsienyje nėra lengva, 
dažnas pacientas atvykęs į gydymo 
įstaigą gauna tik būtinąją pagalbą 
ir receptą vaistui nuo skausmo, tai 
pas mus patekti pas specialistą yra 
gerokai lengviau... Kokie bebūtų 
pacientai, mes, medikai, turim lai-
kytis teorijos, kad pacientas visada 
teisus. Sugeri kaip kempinė visas 

emocijas ir dirbi toliau... Mes tą 
jau mokam...“ – kalbėjo gydytoja 
D. Kalzlauskienė. 

Paklausta, kaip ilsisi, kai dar-
be susiduria su tokia įvairiausių 
emocijų lavina, pašnekovė teigė: 
„Labai svarbu turėti žmonių, su 
kuriais galėtum pasikalbėti, „pasi-
bėdavoti“ – ar tai būtų draugai, ar 
šeimos nariais. Nors blogų emocijų 
stengiuosi namo nesinešti, bet ne 
visada pavyksta... Mėgstu sukiš-
ti rankas į žemę, tokiu būdu labai 
gerai pailsiu. Dar padeda įvairios 
išvykos, koncertai, teatras... Ir, ži-
noma, supratimas, kad pas gydy-
toją atėjęs žmogus emocijas daž-
niausiai paleidžia dėl to, kad jam 
skauda, kad bijo...“

Tiki žmonių sąmoningumu

Nors dabar patekti į gydymo įs-
taigas nelengva – medikai konsul-
tuoja telefonu, išrašo elektroninius 
receptus ar nedarbingumo lapelius, 
tačiau vis tiek yra didžiausioje rizi-
kos grupėje. 

D. Kazlauskienė sako, jog dėl 
savo sveikatos nesijaudinanti: „Ti-
krai į darbą einu be baimės. Mes 
šiuo metu neturim daug fizinių 
kontaktų, esam pakankami saugūs. 

Gal tik dėl artimųjų kiek neramu, 
kad neparneščiau užkrato... Ta-
čiau labiau bijau to laiko, kai bus 
atšauktas karantinas. Noriu tikėti, 
kad žmonės neužplūs gydymo įs-
taigų vien dėl receptų ar dėl to, kad 
„gal būtų neblogai kokius tyrimus 
pasidaryti“, o ateis tikrai esant rim-
tam reikalui. Vis dėlto noriu pasi-
džiaugti, bent jau šneku apie savo 
pacientus, kad žmonės yra pakan-
kamai sąmoningi. Taip, jie baimi-
nasi, pergyvena, bet tikrai neblogai 
laikosi karantino reikalavimų. Net 
ir labai garbingo amžiaus pacientai 
man paskambina ir pasakoja, kad 
niekur neina iš namų, kad maisto 
produktus ar vaistus atveža arti-
mieji, kad neleidžia jų į vidų“.

Medikus į užsienį vilioja geri 
atlyginimai

Gydytoja D. Kazlauskienė yra 
ir kelių kadencijų Anykščių rajo-
no tarybos narė. Paklausta, kokias 
pagrindines problemas matanti 
sveikatos apsaugos srityje mūsų 
rajone, kalbėjo: „Tikriausiai kie-
kvienas šeimos gydytojas atsakytų 
tą patį – specialistų trūkumas. 

(Nukelta į 11 psl.)

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė įsitikinusi, kad 
gerai dirbti gali tik tas medikas, kuris myli žmones.

Kurklių ambulatorijos slaugytoja Rūta Paciūnienė sakė, kad 
šiais laikais vyresni žmonės ypač jaučia vienatvę, tad kartais pas 
medikus skuba ne tik gydytis, bet ir pasiguosti.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Gyvenimo spalvos 
(k).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 LRT radijo žinios.
08:05 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Šventadienio min-
tys. 
12:30 Motinos diena. Šv. 
Mišių t iesioginė transliaci-
ja iš Šiluvos koplyčios.
13:50 Puaro. N-7
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su 
vert imu į gestų kalbą).
16:00 Dainų dainelę Jums 
skir iu. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vert imu į gestų 
k.).
18:00 Duokim garo! 
19:30 Daiktų istori jos. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Koncertas „Būk pa-
sveikinta, Mama“.
22:30 Mamma Mia! N-7
00:15 Laukinė širdis. N-14

06:40 Tomas i r  Džer is 
(k) .
07:10 Saugokis  meškinų.
07:40 Ogis  i r  tarakonai .
08:00 Ri ter ių  pr incesė 
Nela.
08:30 Tomo i r  Džer io  pa -
sakos.
09:00 Beprot iškos melo -
di jos.
09:30 Buniku la (k) .
09:55 Šonku d ienoraš -
č ia i .  Vienaragio nuoty -
k ia i .
11:45 Pel iukas St iuar tas 
L i t l is  2 .
13:20 Roko kara l ienė. 
N-7
15:25 Įkyruolė.  N-7
17:30 Tele lo to. 
18:30 Ž in ios.
19:20 Spor tas.
19:27 Ora i .
19:30 L ie tuvos balsas. 
21:45 Tai  č i  meis t ras. 
N-14
23:55 Tai .  S
02:20 Patru l ia i  (k) .  N-14

 
06:00 Sveikatos medis .
07:00 Gal ing ie j i  re indže -
r ia i .  Žvėr ies gal ia .
07:30 Supermergai tės. .
08:00 Ančiukų is tor i jos. 
N-7
08:30 Svajonių ūk is . 
09:00 La Mais tas.
10:00 Pasaul is  pagal 
moter is .
11:00 Svajonių sodai .
12:00 Bembis.
13:30 102 dalmat ina i . 
N-7

15:35 Keis tas penktadie -
nis .  N-7
17:25 Tai  –  mes.  N-7
18:30 TV3 ž in ios.
19:22 TV3 spor tas.
19:27 TV3 ora i .
19:30 L ie tuvos ta lenta i . 
Supervaika i .
21:30 Auklė Tulė.  N-14
23:25 Žudikės maniakės 
užrašai .  N-14
01:10 Žmoni jos b iuras 
(k) .  N-14

06:30 L ie tuvos gal iūnų 
čempionato etapas (k) . 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k) .  N-7
08:30 Tauro ragas.  N-7
09:00 Bal t i jos  ga l iūnų 
čempionatas. 
10:00 Varom! N-7
10:30 Didž iaus i  gamtos 
žvėrys.
11:30 Negyvenamose sa -
lose su Beru Gr i lsu.  N-7
12:30 Pragaro v iešbut is . 
N-7
13:30 Vani ty  Fai r. 
Vis iška i  s lapta i .  N-7
14:30 Ekst rasensų mū -
š is .  N-7
17:00 Nusika l t imų tyrė -
ja i .  N-7
18:20 Kvapų detektyvas. 
N-7
19:30 Mylėt i (s)  smagu. 
N-7
22:00 Narkot ikų prekei -
v ia i .  N-14
23:10 Karo v i lka i . 
L ikv idator ia i  VI I .  N-14
00:10 Pabėgt i  ne įmano -
ma (k) .  N-14
01:55 Pjūk las 5 (k) .  S

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 erdvės.
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 Džesmina. N-14
23:05 Sveiki, aš Doris. 
N-14
00:50 Uošvio tvirtovė (k). 
N-14

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:03 Festivalis 
„Midsummer Vilnius 2017“ 
(k).
07:20 Prisiminkime. 
Dainuoja Elena 
Čiudakova. (k).
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo l iudyto-
jai. Lietuvos kankinystės 
kelias.
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta. 

11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Lini ja. Spalva. 
Forma. 
12:30 Mokslo sriuba. 
13:00 Sti l ius (su vert imu į 
gestų k.). 
14:00 Šventadienio min-
tys. 
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 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempionato 
rungtynės. Urugvajus – 
Angli ja.
22:55 Gala koncertas iš 
teatro „La Scala“. 
01:05 Mamma Mia! (k). 
N-7

06:35 Ski lusios kaukolės 
iššūkis (k).  N-7
07:30 Jukono vyrai  (k). 
N-7
08:30 Simpsonai (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 Taikinys. N-7
13:00 Gelmėse slypinčios 
unikal ios istor i jos.  N-7
14:00 Iš l ik imas. N-7
16:00 Jukono vyrai .  N-7
17:00 Sandėl ių karai .  N-7
18:00 Ekspedici ja su 
Stevu Backshal lu.  N-7
19:05 Amerikos talentai . 
21:00 Žinios.
21:55 “Sportas”.  2020. 
1 s.
21:58 Orai .
22:00 Karal iaus 
Sal iamono kasyklos. N-7
23:50 Trys dienos nužu-
dyt i  (k) .  N-14

07.00 Gluchar iovas.  N-7.
08.00 Bal t i jos  ke l ias. 
08.30 Kaimo akademi ja . 
09.00 Gr i l io  skanėsta i . 
10.00 Mokslo r i tmu. 
10.20 Mažos Mūsų 
Pergalės.
10.30 L ie tuvos komiko 
vakaras.  N-7
12.00 Kel rodė žvaigždė. 
N-7.
14.00 Dvaro rūmai .  N-7
15.00 Grupė “Rondo” . 
Gyvo garso koncer tas.
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 Užauginau žmogų.
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Maža išpaž int is .
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Nauja d iena. 
21.30 „24/7“ . 
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Vėjas į  ve idą.  N-7

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
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 Šoka Lietuva.
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. N-14
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas 
(k). N-7
00:45 Šoka Lietuva (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos (k).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k).

06:10 Iš širdies į širdį. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. 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 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 Pagrobtieji. N-14
00:20 Antrininkas. N-14
01:20 Tai či meistras (k). 
N-14
03:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (k). N-7 

06:25 Keršytojų komanda. 
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 Nuo likimo nepabėgsi. 

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 Taksi 3. N-14
23:40 Kaulai. N-14
00:40 24 valandos. 
Palikimas. N-14
01:35 Rouzvudas. N-7
02:25 Amerikiečiai. N-14

06:10 Greičiausias paukštis 
pasaulyje (k). 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:25 Didžiausi gamtos žvė-
rys (k). 
09:35 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k).
11:35 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (k).
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 Užkratas. N-14

23:10 Mylėti(s) smagu (k). 
N-7
01:30 Narkotikų prekeiviai 
(k). N-14
02:30 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII (k). N-14

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji. 
12:05 Marija Vern. N-7
13:10 Visa menanti. N-7
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Vaikinams tai patinka! 
N-14
23:00 Garbės reikalas. 
01:00 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Žagarės vyšnių festiva-
lis 2014 (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 Linija. Spalva. Forma 
(k).
13:05 Kultūros diena (k).
14:00 Mano tėviškė. 

14:15 Muzikos talentų lyga 
2019 (k).
15:40 Muzikinis intarpas.
15:50 Džiunglių knyga .
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mokykla.
18:00 Čia – kinas (k).
18:30 Laisvės kaina. Sąjūdis. 
19:25 Kūrybingumo mokykla. 
19:35 Gestų kalba Lietuvoje. 
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.

07:00 CSI kriminalistai (k). 
N-7
08:00 Kobra 11 (k). N-7
09:00 Autopilotas (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 Įstatymus gerbiantis 
pilietis. N-14
23:10 Pjūklas 6. S

01:00 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. Lai
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.
01.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai transliacija (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 Šoka Lietuva.
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“.
21:30 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai. N-14
23:45 Klausimėlis..
24:00 Komisaras Reksas 
(k). N-7
00:45 Šoka Lietuva (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Visi kalba (k).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k).
03:00 LRT radijo žinios.

06:10 Iš širdies į širdį. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. 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 Šerifo mašina. N-14
00:20 Antrininkas. N-14
01:20 Pagrobtieji (k). N-14
02:45 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (k). N-7 

06:25 Keršytojų komanda. 
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 Nuo likimo nepabėgsi. 
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 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 Pabėgimas į 
Galvestoną. N-14
23:50 Kaulai. N-14
00:50 APB. N-14
01:40 Rouzvudas. N-7
02:30 Amerikiečiai. N-14

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 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 Niekada nepasiduok 
2. N-14
23:05 Užkratas (k). N-14
01:05 Nusivylusios namų 

šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:05 Marija Vern. N-7
13:10 Visa menanti. N-7
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XIX. Nusikaltimas ir 
bausmė. N-7
23:05 Garbės reikalas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Čia – kinas (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (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 (k).
12:40 Atspindžiai (k).
13:05 Kultūringai su Nomeda 
(k).
14:00 Laisvės kaina. Sąjūdis 
(k).
14:55 Gestų kalba Lietuvoje 

(k).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3.
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 dešimtme-
tis.
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 Bankas. N-14
23:15 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. Marcelė Kubiliūtė (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Simpsonai (k). N-7
09:00 Praeities žvalgas (k). 
N-7
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 Pasitikėjimas. N-14
22:55 Gelbėtojai. N-7
00:50 Tironas. N-14
01:40 Svieto lygintojai. N-7
02:25 Imperija. N-14

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 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. 
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
01.30 Oponentai. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
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 Atspindžiai. 
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
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
23:50 Šoka Lietuva (k).
00:05 Komisaras Reksas 
(k). N-7
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k).
03:00 LRT radijo žinios.

06:10 Iš širdies į širdį. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. 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 Šalta naktis. N-14
00:15 Antrininkas. N-14
01:15 Šerifo mašina (k). 
N-14
02:40 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (k). N-7

06:25 Keršytojų komanda. 
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 Nuo likimo nepabėgsi. 
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 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 Prezidento medžioklė. 
N-14
22:25 Vikinglotto.
22:30 Prezidento medžioklė. 
N-14
23:50 Kaulai. N-14
00:45 APB. N-14
01:35 Rouzvudas. N-7
02:25 Amerikiečiai. N-14

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 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
19:30 Paskutinis laivas. N-7
20:30 Pričiupom!
21:00 Baimės kaina. N-14
23:25 Niekada nepasiduok 2 
(k). N-14

01:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:05 Marija Vern. N-7
13:10 Visa menanti. N-7
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XIX. Paskutinė kliūtis. 
N-7
23:05 Garbės reikalas.
00:55 Rožių karas.
02:35 Midsomerio žmogžu-
dystės XIX. Nusikaltimas ir 
bausmė (k). N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Teatras (k).
07:00 Tarp dalių (ne)plojama 
(k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (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. 
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 dešimtme-
tis (k).
15:40 Muzikinis intarpas.
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mokykla. 
18:00 7 Kauno dienos (k).
18:30 Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
19:25 Kūrybingumo mokykla. 
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 ver-
timu į gestų k.).
21:30 Trys Claros Schumann 
gyvenimai.
22:30 Mes nugalėjom (k).
23:00 Brandūs pokalbiai (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 Simpsonai (k). N-7
09:00 Vienam gale kablys (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 Įsibrovimas. N-14
22:50 Gelbėtojai. N-7
00:40 Tironas. N-14
01:30 Svieto lygintojai. 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. 
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
01.30 Oponentai. 
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
N-7
11:35 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 Čia – kinas. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
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 Šoka Lietuva (k).
00:05 Komisaras Reksas 
(k). N-7
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k).
03:00 LRT radijo žinios.

06:10 Iš širdies į širdį. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. 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 meilės. 
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Vaikinas iš gretimo 
namo. N-14
00:20 Antrininkas. N-14
01:20 Šalta naktis (k). N-14
02:40 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (k). N-7

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Gero vakaro šou. N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Nuo likimo nepabėgsi. 
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 Farai. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Paskutinis raganų me-
džiotojas. N-14
00:05 Kaulai. N-14
01:05 APB. N-14
01:50 Rouzvudas. N-7
02:40 Pasitikėjimas. N-14

06:25 Mano virtuvė geriausia 
(k).
07:35 Asmens sargybinis (k). 
N-7 
08:35 Pėdsakas (k). N-7 
09:35 Kobra 11 (k). N-7
11:35 Paskutinis laivas (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 Taikdarys. N-7
23:25 Baimės kaina (k). N-14
01:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji. 
12:05 Marija Vern. N-7
13:10 Visa menanti. N-7
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7 
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Į šiaurę per šiaurės 
vakarus. Kapitonas Kablys. 
N-14
22:55 Garbės reikalas.
00:45 Rožių karas.
02:25 Midsomerio žmogžu-
dystės XIX. Paskutinė kliūtis 
(k). N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“ (k).
07:05 Proto džiunglės (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (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. 
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 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mokykla. 
18:00 Stop juosta (k).
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:25 Kūrybingumo mokykla.
19:35 Kino istorija.
20:20 Prisiminkime. 
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 3 minutės iki kino. 
Filmą „Tai tik pasaulio pabai-
ga“ pristato kino režisierius 
R. Zabarauskas. .
21:33 Tai tik pasaulio pabai-
ga. N-14
23:10 Manto Jankavičiaus 
akustinis koncertas. 2013 m.
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.

 
06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Simpsonai (k). N-7
09:00 Gyvūnų manija (k).
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Topmodeliai. 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.
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Matau tik tave. N-14
23:10 Gelbėtojai. N-7
01:05 Tironas. N-14
02:00 Svieto lygintojai. 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. 
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
01.30 Gyvenimas. 
02.30 Lietuva tiesiogiai. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Džesika Flečer. N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas. 
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 Stop juosta. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Šoka Lietuva (k).
23:00 Sikarijus: narkotikų 
karas. S
01:00 Baigiamieji egzami-
nai. N-14
03:05 Kas ir kodėl? (k).

06:10 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 VIDO VIDeO. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7
21:00 Agentų žaidimai. N-14
23:15 Praradimas. N-14
01:10 Artėjant prie nežino-
mybės. N-14
02:35 Vaikinas iš gretimo 
namo (k). N-14

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Farai (k). N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Nuo likimo nepabėgsi. 
N-7
12:00 Tikroji žvaigždė. N-7
13:00 Parduotas gyveni-
mas. N-7
14:30 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 La troškinys. N-7
21:45 Karibų piratai. 
Salazaro kerštas. N-7
00:15 Devynioliktasis sta-
las. N-7
01:55 Taksi 3 (k). N-14
03:20 Pabėgimas į 
Galvestoną (k). N-14

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 Amerikietiškos imty-
nės. N-7
21:30 Rokis. N-7
23:55 Taikdarys (k). N-7
02:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7 

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:05 Marija Vern. N-7
13:10 Visa menanti. N-7

14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Kol mes gyvi. N-14
23:30 Tiltas. N-7
01:30 Rožių karas.
03:00 Į šiaurę per šiaurės 
vakarus. Kapitonas Kablys 
(k). N-14 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“ (k).
06:45 Klausimėlis (k).
07:00 Mokslo sriuba (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (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. 
Rusų gatvė (k).
12:40 7 Kauno dienos (k).
13:05 Legendos (k).
14:00 Istorijos perimetrai 
(k).
14:55 Mūsų miesteliai. 
Užventis. 1 d. (k).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3.
16:15 Smurfai.

16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:55 Trys minutės po-
ezijos. Poetas Jonas 
Strielkūnas.
18:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (k). 
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:20 Prisiminkime (k).
19:30 Kultūros diena. 
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 Gyveno kartą Uvė. 
N-14
23:25 Jurgos albumo „Not 
perfect“ pristatymo koncer-
tas.
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
08:30 Simpsonai (k). N-7
09:00 Statybų gidas (k).
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Topmodeliai. 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.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.
21:58 Orai.

22:00 Svetimas kūnas. N-7
23:50 Pjūklas 6 (k). S
01:30 Pasitikėjimas (k). 
N-14

06.00 Nauja diena. 
07.00 Lietuva tiesiogiai. 
07.30 Skyrybos. 
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. 
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 Baltijos kelias. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Moterų daktaras. N-7
22.00 Nauja diena. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2020“. N-7
23.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
00.30 Moterų daktaras. N-7
01.30 Skyrybos. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos (k).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės (k).
07:35 Mumija Dumis ir 
Achnetuto kapas.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
09:30 Veranda (k).
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė (k).
11:00 LRT radijo žinios.
11:05 Po pamokų. 
11:15 Kino istorija (k).
12:00 Pasaulio dokumentika. 
13:50 Džesika Flečer. N-7
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Be abejo, turbūt. N-7
00:40 Sikarijus: narkotikų 
karas (k). S
02:40 Gyveno kartą Uvė (k). 
N-14

07:00 Tomas ir Džeris (k).
07:30 Saugokis meškinų.
08:00 Ogis ir tarakonai.
08:20 Riterių princesė Nela.

08:50 Tomo ir Džerio pasa-
kos.
09:15 Beprotiškos melodijos.
09:40 Bunikula.
10:05 Varlių karalystė.
11:55 Monte Karlas. N-7
14:10 Delfinukas Bernis.
16:00 Kvailių apsauga. N-7
17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Šrekas Trečiasis.
21:15 Pikseliai. N-14
23:25 Kaimynai. S
01:15 Agentų žaidimai (k). 
N-14

06:05 Paskutinis žmogus 
Žemėje. N-7
06:30 Ančiukų istorijos (k). 
N-7
07:00 Galingieji reindžeriai. 
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 Kapitonas 
Trumpakelnis. N-7
12:45 Gražuolė ir 
Sebastianas. Nuotykiai tę-
siasi. N-7
14:40 Netikra vienuolė. 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 Povandeninis horizon-
tas. N-14
23:05 Pranašas. N-14
01:00 Paskutinis raganų 
medžiotojas (k). N-14
02:50 Povandeninis horizon-
tas (k). N-14
04:40 Pasitikėjimas (k). N-14

06:00 Pričiupom! (k). 
07:30 Kvapų detektyvas (k). 
N-7
08:30 Pričiupom! (k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 Varom! N-7
10:30 Gyvūnai. Laukinė 
širdis.
11:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7
12:35 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. 
22:50 Kaubojai ir ateiviai. 
N-14
01:05 Banga. N-14
02:45 Rokis (k). N-7

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, ma-
žos erdvės.
13:00 Akloji (k).
14:45 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
15:45 Širdele mano. N-7
17:45 Uždrausto miesto intri-
gos. N-7
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 Nusikaltimo vieta - 
Hamburgas. Viskas, ką pasa-
kysite. N-14
22:55 Tūkstančiai mylių iki 
tavęs. N-7
01:10 Tiltas (k). N-7
03:00 Kol mes gyvi (k). N-14 

 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)ploja-
ma. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. 
13:00 Į sveikatą! 
13:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 
14:00 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena 
širdis“. 
16:00 Brandūs pokalbiai. 

16:30 Proto džiunglės. 
17:00 Klauskite daktaro (su 
vertimu į gestų k.). 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą. 
19:45 Ten, kur namai 1. N-7
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.).
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempionato rung-
tynės. 2014 m. D grupė. 
Urugvajus – Italija.
22:55 „Quorum“ jubiliejinė 
kelionė po pasaulį. 
00:30 Dabar pasaulyje. 
00:55 Baigiamieji egzaminai 
(k). N-14

06:30 Taikinys (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 Taikinys. N-7
13:00 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 Pjūklo ketera. N-14
00:50 Svetimas kūnas (k). 
N-7
02:15 Matau tik tave (k). N-14

07.00 Brangioji, 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.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas. N-7
10.30 Baltijos kelias. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7
14.00 Dvaro rūmai. N-7
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Mokslo ritmu. 
16.50 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje.
19.00 Tu esi mano. N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Gluchariovas. N-7
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Tu esi mano. N-7
01.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7

redaktorei nežinantNNN

Įrašykite reikiamą skaičių nuo vieno iki devynių

(Atsakymas spausdinamas 14-ame „Anykštos“ puslapyje).

„Korona“ paveikia net 
žmonių fantaziją

Balandžio 23-osios rytą, 
Anykščių rajono gyventojų akys 
nejučia nukrypo į dangaus mėly-
nę. Ne vieno gyventojo akį pa-
traukė neįprastas ženklas – pra-
skrendančių lėktuvų suformuotas 
kryžius.

Nekasdienį reginį žmonės ne-
truko apipinti legendomis. Kai 
kas spėjo, kad toks ženklas dan-
guje greičiausiai reiškia korona-
viruso epidemijos plitimo pabai-
gą. Kiti svarstė, kad taip dangus 
perspėja Anykščių rajono savi-
valdybės valdininkus galų gale 
užbaigti šildymo sezoną. Dar kiti 
konstatavo, kad kryžiaus ženklas 

virš dangaus Anykščių reiškia 
„pypiec visam rajonui“...

Nežinia, kiek ten tos teisy-
bės žmonių pasvarstymuose, bet 
kai kurios pranašystės netikėtai 
ėmėsi pildytis. Jau penktadienį, 
balandžio 24-ąją, paskelbta, kad 
Lietuvoje ženkliai sumažėjo nu-
statytų užsikrėtimų koronavirusu 
atvejų skaičius, o UAB „Anykš-
čių šiluma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis prakalbo apie galimą 
šildymo sezono pabaigą.

Kryžius Anykščių padangėje 
sulaukė išskirtinio fotografų dė-
mesio. Dalijamės fotografės Jo-
vitos Uzdraitės nuotrauka.
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gyvieji Anykščiai

(Atkelta iš 5 psl.)

„Aš net ir amžiaus savo niekam 
nesakau. Jei reikia kur užrašyti, sa-
kau ne asmens, o savo ūkio kodą. 
Reikia žiūrėti, kas to žmogaus šir-
dyje, koks mąstymas, o ne dejuoti, 
kad oi, kiek man metų. O man ligų 
tris kartus daugiau nei gal kitam, 
bet nedejuoju.

Visas ligas reikia prisijaukinti ir 
gyventi su jomis toliau“, – minti-
mis dalijosi garbaus amžiaus mo-
teris. 

D. Lingienė daug skaito, prenu-
meruoja spaudą ir iki šiol sėkmin-
gai vadovauja braškyne dirban-
tiems žmonėms.

Karantinas suvaržė darbą 

Braškininkystės verslu ji užsiima 
jau 30 metų. Braškių auginimas ir 
pardavimas yra visas moters gyve-
nimas. 

Tiesa, šiemet yra pirmi metai, 
kai moteris jau leidžia sau nebei-
ti dirbti į braškyną, dėl to didesnė 
atsakomybė užgulė dukros Sandros 
pečius.

„Sandra ne tik daug dirba namuo-
se braškyne, bet ir rūpinasi manimi: 
kad laiku išgerčiau vaistus, kad ne-
pamirščiau kepurės, eidama į lauką, 
vėjams smarkiai pučiant. Laikui 
bėgant, jai rūpesčių tik daugės“, – 
mąstė Danguolė. 

Be to, darbus prie braškių gerokai 
suvaržė karantinas. „Išvykų, par-
odų nėra, kur paprastai su Sandra 
visada važiuodavom ir veždavom 
daugybę daigų. Stengiamės laikytis 
reikalavimų. Šiandien mūsų lauke, 
dėvėdamos kaukes, dirba ne dau-
giau, nei penkios moterys, išlaiko 
atstumus. Tekantis vanduo, muilas, 
dezinfekcijos priemonės – viskuo 
esam pasirūpinę. Į sandėliuką, kur 
laikau daigus, aš nei vieno pirkėjo 
neįleidžiu, kad aplinka išliktų šva-
ri, be užkrato. Daigus pakuojame 
tik į savo pakuotes – prie svetimų 
įpakavimo daiktų net neprisilie-
čiame. Esam pasirengę ir būsimąjį 
naują derlių skinti – turime įsigiję 

100 vienetų kaukių ir dar 100 vnt. 
vienkartinių pirštinių“, – kalbėjo 
ūkininkė. 

Ūkininkė D. Lingienė savo braš-
kyne išlaiko iki trisdešimties veislių 
braškių: „Turim daugelio mėgia-
mas ir nepamirštas veisles „Ven-
ta“, „Senga“, „Sengana“, „Polka“, 
„Malvina“, „Kristina“, bet norisi ir 
naujovių, tad turim naujų veislių: 
„Elly“, „Jive“, „Corry“, „Magnus“. 
Vieną veislę auginam, kuri dar net 
be vardo – tai FF1503“. 

Turi pati saugotis, kad būtų 
braškių

Pasiteiravus, ar atvykę pirkėjai 

laikosi atstumo, D. Lingienė pasa-
kojo, kad kai kurie net neprisileidžia 
artyn, o kai kuriuos reikia ir stabdy-
ti. „Bet visi į mano kiemą įeina su 
kaukėm ant veido – taip, kaip para-
šyta ant mūsų pagaminto ir pasta-
tyto STOP ženklo ties įvažiavimu. 
Atidavę produkciją, pinigų į rankas 
neimame, o dedame į maišiuką. 
Monetas iš karto dezinfekuojame, 
popierines kupiūras kelias dienas 
palaikome negyvenamoje patalpo-
je, saulės atokaitoje. Na, o man tai 
labai reikia saugotis – kitaip braš-
kyno ir braškių juk nebebus. Braš-
kynas – visas mano gyvenimas. O 
ką, man rūteles pinti?“ – besišypso-
dama klausė aktyvi ūkininkė. 

Promočiutė prieš Motinos dieną debiutavo su poema vaikams

UAB „Anykščių šiluma“ informacija
Patvirtinta šilumos ir karšto vandens kaina 

gegužės mėnesiui.

Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 5,94 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 6,59 ct/kWh
Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. 

gegužės mėn. mažesnė 17 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:
 gyventojams – 7,78  eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,64 eur/m3

(Atkelta iš 6 psl.)

Tačiau gal tai ne tik mūsų ra-
jono, bet ir visų mažesnių rajonų 
problema. Gaila, kai jauni gydy-
tojai išvyksta iš Lietuvos, tačiau 
kaip juos sustabdysi, kai užsie-
nyje siūlo kelis kartus didesnius 
atlyginimus... Jaunam, šeimą 
turinčiam medikui tenka dirb-
ti keliuose darbuose, dar būdėti 
naktimis, kad galėtų išgyventi, 
įsigyti būstą ir pan. Jeigu nėra 
kam padeda, tokiems žmonėms 
tikrai labai sunku. Manau, kad 
norint išlaikyti medikus Lietuvo-
je, reikia keisti darbo užmokesčio 
sistemą... Kita priežastis, dėl ko 
jauni specialistai vengia važiuoti 
į rajonus, tai abejonės dėl atei-
ties – kas žino, kiek ilgai vieno ar 
kito rajono ligoninė veiks...

Situacija Anykščių PSPC, ma-
nau, pakankamai nebloga. Mūsų 
kolektyve yra ir jaunų specialis-
tų, kurie čia dirbti važinėja net iš 
kitų rajonų“.

Sveikata – svarbiausias 
žmogaus turtas 

D. Kazlauskienė, sprendžiant iš 
„Anykštoje“ išspausdintų padėkų 
kiekio, tikrai pacientų mylima ir 
gerbiama gydytoja. Pasiteiravus, 
kiek jai reikšmingos šios padė-
kos, gydytoja sakė: „Varžytis su 
kuo nors aš nenoriu. Tikiu, kad 
kiekvienas medikas, pasirinkęs 
šią profesiją, ją gerbia, o kartu 

gerbia ir myli savo pacientus. 
Žmones reikia mylėti, kitaip 
dirbti šį darbą bus labai sunku... 
Žinoma, visos tos padėkos labai 
paglosto širdį, kabinete dažnai 
neturim laiko nuoširdžiai su pa-
cientu pasikalbėti – vienam paci-
entui priimti skirtas laikas regla-
mentuotas, tad dažnai kalboms 
ne apie vaistus ar ligas pritrūksta 
laiko. Gražus žodis, padėka tikrai 
labai daug reiškia“.

Populiariausia rajono gydy-
toja D. Kazlauskienė visiems 
savo pacientams taip pat turėjo 
ką pasakyti: „Kiekvienam noriu 
padėkoti už tas padėkas, gražius 
žodžius, įvertinimą. Linkiu gy-
venime paties svarbiausio daly-
ko – sveikatos. Kai bus sveika-
tos, tikrai visko turėsim – bus ir 
gera nuotaika, ir džiaugsmo bus 
daugiau, ir pavasaris bus gerokai 
spalvingesnis...“

Gydo ne tik vaistais, bet ir 
žodžiu

Kurklių ambulatorijoje slau-
gytoja dirbanti Rūta Paciūnienė 
šiemet išrinkta populiariausia 
rajono slaugytoja. Čia ji jau skai-
čiuoja 32-uosius darbo metus. 

Paklausta, ar medikės profesija 
– jos svajonių profesija, R. Paciū-
nienė sakė: „Iš tikrųjų tai norėjau 
būti mokytoja. Tačiau Didžiakai-
myje dirbo felčerė ir pasižiūrėjus į 
jos darbą supratau, į kurią sritį vis 
dėlto turėčiau pasukti... Ir esu la-

Dėdės gydytojo pavyzdys paskatino 
rinktis medikės kelią

- Žinojau apie gražią, daug 
metų vykusią „Anykštos“ lai-
kraščio iniciatyvą organizuoti 
populiariausio rajono mediko 
rinkimus. Pagalvojau, kad būtų 
gražu ją atgaivinti, todėl kartu su 
„Anykštos“ redakcija nuspren-
dėme, kad Medicinos darbuoto-
jų dienos proga būtų smagu vėl 
pagerbti medikus. Man norėjosi, 
kad medikai sulauktų ne tik kalti-
nimų, nepasitenkinimo, bet ir gra-
žių žodžių. Neklysta tik tie, kurie 
nedirba, todėl reikia suprasti, kad 
net jeigu medikai ir padaro klai-
dų, tai tikrai ne dėl to, jog jiems 
nerūpi pacientai. 

Džiaugiuosi, kad pacientai 
aktyviai dalyvavo rinkimuose, 
negailėjo gražių žodžių, padėkų. 
Kiekviena padėka, manau, medi-
kui labai svarbi.

Ir pati sekiau rinkimus, skai-
čiau laikraštį. Laimėtoja nenuste-
bino, nes jau buvau girdėjusi, kad 
gydytoja Dalia Kazlauskienė ke-
lis kartus laimėjo šiuos rinkimus. 
Bet smagu, kad nemažai padėkų 
sulaukė ir kiti gydytojai.

Apmaudu, kad šalyje paskelb-
tas karantinas sujaukė mūsų pla-
nus surengti gražią šventę, pa-
sveikinti ir apdovanoti medikus. 
Tikiuosi, kad kitais metais ši graži 
tradicija nenutrūks ir bus pasvei-
kinti ne tik nauji rinkimų laimėto-
jai, bet prisiminti ir šių metų.

Kaip įstaigos vadovė labai no-
riu padėkoti savo kolektyvui, ku-
ris pavojaus akivaizdoje susitelkė 
ir atlieka ypatingai svarbų darbą. 
Dalis mūsų medikų dirba Karščia-
vimo klinikoje, dalis – mobiliose 
brigadose, kurios ima koronaviru-
so mėginius iš medikų, socialinių 
paslaugų tiekėjų, dirba Aknystos 
socialinės globos namuose. Ačiū 
ir mūsų vairuotojams, kurie per-
veža užsikrėtusius pacientus į 
izoliacijos vietas, veža mėginius 
į laboratorijas. Visi jie – pirmose 
barikadų gretose. Dėkoju jiems, 
kad labai dažnai negalvodami 
apie savo ar artimųjų sveikatą, jie 
atlieka šventą pareigą, daro tai, 
ką įpareigoja daryti Hipokrato 
priesaika. Visi šie žmonės mažai 
kalba, bet labai daug dirba...  

bai patenkinta savo sprendimu, nes 
jaučiuosi savo vietoje. Niekada ne-
sigailėjau savo pasirinkimo“.

Tikriausiai šiuo metu klausimas 
apie darbą viruso akivaizdoje už-
duodamas daugumai medikų, tad 
ir R. Paciūnienės teiravomės, ar 
nebaisu eiti į darbą: „Kadangi da-
bar gyvenu viena – vyras išvykęs 
į užsienį, tai nebijau parnešti už-
krato. O dėl savęs? Net nežinau... 
Pradžioje gal buvo šioks toks neri-
mas, o dabar gal jau apsipratau su 
esama situacija. Pacientų į ambu-
latoriją užeina mažai, darbas dau-
giausiai vyksta telefonu. Paskam-
binę vyresnio amžiaus žmonės jau 
teiraujasi, kada galės užeiti į am-
bulatoriją, sako, mes gi nesergam, 
neužkrėsim jūsų... Gal jie nelabai 
suvokia šio viruso mastus... Tenka 
paaiškinti, kad ne tiek mes pacien-
tų bijom, bet baiminamės, kad pa-
tys nebūtumėm viruso nešiotojais 
ir jų neužkrėstumėm“.

Kaip ir gydytoja D. Kazlauskie-
nė, taip ir slaugytoja R. Paciūnienė 
sakė, kad miestelio žmonės joms 
savi: „Ateina pacientai gydyto-
jai pasipasakoja, tada ateina man 
pasipasakoja... Taip ir dirbam, 
taip ir gyvenam... Mediko darbas 
tikriausiai išskirtinis tuo, kad la-
bai dažnai turi gyventi kitų gyve-
nimus – kiekvieną turi paguosti, 
padėti jam, o kaip kitaip? Juk visi 
čia esam savi, vieni kitus pažįs-
tam. Bet dėl to, kad esu medikė, 
tikrai nesijaučiu nei pranašesnė, 
nei geresnė. Kiek galiu, tiek sten-
giuosi žmonėms padėti...“

R. Paciūnienė teigė, kad po 
darbo valandų dabar jau rečiau 
žmonės skambina, bet pasitaiko ir 
tokių atvejų. „Kadangi ambulato-
rijoje dar yra ir nedidelė vaistinė, 
tai kartais žmonėms, pavyzdžiui, 
antibiotikų prireikia ir savaitgalį, 
tai, jeigu tik galiu, stengiuosi at-
važiuoti ir padėti...“

„Man kiekvienas pacientas yra 
brangus, kiekvieną Kurkliuose 
pažįstu ir dėl kiekvieno išgyve-
nu. Gal būtų kitaip, jeigu būčiau 
kitur augusi, o dabar nuo mažens 
čia... Todėl ir dėl kiekvieno išė-
jusio Anapilin išgyvenu, kelias 
paras apie tą žmogų galvoju...“ 
– kalbėjo populiariausia rajono 
slaugytoja.

-ANYKŠTA

Medikai nusipelnė padėkų
Apie įvykusius populiariausių rajono medikų rinkimus pa-

kalbinta viena iš jų iniciatorių, Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė Sonata Steniulienė apgailestavo, 
kad dėl karantino nepavyko medikams surengti šventės. „Gal 
kitais metais situacija bus geresnė ir galėsime visi susirinkti į 
būrį“ – sakė gydymo įstaigos vadovė.
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Tilto gatvės projektas: spėlioja, kas ten bus 
Anykščiuose pradėtas įgyvendinti grandiozinis Tilto gatvės projektas. Pagal šį daugiau nei 2 mln. eurų vertės projektą bus rekons-

truoti Čižų ir Karvelių šeimų namai, nugriauti buvusio „tiro“ bei Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro pastatai. Jų vietoje 
(o ir kitose vietose) bus statomi nauji statiniai, formuojami mažosios architektūros elementai. 

Projektas turi būti baigtas 2021 metų birželio 18 dieną. Jį atlikus visas nedidelis Anykščių kvartalas iš esmės pakeis ankstesnį vaizdą.  

Sulaukė mokslų daktarės 
kritikos

Ypač aktyvi diskusija (per 80 
komentarų) apie Tilto gatvės pro-
jektą įsisuko anykštėnės Audro-
nės Skairienės „Facebook“-e. Ži-
nutė buvusi visai nekalta, moteris 
tik nostalgiškai pranešė, kad gai-
la griaunamų buvusių gimdymo 
namų. 

Į diskusiją įsitraukusi Pasaulio 
anykštėnų bendrijos narė, meno-
tyrininkė, mokslų daktarė Jolanta 
Zabulytė piktinosi, kad projektas 
nebuvo pristatytas visuomenei, 
todėl nebuvę progos išsakyti po-
ziciją dėl būsimų Tilto gatvės sti-
klinių pastatų. 

Svėdasų seniūnas, liberalas 
Saulius Rasalas „Facebook“-o 
diskusijoje aiškino, jog projektas 
visuomenei pristatytas prieš ke-
tverius metus.

„Tikrai nieko nežinojau apie 
projekto svarstymą, o tas greta 
esantis „ažūras“ iš ko, ne iš stiklo? 
Kaip ir buvęs „tiras“. Jei rasčiau 
projekto aprašymą, daug neklau-

sinėčiau, o dabar nemažai abejo-
nių kyla. Sauliau, o nemanai, kad 
šiandienos architektai labai dažnai 
neatsižvelgia į senamiesčio ir kitas 
istorines miestų erdves ir kurpia 
greta šiuolaikiškus statinius, kurie 
tikrai svetimkūniai? Kituose mies-
tuose tas pats, tad labai nesinori ir 
jaukiųjų Anykščių sudarkytų...“ 
- poziciją „Facebook“-e dėstė dr. 
J.Zabulytė. Pasak menotyrininkės, 
būsimi stikliniai pastatai primena 
šiltnamius, o tai nėra architektūra. 
„Nežinau, kas priėmė tokį spren-
dimą, bet tokie svetimkūniai tikrai 
miestui nieko savito nesuteikia, 
kaip ir vienodos visuose miestuo-
se trinkelės“, - diskutavo Vilniaus 
Dailės akademijos dėstytoja dr. J. 
Zabulytė.

S.Rasalas mokslininkei aiškino, 
kad apie projekto pristatymą vi-
suomenei buvo plačiai pranešta.  
„Skelbimų buvo kaip per Vasaros 
Fiestos koncertą, t.y. ant kiekvieno 
stulpo po du“ - apie tai, kaip skel-
bimais ant stulpų anykštėnai 2015 
ar 2016 metais buvo kviečiami į 
milijoninės vertės projekto prista-

tymą, aiškino S.Rasalas, tuo laiku 
dirbęs Anykščių rajono mero Kęs-
tučio Tubio komandoje. S. Rasalas 
buvo Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direktorės Ve-
netos Veršulytės pavaduotoju. 

„Sauliau, o kiek tos visuomenės 
buvo? visi trys? ir patiko stiklainis 
tiems trims? nepyk, kad ironizuo-
ju, bet blogųjų pavyzdžių, deja, 
daugiau nei gerų, todėl turėjo būti 
ir internete pateikti projektai, ir 
svarstymai ne tik balsu, bet ir rai-
dėm, taip kaip vyko logotipo rin-
kimai - žmonės aktyviai balsavo, 
diskutavo, nes architektai sukuria 
ir „išeina“, o mums gyventi greta 
jų sprendimų reikia. Beje, ir pini-
gai čia ne paskutinėje vietoje, nes 
jei užsakovas – miestas, miestie-
čiai didelę dalį ir moka“ - poziciją 
dėstė dr. J.Zabulytė.   

Į diskusiją, kad apie šiomis die-
nomis vykstančias statybas anykš-
tėnai buvo tinkamai informuoti 
prieš penkerius metus, įsijungusi 
viena anykštėnė ironizavo, kad 
„dabar 2020 Viešpaties metai“.

Šioje „Facebook“-o diskusijo-

je dalyvavo ir Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius, tie-
sa, jis į didesnius išvedžiojimus 
nesileido, tik patikino, kad pas-
tatas, kuriame buvo gimdymo 

namai, bus atstatytas. 

„Pavogta“ Antano Vienuolio 
žemė

Kaip atrodys Tilto gatvė, kai bus 
atliktas projektas, aiškinomės su 
Anykščių rajono vyriausiąja archi-
tekte Daiva Gasiūniene. 

Pasak jos, tarybiniais metais An-
tano Vienuolio sodybos papėdėje 
statant kioskus buvo nukasta ne-
maža kalno dalis. Ypač ši „vagys-
tė“ išryškėjo dabar, kai nugriauti 
kioskai, kuriuose pastaraisiais 
metais veikė Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centras. 

Pasak Anykščių rajono vyriau-
siosios architektės D.Gasiūnienės, 
atliekant Tilto gatvės projektą bus 
bandoma kalnui suteikti pirmykš-
tį vaizdą. Kitaip, nuardytas kalno 
šlaitas vėl bus užpiltas žemėmis. 

Naujasis Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro pastatas 
bus statomas toje pačioje vietoje, 
kur buvo minimi kioskai. Spren-
džiant pagal projekto vizualizaciją, 
jis bus įkištas į kalno šlaitą ir bus 
matomas tik nuo fasadinės pusės.    

Pasak D.Gasiūnienės, „Info“ 
centro eksploatuojamas stogas gali 
būti naudojamas kaip apžvalgos 
aikštelė ar poilsio erdvė“.

Bendra Tilto gatvės projekto vizualizacija.

Būsimų kioskų eilė šalia Gegužės gatvės.

(Nukelta į 13 psl.)

Stikliniame pastate turėtų įsikurti restoranas.
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(Atkelta iš 12 psl.)

Karvelių ir Čižų namus 
atstatys

Karvelių namas išardytas iki pat 
pamatų. Jis po atstatymo bus toks, 
kaip buvo iki šiol, į pastatą keti-
nama grąžinti senąsias, galimas 
naudoti konstrukcijas. Tarybiniais 
metais nacionalizuotame Karvelių 
name veikė Anykščių rajono li-
goninės gimdymo skyrius, vėliau 
Anykščių „sanepideminė“ stotis.   

Čižų namas tik „nulaupytas“, 
nuimtas stogas, nuplėšta namo ap-
daila. 

Atstačius Karvelių namą, jame 
planuojama įkurti konferencijų 
centrą, motelį. Greta šio pastato 
projektuojamas naujas restorano 
pastatas. Iš restorano turėtų atsi-
verti vaizdas į Šventosios upę ir 
Anykščių miestą.

Rekonstravus Čižų namą, jame 
bus įrengtos patalpos verslui bei 
posėdžių salė. 

Čižų klėtelė po rekonstrukcijos 
bus pritaikyta socialinėms rei-
kmėms. Joje ketinama įrengti vai-
kų užimtumo kambarį. Pagrindinis 
klėtelės fasadas bus įstiklintas. 
Sklype esantį rūsį ketinama  pri-
taikyti kulinarinio paveldo ekspo-
navimui. 

Atsiras erdvės 
prekybininkams

Buvusio „tiro“ pastato vietoje 
bus pastatytas „žemės architek-
tūros formų pastatas“. Teigiama, 
kad jis „vizualiai neįtakos giliau 
teritorijoje esančių paveldosaugi-

nių pastatų ir naujai suprojektuotos 
viešosios erdvės, matomos nuo A. 
Vienuolio gatvės“. Šiame naujame 
pastate planuojama įkurti meno 
dirbinių ir ekologinių prekių par-
duotuvę.

Šalia Gegužės gatvės, tarp Čižų 
namo ir būsimo Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centro 
pastatų, bus išrikiuota modernių 
šiuolaikinių prekybos kioskų eilė. 
Beje, rekonstruojamame kvartale 
liks vienas privatus namas, jį nuo 
gatvės uždarys kioskų eilė.

Atliekant Tilto gatvės projektą 
bus pratęsta Muziejaus gatvė, ji 
kirs Gegužės gatvę ir nusileis iki 
upės. 

Atliekant projektą bus pertvar-
kyta ir dalis autobusų stoties teri-
torijos – mažosios architektūros 
elementai bus įrengti skverelyje 
esančiame tarp autobusų stoties ir 
A.Vienuolio gatvės, bus rekons-
truota dalis autobusų stovėjimo 
aikštės. 

Muziejininkai rado vertingų 
eksponatų

Karvelių ir Čižų namų ardymo 
darbus akylai stebėjo ir Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
darbuotojai. 

„Ardant pastatą, viena iš senų-
jų koklinių krosnių buvo atsargiai 
išardyta ir iškeliavo į Muziejų, tu-
rint vilties, kad bent jos fragmen-
tas kada nors bus atkurtas tame 
pačiame pastate po rekonstrukci-
jos. Šie kokliai, pažymėti įspaudu 
„Lemanas Ukmergė Pivonija“, 
XX a. antrojoje pusėje dar šildė 

naujagimių palatas Anykščių gim-
dymo namuose. Muziejus saugos 
ir savitus šio kadaise prabangaus 
Anykščių miesto pastato kons-
trukcijos elementus – durų ir lan-
gų vyrius, rankenas.Nors Karvelių 
šeimos asmeninių daiktų 1948 m. 
nacionalizuotuose jų namuose se-
niai nebebuvo, tačiau statybinin-
kai tarp pastato liekanų surado ir 
muziejininkams perdavė tikriau-
siai namo savininkams priklausiu-
sį gipsinį bareljefą, vaizduojantį 
virš kažkokio pastato skriejančią 
deivę. Gali būti, kad tai prieškario 
operos solistės Onos Karvelienės 
iš Pietų Europos į Anykščius par-
vežtas suvenyras“ - apie radinius 
Karvelių name pranešė muzieji-
ninkai.

O.Karvelienė (1899-1955) stu-
dijavo Romos Šv. Cecilijos kara-
liškojoje muzikos akademijoje, 
koncertavo didžiosiose Romos ir 
Neapolio scenose. Tarpukariu ji 
kurį laiką gyveno Lietuvoje, va-
saras praleisdavo Anykščiuose ir 
giedodavo miesto bažnyčioje.

„Kitapus Tilto gatvės stovintis 
Čižų šeimos namas, statytas 1930 
m., rekonstrukcijos metu išliko 
nesugriautas – pašalinta tik susi-
dėvėjusi jo apdaila, stogo danga. 
Ardant šį pastatą, mansardoje po 
grindimis buvo aptiktas paslėptas 
molinis dažytas Vytis – Nepri-
klausomos Lietuvos amatininkų 
kūrinys. Bene jo brolis dvynys 
kabo ir Siauruko muziejuje, stoties 
viršininko kabinete... Ten pat gulė-
jo ir du uniformuoto vyro portre-
tai – gali būti, kad tai buvusio šių 
namų šeimininko geležinkelių po-
licininko Prano Čižo (1897–1989) 

Karvelių namas (pirmajame plane) dabar jau visiškai išardytas. 
Jis turi būti atstatytas lygiai toks, kaip buvo.

Karvelių rūsys.

atvaizdai, giliai paslėpti, nes sovie-
tmečiu šeimai galėję sukelti grės-
mių. O svarbiausias šių namų radi-
nys – beveik nepažeista Klemenso 
Daujoto siuvyklos skardinė iškaba, 
priminusi žymiausią XX a. 4-ojo 
dešimtmečio Anykščių siuvėją“ - 
apie radinius antrajame name nu-
rodė muziejininkai. 

Vaizdą pakeitė Gegužės gatvė

Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memori-
alinio muziejaus parodų kurato-
rius Tautvydas Kontrimavičius 
„Anykštai“ dėstė, kad dabartinės 
Tilto gatvės kvartalas Smetonos 
laikais nebuvo elitinis. Didieji 
Anykščių ponai, išskyrus tik rašy-
toją ir vaistininką Antaną Vienuolį, 
gyveno arčiau miesto centro. „XIX 
amžiuje ten gyveno eilinės anykš-
tėnų šeimos. Čia buvo parapijos 
žemės – „zarečnoje jurizdika“ arba 
Ažupiečių Jurzdikas. Parapijos že-
mėse, bent jau XIX amžiuje negy-
veno žydai, tai sakykim patikimų 
katalikų bendruomenės atstovų 
teritorija“ – „Anykštai“ kalbėjo 
muziejininkas.

Tilto gatvė Smetonos laikais 
vadinta Stoties gatve. Šis pava-
dinimas niekaip nesisieja su da-
bartiniu autobusų stoties pastatu, 
Stoties gatvė iš miesto centro vedė 
į Anykščių siaurojo geležinkelio 
stotį.  

Stoties gatvė Smetonos laikais 
buvo viena iš pagrindinių Anykš-
čių arterijų. Gegužės gatvė atsira-
do tarybiniais metais, o Smetonos 
laikais, kur dabar driekiasi ši plati 
gatvė, stovėjo gyvenamieji namai 

Tilto gatvės projektas: spėlioja, kas ten bus 
ir augo daržai. 

Projekto apimtys sumažėjo, o 
darbai pabrango

Tilto gatvės projekto įgyvendini-
mui europinis finansavimas – dau-
giau nei 1,4 mln. eurų buvo skirtas 
daugiau nei prieš ketverius metus. 

Projektas rengtas ankstesnėje 
dabartinio Anykščių mero kon-
servatoriaus S. Obelevičiaus ka-
dencijoje, o idėjos generatorė 
buvo rajono vyriausioji architektė 
D.Gasiūnienė.   

Per pirmąjį rangos darbų viešąjį 
konkursą, kuris buvo surengtas jau 
meru būnant K. Tubiui,  nugalėtoju 
buvo paskelbta įmonė, kurios pa-
siūlymas viršijo minimalią kainą. 
„Pirkimas buvo nutrauktas. Tra-
diciškai buvo įžvelgta, kad aplink 
vagys. Ir jei neklystu, dėl šio 
projekto tuometinė savivaldybės 
administracijos direktorė Veneta 
Veršulytė buvo tampoma po pro-
kuratūrą“ – „Anykštai“ sakė meras 
S.Obelevičius.

Vėliau skelbti keturi viešųjų 
pirkimų konkursai neįvyko, todėl 
buvo nuspręsta didinti projekto 
kainą bei mažinti darbų apimtis. 
Dabartinė projekto vertė perkopė 
2 mln. eurų, savivaldybė savo in-
delį padidino iki pusės milijono. 
130 tūkst. eurų prie projekto įgy-
vendinimo prisideda Vyriausybė.  
S.Obelevičiaus teigimu, jau buvo 
grėsmė, kad „nuplauks“ europinis 
finansavimas, nes baigėsi termi-
nai. „Jeigu projektas būtų atliktas 
laiku, būtume sutaupę kelis šimtus 
tūkstančių eurų“ - tvirtino rajono 
vadovas.   

Rangos darbų sutartis sudaryta 
su Vilniaus įmone UAB „Statybų 
kodas“ (vadovas Lauras Danys), 
kuri subrangai samdo kitas įmo-
nes, tarp jų ir anykštėnus.

Tilto gatvės projektą atliko archi-
tektūrinį konkursą dar 2015 metais 
laimėjusios Vilniaus įmonės UAB 
„Metro architektūra“ architektai 
Paulius Kisielis, Julius Biliūnas, 
Tautvilė Džiugytė, Irma Javtokė ir 
Algimantas Mačiulis.

Anykščių rajono vyriausioji 
architektė D.Gasiūnienė paklaus-
ta, kiek konkurse dalyvavo pre-
tendentų, netiesiogiai patvirtino 
faktą, jog 2015 metais svarstytas 
projektas praėjus penkeriems me-
tams jau užsimiršo. „Daug. Jau 
nebeprisimenu“ – „Anykštai“ sakė 
D.Gasiūnienė. Pasak jos, „apie 60 
proc. projektų vertinimo komisijos 
narių buvo architektai“.  

Tilto gatvės rekonstrukcijos idėjos 
generatore buvo Anykščių rajono 
vyriausioji architektė Daiva Gasiū-
nienė.

Menotyrininkė, mokslų daktarė Jo-
lanta Zabulytė sako, kad suprojek-
tuoti stikliniai „šiltnamiai“ nėra ar-
chitektūra.

Anykščių rajono meras Sigutis Obe-
levičius tvirtina, kad laiku neįgyven-
dinus projekto rajonas prarado šim-
tus tūkstančių eurų.

Saulius Rasalas tvirtina, kad prieš pen-
kerius metus rengtas Tilto gatvės projek-
to visuomenei pristatymas reklamuotas 
kabinant skelbimus ant stulpų.   
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įvairūs Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

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

Skelbimai priimami „Anykštos“ re-
dakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. 

Tel. (8-686) 33036.
El.p. reklama@anyksta.lt

Vėl prekyboje!!!
Nuo balandžio 30 d. vėl 

prekiausime Tuno šašlyku. 
1 kg - 5,90 Eur.

Kviečiame apsilankyti 
„Bajorų žuvies“ firminėje 

parduotuvėje adresu
J. Biliūno g. 38, Anykščiai. 

Darbo laikas: I-V  10:00 - 17:30, 
VI  09:00 - 13:00, VII Nedirbame

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 kainomis. 
Atlieka stogų dengimo ir skardi-

nimo, 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.

Kviečiame į  naujai atidarytą paminklų 
parduotuvę, adresu Vilniaus g. 50, Anykščiuose.

Tel. (8-627) 01727.

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

Nuoma

„Basų kojų“ take išnuomojama 
šašlykinė.

Tel. (8-650) 17803.

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

Tel. (8-624) 77507.

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.

Vyras skaldo malkas.
Tel. (8-679) 01510.

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

Tel. (8-685) 68182.

Stogų dengimas, statybos ir ap-
dailos darbai.

Tel. (8-678) 53169.

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.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 
Ilgalaikė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.

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.

Mini traktoriuko paslaugos: že-
mės frezavimas, vagų - lysvių da-
rymas.

Tel. (8-698) 13003.

Elizabeth II kreipsis į britus 
Sąjungininkų pergalės 
Europoje 75-ųjų metinių proga

Didžiosios Britanijos karalienė 
Elizabeth II gegužės 8-ąją kreipsis į 
šalies gyventojus Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos Europoje 75-ųjų me-
tinių proga, trečiadienį remdamasi 
šalies vyriausybe pranešė britų ži-
niasklaida.

Iš anksto įrašytas karalienės kreipi-
masis bus parodytas 21 val. vietos (23 
val. Lietuvos) laiku, kuris parinktas 
neatsitiktinai: būtent šią valandą prieš 
75 metus Elizabeth II tėvas karalius 
Jurgis VI pasakė radijo transliuotą 
kalbą.

Transliuotojas BBC taip parodys 
princą Charlesą, perskaitysiantį savo 
senelio Jurgio VI dienoraščio ištrau-
ką apie 1945 metų gegužės 8-osios 
įvykius.

Britanijoje minint Pergalės Euro-
poje dieną vyks ir kitų renginių. Ša-
lies gyventojai po karalienės kalbos 
raginami atidaryti savo duris ir lan-
gus, ir drauge sudainuoti dainą „We'll 
Meet Again“ („Mes vėl susitiksime“), 
tapusią savotišku Antrojo pasaulinio 

karo laikų himnu.
Be to, gegužės 8-ąją 11 val. ryto 

visa šalis tylos minute pagerbs An-
trojo pasaulinio karo aukas. Tuomet 
bus transliuojama anuomečio minis-
tro pirmininko Winstono Churchillio 
kalba pergalę švenčiantiems britams.

Karališkosios šeimos nariai taip pat 
dalyvaus vaizdo skambučiuose An-
trojo pasaulinio karo veteranams.

Įvairūs minėjimo renginiai gatvėse 
atšaukti dėl ribojimų, įvestų siekiant 
stabdyti koronavirusinės infekcijos 
plitimą.

Dauguma Vakarų Europos vals-
tybių, įskaitant Jungtinę Karalystę, 
gegužės 8-ąją mini Vokietijos kapi-
tuliaciją.

B. Johnsonui ir jo partnerei 
C. Symonds gimė sūnus 

Jungtinės Karalystės premjero 
Boriso Johnsono partnerė Carrie 
Symonds trečiadienio rytą vienoje 
Londono ligoninėje pagimdė „svei-
ką berniuką“, informavo poros at-
stovas.

„Ministras pirmininkas ir 
p.Symonds džiugiai skelbia, kad 

anksčiau šį rytą Londono ligoninėje 
jiems gimė sveikas berniukas“, – 
sakė atstovas.

„Motinai ir kūdikiui viskas labai 
gerai“, – pridūrė jis.

„Ministras pirmininkas ir 
p.Symonds norėtų padėkoti fantas-
tiškai NHS [Nacionalinės sveikatos 
apsaugos tarnybos] akušerių koman-
dai“, – sakoma pareiškime.

Toks pareiškimas paaiškina, kodėl 
Dauningo gatvės pareigūnai nenorėjo 
patikslinti, ar B. Johnsonas dalyvaus 
klausimų ir atsakymų sesijoje parla-
mente.

Vietoje jo su įstatymų leidėjais 
trečiadienį turi bendrauti užsienio rei-
kalų sekretorius Dominicas Raabas, 
pavadavęs vyriausybės vadovą jam 
sergant.

55-erių B. Johnsonas ir 32-ejų C. 
Symonds vasarį pranešė, kad jiedu 
susižadėjo ir laukiasi kūdikio. Tuo 
metu jie sakė, kad vaikelis turėtų gim-
ti vasaros pradžioje.

B. Johnsonas nuo 2019 metų pra-
džios neslepia savo santykių su C. 
Symonds, anksčiau vadovavusia 
Konservatorių partijos ryšiams su vi-
suomene.

Britų premjeras tik pirmadienį grį-
žo į darbą po beveik mėnesį užsitęsu-
sio gydymo nuo koronavirusinės in-
fekcijos COVID-19. Jis savaitę buvo 
gydomas vienoje Londono ligoninėje 
ir tris naktis praleido intensyviosios 
priežiūros skyriuje.

Pentagonas paskelbė JAV 
karinių jūrų pajėgų pilotų 
nufilmuotus NSO vaido įrašus

Pentagonas oficialiai paskelbė tris 
vaizdo įrašus, nufilmuotus JAV ka-
rinių jūrų pajėgų lėktuvų pilotų per 
susidūrimus su neatpažintais skrai-
dančiais objektais (NSO).

Šie neryškūs nespalvoti vaizdo įra-
šai anksčiau buvo nutekinti, o karinis 
laivynas galiausiai pripažino, kad jie 
yra tikri.

Gynybos departamentas pirma-
dienį nurodė, kad „vaizdo įrašai pa-
skelbiami siekiant išsklaidyti bet kokį 
visuomenės klaidingą įsivaizdavimą, 
ar ši cirkuliuojanti filmuota medžia-
ga yra tikra, taip pat ar šiuose vaizdo 
įrašuose esama arba nesama kažko 
daugiau“.

„Vaizdo įrašuose stebimi skraidan-
tys fenomenai tebėra charakterizuo-
jami kaip „neatpažinti“, – sakoma 
Pentagono pranešime.

Vienas ir vaizdo įrašų buvo nufil-
muotas 2004-ųjų lapkritį, o kiti du – 
2015-ųjų sausį.

Viename jų ginkluotės nutaikymo 
sistemų operatorius atrodo neįsten-
giantis sekti greitai judančio objekto, 

o šis po kelių akimirkų dar padidina 
greitį ir dingsta iš kadro kairėje pu-
sėje.

Kitame įraše matyti, kaip orlavis 
seka virš debesų skrendantį objektą, 
o vienas pilotas paklausia, ar tai gali 
būti dronas.

„Jų ten visas būrys. Pažiūrėk per 
ASA“, – pasakė kitas.

„Viešpatie, jie visi skrenda prieš 
vėją! Vėjo greitis – 120 mazgų (222 
km/val.), iš vakarų!“ – pridūrė jis.

„Pažiūrėk į tą daiktą“, – ištarė pir-
masis pilotas, kai objektas pradėjo 
vartaliotis.

Šiuos vaizdo įrašus anksčiau pa-
skelbė dienraštis „The New York 
Times“ ir grupė „To The Stars Aca-
demy of Arts and Science“, (meno 
ir mokslo akademija „Į žvaigždes“), 
įkurta grupės „Blink-182“ buvusio 
gitaristo Tomo DeLonge’o.

Pentagonas nurodė, kad atlikus 
nuodugnią analizę buvo nustatyta, 
jog „šių neįslaptintų vaizdo įrašų 
oficialus išleidimas neatskleis jokių 
jautrių pajėgumų arba sistemų, taip 
pat nesutrikdys jokių tolesnių tyrimų 
dėl neatpažintų skraidančių reiškinių 
įsibrovimų į karinę oro erdvę“.

-BNS
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parduoda

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

kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

Tel. (8-686) 33036.
El.p. reklama@anyksta.lt

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

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame kArves, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„krekeNAvOs 
AGrOFIrMOs“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠkUs 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

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.

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.

siūlo darbą

Gamybos darbininkas

Kurkliai 2, Anykščiai - 
UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Ieškome darbuotojų laikinam 

darbui karantino laikotarpiu su 
galimybe likti neterminuotai. 
Operatoriaus darbas prie medie-
nos apdirbimo staklių bei pro-
dukcijos pakavimo linijos pagal 
slenkantį darbo grafiką (3 darbo 
dienos, 3 laisvadieniai).

Reikalavimai
Atsakomybė;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Lankstumas;
Patirtis - privalumas.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką be 

viršvalandžių;
Laisvas visas valstybines 

šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 €/mėn. neatskai-

čius mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

Šaltkalvis - mechanikas

Kurkliai 2, Anykščiai - 
UAB „Vli Timber“

Darbo pobūdis
Įrenginių priežiūra, gedimų 

šalinimas, planinis aptarnavimas, 
kiti gamybos darbai. Darbo lai-
kas: pagal slenkantį darbo grafi-
ką (3 darbo dienos po 11 darbo 
valandų ir 3 laisvos).

Reikalavimai
Virinimo įgūdžiai;
Plataus profilio techninis nuo-

vokumas;
B kategorijos vairuotojo pažy-

mėjimas;
Techninis išsilavinimas - pri-

valumas;
Sugebėjimas dirbti komandoje.

Mes jums siūlome
Stabilų darbo laiką be viršva-

landžių;
Laisvas visas šventines dienas;

Atlyginimas
580-1160 €/mėn. neatskaičius 

mokesčių

Kontaktai:
Tel. Nr.: +37064620344
El. Pastas: vita@vli.lt

Baldų gamybos įmonei 
Ukmergėje reikalingas baldų ga-
mybos cecho meistras. Įmonė 
siūlo darbo užmokestį, atitinkantį 
darbo rezultatus (nuo 750 Eur), 
kompensaciją transporto išlai-
doms.

Tel. (8-674) 50109.

Reikalingas žmogus močiutės 
priežiūrai visą parą.

Tel. (8-614) 07031.
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.

Nekilnojamsis 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

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

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

Kita

Vikšrinio traktoriaus DT-75 prie-
kinį vedamąjį ratą, vikšro įtempė-
ją, reversą - palėtintoją, buldoze-
rio pakėlimo cilindrą, buldozerį.

Tel. (8-611) 43899.

Anykščių mieste, Ramybės mikrorajone 
parduodamas butas

Namas: pastatytas 1977 m., 5 aukštų, 4 laiptinių, plytinis, renovuotas.
Butas: antras aukštas, ne kraštinis, 3 kambariai, bendras plotas – 

64,08 kv.m. Langai išeina į pietus ir į šiaurę. Butui priklauso rūsys.
Namas kokybiškai pastatytas. Butas erdvus, šiltas, labai šviesus, 

dideli langai, įstiklintas balkonas. Puiki vieta: rami, puikūs kaimynai, 
šalia parduotuvė, mokykla, vaikų darželis, ligoninė. Užtektinai vietos 
automobilio parkavimui. Planavimas nekeistas.

Butas parduodamas be tarpininkų.Kaina 40 000 EUR.
Tel. (8-651) 41244.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 3 d. (sekmadienį) prekiausi-

me "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, 
sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vie-
nadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4 sa-
vaičių paaugintais mėsiniais broileriais, vie-
nadienėmis 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 vėluosime, 
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

12 ha dirbamos žemės Svėdasų 
sen. Pamaleišio k.

Tel. (8-674) 46484.

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

Tel. (8-652) 09190.

Kuras

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.

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

Tel. (8-604) 12810.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Malkas už gerą kainą! 
Skaldytas,kaladėmis, 3 metrų rąs-
teliais.

Tel. (8-656) 01913.

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

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Ąžuoliniai briketai. Atveža ir iš-
krauna.

Tel. (8-642) 21122.

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

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

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais, 
atveža.

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

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.

Statybos įmonė ieško 
plataus profilio staty-
bininkų, apdailininkų. 

Atlyginimas nuo 
980 Eur. 

Tel. (8-682) 30381. 
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anekdotas

oras

+7

+13

mėnulis
Gegužės 2 - 5 d. - priešpilnis.

Aleksandras, Jokūbas, Juvenalis, 
Pilypas, Arvystas, Kantvydė.

Atanazas, Eidmantas, Meilė, 
Meilutė.

šiandien

gegužės 3 d.

gegužės 4 d.
Antanina, Florijonas, Dargailas, 
Mintautė, Monika, Vitalija.

vardadieniai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24,00

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.

Ruduo. Sėdi dvi meškos miške, 
viena sako:

- Žinai, kada nors aš atsisakysiu 
žiemos miego, kad pažvelgčiau į tą 
tipą, kuris pavasarį visus lapus vėl 
sukabina ant medžių!

***
Stropi moteriškė dirba namų 

tvarkytoja pas vokiečių ponią. Po-
nia liepia atnešti ridikėlių. Šiai at-
nešus tiesiai iš daržo aiškina:

- Jei liepta atnešti ridikėlių, va-
dinasi jie turi būti atnešti iš daržo, 
nuplauti , supjaustyti, aplieti alie-
jumi, paskaninti prieskoniais ir pa-
puošti žalumynais. Ir kad daugiau 
aiškint nereikėtų tokių dalykų.

Vakare ponia sunegaluoja ir lie-
pia pakviesti daktarą. Stropi mote-
riškė po pusvalandžio raportuoja 
poniai:

- Viskas atlikta, ponia. Daktaras 
pakviestas, vaistai nupirkti, karstas 
užsakytas ir duobė kapinėse iškasta.

***
Sėdi dvi beždžionės ant medžio, 

viena auksčiau, kita žemiau.
Ta, kuri žemiau, sako:
- O... Koks šiltas lietus.
Sėdinti auksčiau:
- Kokį noriu, tokį ir darau...

***
Viengungis visus darbus nudirba 

pats. Vedusį priverčia žmona.

***
Vaikinas skundžiasi psichiatrui:
- Gydytojau, manęs niekas nesu-

pranta...
- Kaip suprast?

***
- Atspėk mįslę: „Žalias, bet žy-

dras, kas?“ - paklausė krokodilas 
Gena, švelniai glostydamas Kūl-
verstuką...

***
Norite susitikti su visa šeima?
Na, tuomet paprasčiausiai išjun-

kite bevielio interneto Wi-Fi marš-
rutizatorių ir laukite tame kamba-
ryje, kur jis sumontuotas...

Amiliutė išsivadavusi iš koronos baimės nusikirpo plaukus

Televizinę navyną
Aptarė ji su kaimyne. 
Išsamiai analizavo
Išvadą keistoką gavo. 

Veltui dirbom ir plušėjom
Pensijas lentynon dėjom 
„sočiai šersite pacūkus“-
Žvengia Marcė nusisukus. 

Paminėsite mane -
Degs už tai ji pragare!
Amiliutė lūpą kramto
Kaip čia buvo nesupranta.

Vyriausybe patikėjus
Nuostoliai jai padidėjo.
Prakentėti už pečiuko
Ruošėsi bent penkmečiuką.

Plaukus leido kirpt Veryga.
Mes koronai rodom špygą! 
Karantino pabaiga –
Gražios būsime grabe. 

Pasikaišiusi sijonus
Eina kirptis ji pas joną.
Tegul velia garbiniuoja
Ir šaknis numaliavoja.


