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Vaižgantą primins ir jurginai Vytautas Bagdonas

Tarpukaryje, artėjant rašyto-
jo, visuomenės veikėjo, kanau-
ninko Juozo Tumo-Vaižganto 
gimimo 60-mečiui, Kauno gė-
lininkai jį nustebino ir pra-
džiugino naujai išvesta jurginų 
veisle, pavadinta „Rašytojas 
Vaižgantas“. Vaižganto mėgs-
tamos geltonos spalvos jurginą 
1928 metais išvedė Kauno mies-
to valdybos Sodininkystės sky-
riaus vedėjas Pranas Martinai-
tis. Dar visą penkmetį, iki pat 
gyvenimo saulėlydžio, rašytojas 
spėjo pasidžiaugti savo vardu 
pavadintais jurginais. Tačiau 
laikui bėgant jurginų veislė 
„Rašytojas Vaižgantas“ sunyko 
ir nebeišliko...

Laikydamosi karantino dėl koronoviruso taisyklių,  Aldona Bagdonienė (kairėje) ir Rūta Stanevi-
čienė Kunigiškiuose, muziejaus darželyje, ruošiasi sodinti dovanotus  jurginų veislės ,,Tumas Vaiž-
gantas“ šakniagumbius.

Anykščių ligoninė pamažu tampa 
,,tiksinčia bomba“ Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Į rizikos grupę patenkantys Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientai kornaviruso pandemijos metu prieš dvi 
savaites perkelti į Anykščių ligoninę. Medicinos įstaigos patalpose įkurta koronaviruso infekcija užsikrėtusius asmenis tirianti Karš-
čiavimo klinika. Švelnėjant karantino sąlygoms, Anykščių socialinių paslaugų centras ligoninės patalpose planuoja atnaujinti Dienos 
centro asmenims su negalia veiklą.

Anykščių ligoninė pamažu tampa ne patrauklia gydymo įstaiga, o objektu, kuriame bet kurią minutę gali pasikartoti Antavilių pen-
sionato ar Klaipėdos hospiso atvejai, kai koronaviruso infekcijos protrūkis tapo nevaldomas.

Valdininkai tikina, kad Anykščių ligoninėje imamasi visų saugumo priemonių, kad taip nenutiktų, tačiau kartu ir sutinka, kad 
,,vaikštoma ant peilio ašmenų“.

Į Anykščių ligoninę jau perkelti pacientai iš Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės. O 
šiomis dienomis Anykščių ligoninės direktorius dr. Audrius Vasiliauskas sulaukė Anykščių sociali-
nių paslaugų centro direktorės Jolantos Pleškienės kreipimosi sugrąžinti įstaigai patalpas ligoninė-
je, nes jose norima atnaujinti Dienos centro asmenims su negalia veiklą. 

Anykščių socialinių paslau-
gų centro direktorė Jolanta 
Pleškienė ragina nesivado-
vauti emocijomis ir po ka-
rantino ruoštis kitokiam gy-
venimui.

Tėvai veržiasi 
vesti vaikus į 
lopšelius - 
darželius

Ligoninė turės 
du rentgeno 
aparatus

Žydintį pavasarį 
vienai dienai 
pakeitė žiema

Daugelis 
Anykščių 
maitinimo 
įstaigų atidarė 
lauko terasas 

Tyrimas. Utenos miesto gyven-
tojai, dirbančiai Aknystos socialinės 
globos namuose, gegužės 7 dieną 
nustačius COVID-19 susirgimą, iš 
visų jos šeimos narių ir kitų kontakti-
nių asmenų buvo paimtas COVID-19 
tepinėlis. Utenos rajono savivaldybė 
informavo, kad gauti neigiami visų 
minėtų asmenų tyrimų atsakymai.

Tvarka. Baseinas ,,Bangenis“ 
pranešė nuo gegužės 18 dienos, pir-
madienio, atveriantis sporto salės 
duris. Vienu metu sporto salėje galės 
sportuoti ne daugiau kaip 10 asmenų.
Visiems lankytojams, atvykstantiems 
į baseino patalpas, bus matuojama 
kūno temperatūra bekontakčiu būdu. 
Jei temperatūra viršija 37,3 - lankyto-
jams paslaugos neteikiamos. Lanky-
tojams taip pat bus privalu laikytis ir 
kitų saugumo taisyklių.

Įvertinimas. Po ekspertų komisi-
jos vertinimo ir balsavimo internete 
paaiškėjo penkiolikos bendruomenių 
iniciatyvos, kurių įgyvendinimui lie-
tuviškas prekybos tinklas „Maxima“ 
skirs per 90 tūkst. eurų. Tarp progra-
mos „Mes – bendruomenė“ nugalėto-
jų yra ir Ažuožerių obelų bendruome-
nė, kuri gaus finansavimą projektui 
„Edukacija rašytojo Antano Vienuo-
lio tėviškėje“. Kiekvienos laimėjusios 
idėjos įgyvenimui bus skiriama iki 10 
tūkst. eurų.

Bokštai. Nuo pirmadienio lan-
kytojams galės atsiverti Medžių lajų 
takas ir kiti apžvalgos bokštai, o visus 
atvirose erdvėse įsikūrusius traukos 
objektus bus galima lankyti grupėmis 
po penkis.

Atmintis. Utenos kultūros centras 
jautriai prisiminė šį mėnesį mirusią 
muzikantę, žinomą romansų atlikėją 
Liubą Nazarenko. ,,Utenos kultūros 
centras džiaugiasi, kad turėjo gali-
mybę pažinti žymiausios Lietuvos 
romansinės muzikos atlikėjos Liubos 
Nazarenko ypatingai subtiliai atlieka-
mus romansus. Norime padėkoti vi-
siems, kurie pamilo šį muzikos žanrą. 
Norime prisiminti Liubą, skirdami 
Utenos kultūros centro direktoriaus 
Eriko Druskino atliekamą labai jautrų 
romansą „Utro tumannoye“. Su mei-
le Liubai“, - paskelbė Utenos kultūros 
centras. E.Druskino atliekamą roman-
są galite išgirsti portale anyksta.lt
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Tėvai veržiasi vesti vaikus į lopšelius - 
darželius

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nuo kitos savaitės pilnu pajėgumu vėl pradės dirbti Anykščių 
vaikų lopšeliai - darželiai.

Anykščių vaikų lopšelio-dar-
želio ,,Žiogelis” direktorė Irena 
Petraitienė ,,Anykštai” sakė, kad 
šią savaitę ugdymo įstaigą lanko 
10 vaikų - vienoje grupėje jų yra 
aštuoni, kitoje - du.

,,Dabar darome tėvų apklausą, 
kiek turėsime vaikų. Vienoje gru-
pėje turėsime 15 vaikų, kitoje - 10. 
Praktiškai vaikų lopšelį - darželį 
vėl pradės lankyti apie 60 proc.
vaikų”, - sakė I.Petraitienė.

Iš viso Anykščių vaikų lopše-
lį - darželį ,,Žiogelis” lanko 127 
vaikai.

Direktorė I.Petraitienė svarstė, 
kodėl dar nesibaigaus karantinui 
tėvai skuba vėl savo atžalas grą-
žinti į vaikų lopšelį-darželį.

,,Gal tėvai grįžta į darbus, o gal 
jiems vaikai namuose jau atsibo-
do, bet dauguma jau labai veržiasi 
į vaikų lopšelį-darželį”, - pastebė-
jo I.Petraitienė.

Nuo kitos savaitės pradėsian-
čiuose dirbti darželiuose su vai-
kais negalės dirbti rizikos grupės 
žmonės: reikės laikytis grupių 
izoliacijos principo. Tai skelbia-
ma ikimokyklinio ugdymo orga-
nizavimo sąlygose, kurias pasira-
šė sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga.

Pasiteiravus, ar vaikų lopše-
lyje - darželyje ,,Žiogelis” dirba 

auklėtojai, kurie patenka į rizi-
kos grupę, direktorė I.Petraitienė 
kalbėjo:,,Auklėtojų, kuriems yra 
per 60 metų, yra. Nežinau, kaip 
reiks pasielgt. Jeigu išsiteksiu su 
auklėtojais, kurie yra jaunesni, 
vyresnius auklėtojus įdarbinsiu 
dirbti nuotoliniu būdu. O jei neiš-
siteksiu, manau, kad į rizikos gru-
pę patenkančios auklėtojos gali 
dirbti, jei neturi tam tikrų ministro 
įsakyme išvardytų ligų”.

Anykščių vaikų - lopšelio 
darželio ,,Žiogelis” direktorė 
I.Petraitienė sakė turinti nuogąsta-
vimų dėl įstaigos veiklos korona-
viruso epidemijos metu.

,,Vaikai sueis iš visų Anykščių 
kampelių. Neramu, kad nebūtų ko 
baisiau. O šiaip esame nusiteikę 
darbui, laukiame vaikų, atsibodo 
mums tas popierinis darbas - sė-
dėti be vaikų šurmulio. Tikėkimės, 
kad viskas bus gerai”, - kalbėjo 
I.Petraitienė.

Anykščių vaikų lopšelio - darže-
lio ,,Spindulėlis” direktorė Diana 
Čereškienė ,,Anykštai” sakė, kad 
šią savaitę įstaigą lanko du vaikai. 
Pasiteiravus, ar įstaiga jaučia tėvų 
susidomėjimą, D.Čereškienė sakė, 
kad galimybe vaikus vėl leisti į 
vaikų lopšelį-darželį tėvai domisi.

Vaikų lopšelyje - darželyje 
,,Spindulėlis”, pasak D. Čereškie-

nės, nedirba auklėtojai, kuriems 
yra per 60 metų ir kurie patenka į 
rizikos grupę.

,,Mes vykdome sprendimus. O 
bijoti... Aš manau, kad rizikai su-
valdyti numatytos priemonės turė-
tų būti paveikios”, - dėstė direktorė 
D.Čereškienė.

Anykščių vaikų lopšelį-darže-
lį ,,Spindulėlis” iš viso lanko 128 
vaikai.

Sveikatos apsaugos ministe-
rija pabrėžia, kad net jei vaikas 
sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą 
nebus privaloma - tėvai galės jį ir 
toliau prižiūrėti namuose.

Anykščių vaikų darželio ,,Žiogelis” direktorė Irena Petraitienė 
sakė, kad įstaigos darbuotojams be vaikų jau atsibodo dirbti po-
pierinį darbą.

Smurtas. Gegužės 11 dieną, 
apie 17.50 val.,  Svėdasų seniū-

nijoje vyras (g. 1999 m.) smur-
tavo prieš neblaivią (nustatytas 
2,33 prom. girtumas) moterį (g. 
1979 m.). Vyras po įvykio pasi-
šalino iš namų. Pradėtas ikiteis-

minis tyrimas.

Konfliktas. Gegužės 11 dieną, 
apie 23.45 val., Anykščiuose, 
Kęstučio g., neblaivus (nustaty-

tas 0,71 prom. girtumas) vyras (g. 
1946 m.) smurtavo prieš kitą  vy-
riškį (g. 1977 m.). Smurtautojas 
sulaikytas ir uždarytas į  areštinę. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Ligoninė turės du rentgeno 
aparatus

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Penktadienį  Anykščių ligoninė gavo naują apie 48 tūkst. Eur 
vertės portatyvinį rentgeno aparatą. Jis bus skirtas šalia ligoninės 
veikiančiai Karščiavimo klinikai.

Anykščių ligoninės direktorius 
dr. Audrius Vasiliauskas ,,Anykš-
tai“ sakė, kad dėl naujojo rentgeno 
aparato kreipėsi į valstybės ekstre-
maliųjų situacijų valdymo centrą, 
kai buvo planuojama Anykščiuose 
atidaryti Karščiavimo kliniką.

,,Mūsų turimas rentgeno apara-
tas buvo neskaitmenizuotas. Dak-
taras Dalis Vaiginas staiga įsigijo 

Karščiavimo klinikai aparatą. Ne-
pasklaidė dokumentų, mano rašytų 
raštų, kad prašiau rentgeno aparato 
iš valstybės ekstremaliųjų situa-
cijų valdymo centro. Dabar turė-
sime du portatyvinius veikiančius 
rentgeno aparatus“, - pasakojo dr. 
A.Vasiliauskas.

Pasak dr. A.Vasiliausko, laiki-
nai Anykščių ligoninei vadovavęs 

D.Vaiginas rentgeno aparatą pirko 
už ligoninės lėšas, o šią savaitę at-
keliavusįjį  Anykščių ligoninei pa-
gal panaudą skyrė valstybė. 

Mėnesį laikinai Anykščių ligo-
ninei vadovavęs Dalis Vaiginas 
,,Anykštai“ kalbėjo kiek kitaip. Jis 
sakė, kad Sveikatos apsaugos mi-
nisterija, pamačiusi Karščiavimo 
klinikoje naudojamą seną portatyvi-
nį rentgeno aparatą, pasiūlė naują.

,,Grįžęs nušalintasis Anykščių 
ligoninės vadovas pasidžiaugė, kad 
jis čia ieškojęs to aparato“, - stebė-

josi D.Vaiginas.
Kol Anykščių ligoninė iš Sveika-

tos ministerijos nebuvo gavusi rent-
geno aparato, Karščiavimo klinikai 
būtinas buvo skaitmenizuotas senas 
1996 metų įrenginys. Tai ligoninei 
kainavo apie 34 tūkst. Eur. Šias iš-
laidas numato kompensuoti valsty-
bė.

Anykščių rajono mero patarėjas 
D.Vaiginas ramino, kad abu rentge-
no aparatai Anykščių ligoninei bus 
reikalingi ir naudojami. Vienas jų 
bus Reanimacijos skyriuje.

Bevieliu internetu Anykščiuose jau galima 
naudotis už dyka

Anykščių miesto viešosiose erdvėse balandžio pabaigoje pradė-
jo veikti 10 belaidžio nemokamo interneto prieigos taškų.

Anykščių rajono savivaldybei 
2018 metų pabaigoje suskubus 
atsiliepti į pirmąją Europos Ko-
misijos iniciatyvą „WiFi4EU“ – 
kvietimą pasinaudoti čekiais be-
laidžio interneto ryšio viešosiose 
erdvėse įrengti – savivaldybei 
skirtas 15 tūkst. Eur vertės čekis.

 Pagal sudarytą sutartį, Anykš-

čių rajono savivaldybė įsiparei-
goja trejus metus išlaikyti nemo-
kamo WIFI ryšio taškus ir mokėti 
mokestį už interneto ryšį (metinis 
mokestis 2700 Eur).

Interneto ryšį teiks UAB ,,Dic-
to Citius“.

Nemokamas bevielis interne-
tas veikia prie Medžių lajų tako, 

renginių erdvėje prie Šventosios 
upės, miesto parke, dvarvie-
tėje, prie Vorutos piliaklanio, 
A.Baranausko aikštėje, Anykščių 
siaurojo geležinkelio stotyje, Ar-
klio muziejuje, aikštėje prie bu-
vusio Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos pastato Muziejaus 
gatvėje, miesto kempingo terito-
rijoje.

Iniciatyva „WiFi4EU“ yra dalis 
plačios esminės Europos Sąjun-

gos telekomunikacijų taisyklių 
pertvarkos, apimančios naujas 
priemones, kuriomis siekiama 
patenkinti augančius europiečių 
interneto ryšio poreikius ir padi-
dinti Europos konkurencingumą. 
Ryšio galimybių gerinimas yra 
viena pagrindinių ES bendrosios 
skaitmeninės rinkos strategijos 
dalių.

-anYKŠTa

Pažymėjimas. Karantino metu 
ir tris mėnesius po jo nebus tai-
komas reikalavimas vaikams 
darželiuose ir mokyklose turėti 
galiojantį Mokinio sveikatos pa-
žymėjimą, penktadienį pranešė 
Sveikatos apsaugos ministerija. 
„Kaip puikiai žinom, dalis plani-
nių apsilankymų vis dar lieka ap-
riboti, tai gali sudaryti tam tikrų 
sunkumų patenkant pas gydytoją. 
Tas atidėjimas sudarys sąlygas 
vaikams, kurių sveikatos pažy-
mėjimo galiojimo laikas baigiasi, 
tą sveikatą profilaktiškai pasiti-
krinti vėliau“, – spaudos konfe-
rencijoje sakė sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga. Anot 
ministerijos, kaip rodo ilgametė 
patirtis, didelė dalis tėvų kartą 
per metus privalomą vaikų profi-
laktinę patikrą linkę atlikti prieš 
prasidedant naujiems mokslo me-
tams ar net jų pradžioje – rugpjū-
tį ar rugsėjį, nors nėra nustatytas 
konkretus laikas, kada tai turi būti 
padaryta kiekvienų kalendorinių 
metų bėgyje. Ministerija pažymi, 
kad atitinkamai šiuo laikotarpiu 
Nacionalinis visuomenės sveika-
tos centras (NVSC) įpareigotas 
netaikyti mokinių profilaktinio 
sveikatos tikrinimo kontrolės.

Subsidija. Vyriausybei praėju-
sią savaitę patvirtinus pagalbos 
paketą nuo koronaviruso krizės 
nukentėjusiam turizmo verslui, 
apie 10 mln. eurų žadama skirti 
ir medikų atostogoms Lietuvo-
je. Pasak laikinai ekonomikos 
ir inovacijų ministro pareigas 
einančio energetikos ministro 
Žygimanto Vaičiūno, kuriama 
sistema, pagal kurią medikai nuo 
rudens už 200 eurų galės pailsėti 
Lietuvoje, o už paslaugas sumo-
kės valstybė. „Paslaugas teiks 
vietinio turizmo įmonės, kurios 
pasiūlys didelę paslaugų įvai-
rovę. Numatoma, kad priemonė 
pradės veikti po vasaros sezono. 
Tai gera žinia tiek medikams, 
tiek ir vietinio turizmo  sekto-
riui, nes planuojama tam skirti 
apie 10 mln. eurų“, – sakė Ž. 
Vaičiūnas. Be to, bus skatinama 
turizmo inovacijų veikla – pas-
laugų ir verslo modelių, infor-
macijos apie paslaugas kūrimas 
ir pristatymas. Labai mažos, ma-
žos ir vidutinės įmonės bus ska-
tinamos skaitmeninti savo veiklą 
ir ją plėtoti internete. Ministeri-
jos teigimu, tai sumažintų darbo 
sąnaudas, išlaikytų darbo vie-
tas. Kitos priemonės bus skirtos 
verslui, siekiančiam atgaivinti 
organizuotas turistines keliones, 
taip pat bus teikiamos paskolos, 
kompensacijos už turistų parga-
benimą ir likvidumo garantijos.

Eksportas. Eksportas pirmą-
jį šių metų ketvirtį Baltijos ša-
lyse augo tik Latvijoje, skelbia 
Eurostatas. Lietuvos eksportas 
sausį-kovą, palyginti su tuo pat 
metu pernai, nesikeitė ir siekė 
7,1 mlrd. eurų, Latvijos – augo 5 
proc. iki 3,5 mlrd. eurų, o Esti-
jos – smuko 3 proc. iki 3,5 mlrd. 
eurų, rodo penktadienį paskelbti 
Europos Sąjungos (ES) statisti-
kos tarnybos duomenys. Lietuvos 
importas šiemet smuko 3 proc. iki 
7,3 mlrd. eurų, Latvijos – 1 proc. 
iki 3,9 mlrd. eurų, o Estijos – 4 
proc. iki 3,8 mlrd. eurų. Lietuvos 
prekybos deficitas siekė 0,3 mlrd. 
eurų, Latvijos – 0,4 mlrd. eurų, 
Estijos – 0,3 mlrd. eurų.
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Pagal „anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

(Atkelta iš 1 psl.)

Ką manote apie 
naująjį šūkį 
,,Anykščiai - čia 
gera laukti...”?

Gitana DŽIUGIENĖ:
- Man nepatinka. Ko laukti?! 

Laukti - tai stovėti eilėje prie kaž-
ko, laukti geresnių laikų, laukti 
kažko artėjančio, laukti - ko? Lauk-
ti ir nesulaukti? Juokingai skamba. 
Aš tai siūlyčiau ,,ČIA GYVENTI 
GERA”, ,,ČIA GERA BŪTI”. Žo-
džiu, ,,Čia gera sugrįžti” yra tobu-
las posakis.

Roberta MACKEVIČIŪTĖ:
- Pagal gyventojų amžių Anykš-

čiai yra vos ne ,,seniausias” mieste-
lis Lietuvoje. Taigi, čia gera laukti 
- ko? Mirties? Tas daugtaštis gale 
šūkio tikrai nieko gero nežada.

Edita BUTKUTĖ:
- Jo jo. Mes jau 14 metų lau-

kiam, kada išasfaltuos kelią, pa-
jungs apšvietimą Zaviesiškių km. 
Laukti darbo vietų. Laukti eilėse 
pas gydytojus arba trankytis po 
kitus miestus. Laukti aš nebenoriu. 
Noriu gyventi ir džiaugtis gyveni-
mu.”

Viktorija ŽIOGĖ:
- Laukti, kol baigsis karantinas? 

Ko laukti? Nelabai aišku.

Apie pokyčius Troškūnuose 
nutylėjo...

,,Anykštai“ susisiekus su Anykš-
čių rajono savivaldybės gydytoja 
Vaiva Daugelavičiene ir pasitei-
ravus, kas nauja rajono medicinos 
srityje, ši iš pradžių bandė tikinti, 
kad naujienų tiesiog nėra. Keista, 
tačiau Anykščių rajono savivaldy-
bė kažkodėl nuo visuomenės nu-
tylėjo, kad Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninė jau kurį 
laiką visiškai tuščia - į rizikos grupę 
patenkantys jos gyventojai perkelti 
į Anykščių ligoninę. 

Apie pokyčius Troškūnų ir 
Anykščių ligoninėse savivaldy-
bė neišplatino jokio informacinio 
pranešimo, savivaldybės gydytoja 
V.Daugelavičienė šia tema ėmė 
kalbėti tik , kaip sakoma, ,,traukia-
ma už liežuvio“.

Tema išties nemaloni - Troškū-
nų palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninėje buvo nustatyta, kad ko-
ronavirusu užsikrėtė ten dirbanti 
valytoja. Po nustatyto susirgimo 
koronavirusu Troškūnų palaiko-
mojo gydymo ir slaugos ligoninės 
pacientų perkėlimas į Anykščių li-
goninę buvo atidėtas dviem savai-
tėms.

Ligoninėje sumažėjo ligonių 
skaičius

,,Po koronaviruso tyrimų, kurie 
buvo neigiami, man atrodo, aštuoni 
pacientai perkraustyti į Anykščių 
ligoninę. Įsivaizduokite, ir maitini-
mas, ir slauga dėl aštuonių pacientų, 
kai Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninėje iš viso yra 40 
lovų“, - apie tai, kad perkeliant li-
gonius į Anykščius siekta sutaupy-
ti, kalbėjo savivaldybės gydytoja. 

,,Kol kas ligoninė  Troškūnuose 
karantino laikotarpiu lieka visiš-
kai tuščia. Mes dabar į šią ligoninę 
negalime guldyti naujų pacientų, 

išskyrus tuos, kurie iš kažkokios 
ligoninės slaugai perkeliami po 
koronoviruso  tyrimo atlikimo. O 
naujų guldyti, kaip anksčiau, ne-
galima. Dėl to pacientų, kuriems 
suėjo keturi mėnesiai nuo sausio 
mėnesio, kurių gydymą teritori-
nės ligonių kasos ,,dengė“, tai jų 
labai ligoninėje sumažėjo“, - sakė 
V.Daugelavičienė.

Grėsmių nemato

Pasiteiravus, ar nebuvo baimina-
masi į rizikos grupę patenkančius 
pacientus koronaviruso pandemijos 
metu  iš Troškūnų perkelti į Anykš-
čių ligoninę, V.Daugelavičienė 
sakė, kad visiems Troškūnų pa-
cientams yra atlikti koronaviruso 
tyrimai.

,,Visiems atlikti tyrimai. Aišku, 
visko gali būti“, - svarstė savival-
dybės gydytoja.

Pacientai iš Troškūnų, pasak 
V.Daugelavičienės, perkelti į 
Anykščių ligoninės slaugos skyrių.

,,Sprendimus dėl pacientų per-
kėlimo iš Troškūnų į Anykščių 
ligoninę priėmė vadovai tam, kad 
efektyviai būtų naudojamos lėšos 
ir teikiamos paslaugos“, - kalbėjo 
V.Daugelavičiėnė.

Pasiteiravus, kieno konkrečiai 
buvo priimtas toks sprendimas, už 
rajono medicinos sritį atsakinga 
V.Daugelavičienė neatsakė ir pa-
tarė informacijos šia tema teirautis 
Anykščių ligoninės direktoriaus 
dr.Audriaus Vasiliausko.

,,Jis čia viską sprendžia. Dėl 
Troškūnų ligoninės perkėlimo į 
Anykščių ligoninę Anykščių rajo-
no tarybos sprendimo nereikėjo“, 
- aiškino V.Daugelavičienė.

Į užimtas patalpas nori 
sugrįžti Dienos asmenims su 
negalia centras

Anykščių ligoninės direktorius 
dr.A.Vasiliauskas ,,Anykštai“ sakė, 
kad iš Troškūnų palaikomojo gydy-

Anykščių ligoninė pamažu 
tampa ,,tiksinčia bomba“

Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva Daugelavičienė 
sakė, kad ligoninėje veikiančiam Dienos  asmenims su negalia 
centrui planuojamos kitos patalpos.

mo ir slaugos ligoninės perkelti šeši  
pacientai buvo įkurdinti patalpose, 
kuriose iki karantino paskelbimo 
veikė Anykščių rajono socialinių 
paslaugų Dienos asmenims su ne-
galia centras.

,,Toks buvo bendras savivaldy-
bės sprendimas, nes karatino metu 
buvo sustabdyta ugdymo instituci-
jų veikla, todėl patalpos buvo nu-
matytos karantinavimui arba ser-
gantiems lengvomis koronaviruso 
formomis. Sprendimai dėl to pri-
imti tuo metu, kai ligoninei laikinai 
vadovavo Dalis Vaiginas“, - sakė 
dr.A.Vasiliauskas.

Priminsime, kad tuo metu, kai 
pacientai iš Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės buvo 
pervežti į Anykščių ligoninę, dr. A. 
Vasiliauskas, Anykščių rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus sprendimu, 
Anykščių ligoninėje nedirbo. Di-
rektorius balandžio 9 dieną mero 
įsakymu buvo mėnesiui nušalintas 
nuo ligoninės direktoriaus pareigų.  
Savivaldybėje buvo sudaryta komi-
sija jo veiklai tirti, tačiau, komisijai 
neradus ,,nusikaltimo sudėties“, nuo 
šio pirmadienio, gegužės 11 dienos, 
jis vėl vadovauja ligoninei.

Šiomis dienomis Anykščių ligo-
ninės direktorius sulaukė Anykščių 
socialinių paslaugų centro direkto-
rės Jolantos Pleškienės kreipimosi 
sugrąžinti įstaigai patalpas, nes jose 
norima atnaujinti Dienos centro as-
menims su negalia veiklą. 

Kaimynystė  kelia riziką

Anykščių ligoninės direktorius 
dr. A.Vasiliauskas ,,Anykštai“ pra-
sitarė, kad Dienos centro kaimy-
nystė ligoninėje - ne pats geriausias 
sprendimas.

,,Norėtųsi, kad savivaldybė pa-
rodytų didesnę iniciatyvą dėl aštrė-
jančios situacijos su  Dienos centro 
asmenims su negalia kaimynystės. 
Ligoninėje vyksta gydymo proce-
sas, o šalia veikia Dienos centras. 
Visada yra rizika vieniems nuo kitų 
ligą pasigauti, kai esame po vienu 
stogu. Ne veltui visas infekcines 
ligonines stato atskirais korpusais, 
jose būna įrengiami atskiri įėjimai 
iš lauko. Iki karantino Dienos cen-
tras asmenų su negalia  priežiūrai 
naudojosi bendru koridoriumi su li-
gonine. Dabartinėje situacijoje mes 
jiems negalėsime leisti naudotis 
bendrais koridoriais“, - kalbėjo dr. 
A.Vasiliauskas.

Galvoja apie naujas patalpas

Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja V.Daugelavičienė sakė, 
kad Anykščių rajono socialinių 
paslaugų  Dienos asmenims su ne-
galia centras nuo šiol privalės nau-
dotis atskiru įėjimu.

,,Jokio kontakto su ligonine ne-
bus. Jie ateis takeliu aplinkui ir  
įeis per atskirą įėjimą. Nebus taip, 
kaip buvo anksčiau.Tai turi būti 
įgyvendinta besąlygiškai“, - kalbė-
jo V.Daugelavičienė.

Savivaldybės gydytoja V. Dau-
gelavičienė sakė, kad vis dėlto  gal-
vojama Dienos centrą asmenims su 
negalia iškeldinti iš Anykščių ligo-
ninės patalpų.

(Nukelta į 14 psl.)

5G vis tiek laimės

Gintarė ŽEMAITIENĖ, 
verslininkė, apie veido kaukių 
dėvėjimą karantino metu:

„Tikiu, kad virusas yra paskli-
dęs, bet tai aš vadinu pasaulio 
slaptu karu“.

„Vienkartinis“ sudarytas iš 
žodžių „vieną“ ir „kartą“

Šarūnas GRIGONIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, apie 
kaukes:

„Viešose vietose veido kaukes 
dėviu visada. Dažniausiai vien-
kartines, keičiu kas kelias die-
nas“.

Šios užsienio kalbos 
specialistų savivaldybėje nėra

Audrius VASILIAUSKAS, 
Anykščių ligoninės direktorius, 
apie planus dėl darbo ligoninė-
je:

„Aš nesu teisininkas ir jau pa-
simokiau, ką reiškia, kai bandai 
ieškoti humaniškos kalbos su sa-
vivaldybe“.

Svarbu, kad įsakymai būtų 
nevykdomi gražiai

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
komisijos išvadas dėl ligoninės 
direktoriaus veiklos:

„Išvados tokios, kad pažeidi-
mų buvo, nes iš principo nebuvo 
įvykdytas savivaldybės adminis-
tracijos direktorės įsakymas, bet 
tie pažeidimai nebuvo tokie žiau-
rūs, kad reikėtų atleisti iš parei-
gų“.

Galvojimas irgi veikla...

Vaiva DAUGELAVIČIENĖ, 
Anykščių rajono savivaldybės 
gydytoja, apie galimybę Dienos 
centrą asmenims su negalia iš-
keldinti iš Anykščių ligoninės 
patalpų:

„Taip, tačiau tik ne dabar ir ne 
šiandien. Reikia galvoti ir galvo-
jame apie naujas patalpas. Tikrai 
galvojama“.

Aišku, atsibodo! Ar tėvai - ne 
žmonės?

Irena PETRAITIENĖ, 
Anykščių vaikų lopšelio-daže-
lio „Žiogelis“ direktorė, apie 
motyvus, kodėl tėvai domisi 
galimybėmis vesti vaikus į dar-
želius:

„Gal tėvai grįžta į darbus, o gal 
jiems vaikai namuose jau atsibo-
do, bet dauguma jau labai veržia-
si į vaikų lopšelį-darželį“.

Jeigu kaukės ir butelio kaina 
panaši, tenka rinktis 

Česlovas VALIUŠKEVI-
ČIUS, Troškūnų seniūnijos 
Nausodės seniūnaitijos seniū-
nas, apie žmonių sąmoningumą 
dėl kaukių dėvėjimo:

„Yra kaime tokių, kurie negal-
voja ir jiems svarbiausia alaus 
butelis...“
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Robertas AleksiejūnAs

Anykščių rajono savivaldybė 
pasirinko naują komunikacinį 
šūkį.nežinia, kas yra jo galuti-
nis autorius, tačiau teko stebėti 
savivaldybės kultūros tarybos 
posėdį, kuriame tą šūkį buvo 
bandoma sugalvoti. kultūros 
tarybos nariai buvo vieningos 
nuomonės, kad komunikacinis 
šūkis turi prasidėti žodžiais ,,Čia 
gera...”. Tik kaip tą šūkį užbaigti, 
kultūros tarybos nariai gan ilgai 
,,breinstormino” ir išsikirstė, taip 
ir nenusprendę.

O tada pasaulyje prasidėjo 
koronaviruso pandemija ir pati 
infekcija kažkam savivaldybėje 
pakuždėjo, kad naujas komu-
nikacinis šūkis turėtų skambėti 
,,Anykščiai - čia gera laukti...”

komunikacinių šūkių evo-
liucija Anykščiuose prasidėjo 
2008-aisiais metais. idėja 
papuošti Šventosios krantinę 5 m 
aukščio raidžių šūkiu „Čia gera 
sugrįžti“ priklauso anykštėnei 
eglei kaladytei. Tiesą sakant, 
tai nebuvo kažkokia nauja idėja. 
Šūkiais miestai buvo puošiami 
jau sovietiniais laikais. Vyresnės 
kartos anykštėnai prisimena 
karo metų šūkį ,,Ubej niemca” 
(užmušk vokietį), o vidurinė karta 
-  pionierių šūkį 
,,kovai už darbo 
žmonių reikalą būk 
pasiryžęs!”. Ant 
gamybinių pastatų 
tais laikais buvo 
keliami sudėtin-
gesnės formuluotės lozungai: 
„su komunizmo dvasia, ko-
munistų partijos vadovaujami, 
pirmyn į komunizmo pergalę!”, 
ant valdiškų įstaigų buvo rašoma 
„komunizmas - tai tarybų val-
džia!”.

Beje, Anykščiuose už šūkių 
priežiūrą buvo paskirtas net 
atsakingas žmogus – tai darė 
vienas iš rajono komunistų 
partijos komiteto  instruktorių 
- a.a. Vytautas Pupeikis. Šūkių 
priežiūra ir idėjinė branda įėjo 
ir į „komjaunimo reikalą“ – taip 
nutiko, kad pirmuoju komjau-
nimo sekretoriumi rajone dirbo 
Anykščių seniūnijos seniūnas eu-

genijus Pajarskas. Beje, Anykš-
čių rajono savivaldybės kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyrius, 
kuriam vadovauja e.Pajarsko 
žmona Audronė Pajarskienė, 
dabar ir rūpinasi šūkių kūrimu ir 
jų viešinimu.

Po dešimties metų, prie 
Anykščių rajono savivaldybės 
vairo stojus kęstučiui Tubiui, 
Anykščiuose kažkam tapo taip 
gera, kad Šventosios krantinėje iš 
gėlyčių sudėliotą šūkį nuspręsta 

pakeisti į 
,,Čia gera 
gyventi”. 
„Atėjo lai-
kas patiems 
anykštė-
nams - čia 

gyvenantiems, grįžusiems ar 
persikėlusiems iš kitų rajonų - 
garsiai ištarti ir parodyti, kad 
Anykščiai yra vieta, kurioje gera 
kurti, surasti bendraminčių, 
įgyvendinti svajones ir tiesiog 
gyventi“, - tuomet skelbė Anykš-
čių rajono savivaldybė.

k.Tubis už korupcinius nusi-
kaltimus buvo iš Anykščių rajono 
mero pareigų nušalintas, rajonui 
vėl ėmė vadovauti sigutis Obele-
vičius, tada atėjo koronavirusas 
ir komunikacinis šūkis ,,Čia 
gera gyventi” kažkiek prarado 
prasmę. Gimė naujas - ,,Čia gera 
laukti...”.

Laukti ko - karantino pabai-

gos, pensininkams - didesnės 
pensijos ar kol bus sutvarkyta 
miesto vaiduokliu tapusi autobu-
sų stotis? 

ne! Anykščių rajono mero 
patarėja, kultūros tarybos pirmi-
ninkė Gabrielė Griauzdaitė viską 
paaiškino.

,,Anykščiai – kraštas, kuriame 
gera gyventi, kurti, svajoti, ug-
dytis, ilsėtis, švęsti, mylėti... Tai 
kraštas, kuriame gera net laukti. 
Žinant, kad jau gana greitai, 
kai tik dar šiek tiek susitelksime 
ir visi pasistengsime, vėl ateis 
laikas, kai nauja galia išsiskleis 
viskas, kuo vilioja ir žavi Anykš-
čių kraštas – čia gera laukti!

Anykščiai neatšaukia savo 
suplanuotų kultūros renginių. 
Viskas vyks, viskas įvyks! jei 
dar nebus galimybės susiburti 
tiesiogiai – suplanuoti renginiai 
skleisis kita forma. ir tai vyks 
būtent tuo metu, kaip numatyta 
Anykščių metų renginių ka-
lendoriuje. iki to laiko, kai vėl 
galėsime visu balsu išskanduoti: 
Anykščiai – čia gera švęsti!

dabar reikia tik palaukti ir ne-
pamiršti, kad lietuvos kultūrinio 
turizmo kryptis  – Anykščiai!” 
- apie tai , ką gi reiškia naujasis 
komunikacinis šūkis, informavo 
mero patarėja ir kultūros tary-
bos pirmininkė G.Griauzdaitė 
- Patumsienė.

ką gi, viskas labai paprasta 

- naujuoju komunikaciniu šūkiu 
savivaldybė rajono gyventojus 
ragina kantriai laukti karantino 
pabaigos, dėvėti apsaugines kau-
kes ir be reikalo nekišti nosies iš 
namų. 

suprantama, kad karantinas 
užkniso juodai visą lietuvą, 
tačiau tik ne anykštėnus. ir jei 
vis dėlto galvojate, kad užkniso, 
mielasis šių eilučių skaitytojau, 
prisimink komunikacinį šūkį ,,Čia 
gera laukti...” ir nusiramink - 
ateis geresni laikai!

Pasibaigus karantinui, sa-
vivaldybė nekalba apie naujas 
darbo vietas, gaivinamą rajono 
ekonomiką, investuotojų paieškas 
ir net varganos autobusų stoties 
remontą. Gyventojams žadama, 
kad ,,gerą laukimą” pakeis ,,ge-
ros šventės”.

kitaip sakant, ir vėl gerai 
nusiteikę eisime į mieste organi-
zuojamas tautinio paveldo muges 
pirkti cukraus vatos ir šokinėti 
ant batutų, švęsime Obuolines be 
obuolių ir gerai nusiteikę keliau-
sime į kalėdinį miestelį, kuriame 
beveik nėra prekybininkų...

O jeigu koronavirusas niekur 
nesitrauks? kas tada? kultūros 
taryba turėtų skubiai sušaukti 
nuotolinį posėdį ir padirbėti prie 
naujų šūkių kūrimo.

Atleiskit, bet nesinorėtų, kad 
kitas šūkis skambėtų ,,Čia gera 
numirti”...

„...Tiesą sakant, tai nebu-
vo kažkokia nauja idėja. Šū-
kiais miestai buvo puošiami 
jau sovietiniais laikais...“

(Atkelta iš 1 psl.)

Tačiau ne per seniausiai augalų 
selekcininkas Auksuolis Liutke-
vičius išvedė naują jurginų veislę 
„Tumas Vaižgantas“ ( Dahlia sp.), 
kuri 2013 metais buvo įtraukta į 
Lietuvos augalų genų banko de-
koratyvinių augalų nacionalinių 
genetinių išteklių sąrašą. 

Praėjusiais metais, kurie buvo 
paskelbti Vaižganto metais ir ku-
riais minėjome klasiko 150-ąsias 
gimimo metines, šios veislės dū-
miškai rožiniai su gelsvu pagrindu 
jurginai  gausiai sužydėjo Lietu-
vos buities muziejaus Rumšiškėse 
Aukštaitijos sektoriaus Kirdeikių 
sodybos gėlių darželyje prie kry-
žiaus. Jurginų „Tumas Vaižgantas“ 
šakniagumbių muziejui padova-
nojo Širvintų rajone gyvenanti šių 
augalų kolekcininkė, agronomė, 
biologijos mokslų daktarė  Jadvy-

ga Janina Čeplinskienė. Vaižganto 
vardu pavadintam jurginui vieta 
Kirdeikių sodybos gėlių darželyje 
buvo parinkta neatsitiktinai. Juk 
muziejuje atstatyta Kirdeikių so-
dybos pirkia yra su Juozu Tumu-
Vaižgantu bendravusio lietuvybės 
puoselėtojo, knygnešio, „vargo 
mokyklų“ steigėjo kunigo Silves-
tro Gimžausko ( 1845-1897) gim-
tasis namas. Įspūdingais žiedais 
pasipuošęs jurginas Buities muzie-
jaus lankytojams buvo pristatytas 
per Žolinę - rugpjūčio 15-ąją - ir 
džiugino savo spalvomis net iki 
vėlyvo rudens... 

Šią vasarą jurginai „Tumas-Vaiž-
gantas“, padovanoti agronomės dr. 
Jadvygos Janinos Čeplinskienės,  
sužydės ir Juozo Tumo-Vaižganto 
gimtajame Svėdasų krašte. Tuo pa-
sirūpino įvairius kultūrinius  pro-
jektus  Anykščių rajone ir visoje 
Aukštaitijoje  vykdanti Viešosios 

Vaižgantą primins ir jurginai

įstaigos „Atvertos langinės“ va-
dovė, Vaižganto krašto bendruo-
menės aktyvistė Rūta Stanevičie-
nė. Vaižganto vardu pavadintus 
jurginų šakniagumbius  ji kartu su 
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyriaus padalinio vadove  Aldona 
Bagdoniene gegužės ketvirtosios 
popietę pirmiausia pasodino Kuni-
giškių I kaime,  daugiau kaip tris 
dešimtmečius veikiančio Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus  gė-
lių darželyje. Labai simboliška, 
kad du šios veislės jurginai augs 
šalia muziejaus, įkurdinto  res-
tauruotame buvusios Kunigiškių 
pradžios mokyklos pastate. Būtent 
vaikystėje Tumų Juozukas čia mo-
kėsi, vėliau savąją mokyklą  pats 
globojo, o 1930-ųjų metų gegužės 
mėnesį Kunigiškių pradžios mo-
kykla buvo pavadinta kanaunin-
ko Juozo Tumo-Vaižganto vardu. 
Dar vieną jurginą Rūta su Aldona 
pasodino Vaižganto gimtajame 
Malaišių kaime, kur žymiojo kla-
siko atminimą sergėja jam skirtas 
skulptoriaus Bernardo Bučo su-
kurtas paminklas, Anykščių krašto 

Įvairių kultūrinių projektų ir akcijų sumanytoja Rūta Stanevi-
čienė šį kartą pasirūpino, kad Vaižganto gimtajame krašte augtų 
žymiojo klasiko vardu pavadinti jurginai.

Agronomė, biologijos mokslų daktarė, jurginų kolekcininkė Jadvyga Janina Čeplinskienė dovano-
jamus augalų gumbus netgi rūpestingai sunumeravo. 

autoriaus nuotr.

tautodailininkų išskobtos medžio 
skulptūros - ten, kur kiekvieną 
rugsėjį organizuojamos garsiosios 
„Vaižgantinės“. 

Belieka tiktai Kunigiškiuose ir 
Malaišiuose  sulaukti išdygstančių 
jurginų „Tumas Vaižgantas“ ir jų 
spalvingų žiedų.

Juozo Tumo - Vaižganto garbei pavadinta jurginų veislė.
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Žydintį pavasarį vienai dienai 
pakeitė žiema Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Gamta krečia pokštus - gegužės 12 dieną, antradienį, Anykščių rajonas skendėjo pusnyse, neatlai-
kę smarkaus vėjo ir sniego naštos virto jau žaliuojantys medžiai.Vieniems jau beveik besibaigantį 
pavasarį pasirodęs sniegas sukėlė teigiamų emocijų, tačiau tokie gamtos kataklizmai gerokai išgąs-
dino sodininkus bei daržininkus.

Kelininkai žiemai pasiruošę 
net vasarą

Antradienį dėl gausiai iškritusio 
sniego į kelius vėl išvažiavo keli-
ninkų sniego valymo automobiliai, 
keliai buvo ne tik valomi, bet ir bars-
tomi. Pasak kelininkų, jie yra pasi-
rengę žiemai net ir vasaros metu.

,,Technika sukomplektuota 
valyti ir barstyti sniegą, druskos 
sandėliuose pakanka, todėl ke-
lininkai jau nuo 3 val. ryto valė 
ir barstė slidžius kelius“, - apie 
situaciją keliuose staiga grįžus 
žiemai informavo AB ,,Kelių 
priežiūra”.

Netikėtai pasikeitusios eismo są-
lygos  ir jau pakeistos žieminės pa-
dangos automobilių vairuotojų iš 
vėžių neišmušė. Utenos apskrities 
vyriausiasis policijos komisariatas 
antradienį ,,Anykštą” informavo, 
kad dėl trumpam sugrįžusios žie-
mos eismo įvykių policija neužre-
gistravo.

Sniego ir vėjo naštos neatlaikė 
medžiai

Ekstremalųjį antradienį darbo 
turėjo ugniagesiai. Anykščių prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos ugnia-
gesiai sulaukė trijų pranešimų apie 
Anykščių rajone nuvirtusius me-
džius.

Anykščių priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos viršininkas Saulius 
Slavinskas ,,Anykštą” informa-
vo, kad medžiai nuvirto Anykščių 
seniūnijos Dvarionių kaime bei 
Anykščiuose, Šaltupio gatvėje.

Dar vienas pranešimas gautas iš 
Anykščių seniūnijos Niūronių kai-
mo. Žirgo gatvėje ant važiuojamo-
sios kelio dalies buvo nuvirtę net 
šeši medžiai. Juos ugniagesiai nuo 
kelio pašalino.

Pasėliams sniegas nepakenkė

Antradienio naktį  Anykščių ra-
jone gausiai iškritęs sneigas pasėjo 

nerimą tarp žemdirbių bei sodinin-
kų. Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vir-
mantas Velikonis komentavo, kad 
situacija kol kas nėra baisi.

,,Rapsai dar nėra taip labai išsiša-
koję, kad juos iškritęs sniegas sugul-
dytų. Antradienio naktį Anykščių 
rajone buvo - 0,6 laipsnio, tai tokia 
oro temperatūra negalėjo pakenkti 
žiedams. Pavojingesnės buvo prieš 
tai buvusios šalnos.

Šį pavasarį trūko drėgmės, tad jei 
sniegas pamažu nutirps ir ištirpęs 
vanduo tolygiai pasiskirstys, pagir-
dys augalus.

Jeigu užeis šalčiai ir užsidės snie-
go pluta - tada jau kitas dalykas. 
Kukurūzų ūkininkai dar nesėja, 
grikių irgi ne, o visi kiti darbai jau 
padaryti, tad kol kas ūkininkai gali 
būti ramūs”, - kalbėjo V.Velikonis. 

Sniego nauda didesnė už žalą

Žemės ūkio skyriaus vedėjui 

Anykščių rajono savivaldybės 
Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Virmantas Velikonis ramino 
rapsų augintojus – iškritęs 
sniegas rapsams nepakenkė.

Antradienio rytą fotografai fiksavo štai tokius vaizdus.

Anykščių rajono meras, 
gamtininkas Sigutis Obelevi-
čius sakė, kad didesnės žalos 
augmenijai gali atnešti užsi-
tęsę vėsūs orai ir šalnos.

Anykščių seniūnijos Burbiš-
kio kaimo gyventojas Alvy-
das Diečkus prisiminė, kad 
1987 metais šalčiai buvo už-
ėję net birželį.

V.Velikoniui antrino ir Anykščių 
rajono meras,Traupio botanikos 
sodo įkūrėjas ir puoselėtojas Sigutis 
Obelevičius.

,,Iškritęs sniegas didelės žalos 
nepadarė, nulaužė vieną kitą me-
džio šaką, tulpę ar rapsą, kai kur 
išguldė pasėlius, šalna nušaldė per 
anksti  pasodintas ir išdygusias bul-
ves, tačiau  sodo augalų žiedams, 
manau, kad nepakenkė. Bet kol kas, 
matyt, sniego nauda bus didesnė už 
žalą, nes drėgmės žemei trūko. So-
dams galėtų padaryti didesnės žalos 
užsitęsę darganoti ir šalti orai, nes 
neskraidančios bitės neapdulkintų 
žiedų, arba didesnės šalnos, kai oro 
temperatūra nukrinta žemiau -3, 
kaip buvo pernai. Bet, tikėkimės, 
kad pernai pailsėję sodai šiais metais 
mus nudžiugins gausiu derliumi”, - 
optimistiškai situaciją komentavo 
gamtininkas S.Obelevičius.

Sniegas gegužę – gana retas 
reiškinys

Anykščių seniūnijos Burbiškio 
kaime gyvenantis ir daugiau nei 
pusę amžiaus orus stebintis bei savo 
dienoraštyje fiksuojantis Alvydas 
Diečkus ,,Anykštai” sakė, kad atve-
jų, kai vėlyvą pavasarį rajone iškris-
davo sniego,būdavo ir anksčiau.

,,1957 metais tokiu laiku buvo iš-
kritęs sniegas. Retai mano dienoraš-
tyje tokių įvykių užfiksuota. Tiesa, 
dar buvo 1987 metais birželio mėne-
sį užėję šalčiai, bet tiek sniego, kiek 
jo buvo iškritę antradienį, nebuvo”, 
- prisiminė A.Diečkus.

Pašnekovas pastebėjo, kad šią 
gegužę orai labai vėsūs. Pagal ilga-
laikius A.Diečkaus stebėjimus, tokiu 
metu oro temperatūra jau turėtų kilti 
per 20 laipsnių.

,,Po pusės gegužio, pagal mano 
rašymus, turėtų užšilti. Drėgmės da-

bar užtenka, nors jos pavasarį daug 
nebūna, nes saulė greit išgarina”, - 
sakė A.Diečkus.

Prognozuoja ekstremalią 
vasarą

Pagal šios žiemos stebėjimus, 
anot A.Diečkaus, ateinanti vasara 
greičiausiai bus karšta ir sausa.

Pašnekovas pripažino, kad jo pa-
gal ilgalaikių orų stebėjimus parem-
tos prognozės gali būti ir netikslios, 
ypač dabar, kai klimatas nenuspėja-
mai keičiasi.

,,Tiek žemėje sunaudojama naf-
tos, tirpsta ledynai. Visa tai atsiliepia. 
Ateityje meteorologams bus sunku 
prognozuoti orus. Gali pasnigti ir 
vasarą”, - juokavo A.Diečkus.

Visuotinį atšilimą pakeitė 
atšalimas

Portalas anyksta.lt antradienį ru-
brikoje ,,Gamtos knyga” paskelbė 
šūsnį fotografijų su žiemiškais vaiz-
dais gegužės viduryje.

,,Baimė dėl visuotinio klimato at-
šilimo virto baime dėl atšalimo.

Dešimties centimetrų sniego 
sluoksnis gegužės 12 - tos rytą 
prilenkė prie žemės pražydususias 
tulpes, narcizus, margutes, šilagė-
les, raktažoles ir trapius epimedžių 
žiedelius. Kraupiai atrodo apsnigti  
žydintys egzochordų, magnolijų, 
rododendrų krūmai.

Dar nežinia, kaip sniegas paveiks 
kupančių žydėjimu sodų derlių. 
Sodininkus guodžia, kad iš vaka-
ro gausiai lijo, o temperatūra nak-
tį buvo vos - 0,6 C.”, - neįprastus 
tokiam laikui vaizdus apibendrino 
,,Anykštos” vyriausioji redaktorė 
Gražina Šmigelskienė, skaitytojams 
pateikusi šūsnį nuotraukų iš pusny-
se skendinčio savo sodo.
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spektras

AKTUALU
Pacientai registratūroje telefonu registruojami nuotolinei Anykščių 

PSPC dirbančių šeimos gydytojo konsultacijai. Šeimos gydytojas 
įvertina būtinybę atvykti ir registruoja pacientą gydytojo specialisto 
konsultacijoms. 

Pacientai patys registruotis gydytojo specialisto konsultacijai 
negali.

SVARBU
Į polikliniką būsite įleidžiami likus ne daugiau kaip 10 min. iki 

Jums paskirto vizito laiko.
Atvykus į polikliniką bus matuojama Jūsų kūno temperatūra ir 

tikrinami registracijos duomenys. Atvykstant privalote turėti asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą ir devėti apsauginę kaukę.

ĮĖJIMAI Į POLIKLINIKĄ
Šeimos gydytojų konsultacijoms - per pagrindinį įėjimą.
Odontologų paslaugos – per šonines duris nuo V. Kudirkos gatvės.
Į laboratoriją - iš kiemo pusės per atskirą įėjimą.
Į vaikų skyrių -  per vaikų skyriaus įėjimą.
Skiepai vykdomi iš kiemo pusės per atskirą įėjimą.

Prioritetu išlieka nuotolinės gydytojų 
konsultacijos
Švelninant karantino sąlygas Lietuvos gydymo įstaigo-

se leista etapais atnaujinti planinių ambulatorinių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Apie tai, kaip nuo gegužės 14 d. anykštėnams bus teikiamos 
paslaugos Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centre, 
pasakojo šios įstaigos direktorė Sonata STENIULIENĖ.

- Nuo gegužės 14 d. Anykščių 
PSPC etapais atnaujina plani-
nių paslaugų teikimą. Su ko-
kiais didžiausiais iššūkiais su-
siduriate?

- Su iššūkiais susiduriame 
ne tik nuo gegužės 14 d. Ka-
rantino pradžia – ir mūsų įs-
taigos iššūkių pradžia. Reikėjo 
išmokti dirbti visiškai mums 
neįprastomis sąlygomis, o juk 
konsultuoti, gydyti žmones 
nuotoliniu būdu nėra pats len-
gviausias uždavinys. Juk kal-
bame apie žmonių sveikatą...

Dabar vėl esame prie naujos 
starto linijos – juk reikia už-
tikrinti, kad planinės paslau-
gos būtų teikiamos saugiai, 
pagal rekomendacijas. Reikia 
sureguliuoti srautus, kad nesi-
maišytų pacientai, kurie, tar-
kim, serga lėtinėmis ligomis 
ir kurie kreipiasi dėl virusinių 
susirgimų. Po kiekvieno paci-
ento, kuris apsilanko pas me-
diką, patalpos turi būti dezin-
fekuojamos, vėdinamos.

Žiūrėsim, kokia bus situaci-
ja, matysim, ar virusas plinta, 
ar jis tampa valdomas, tada 
jau galėsim galvoti ir apie kitą 
etapą, kurio metu bus atnau-
jinta dar daugiau paslaugų.

- Ar planinių paslaugų atnau-
jinimas reiškia, kad pacientai 
pas gydytojus galės patekti to-
kia pat tvarka, kokia ir buvo iki 
karantino paskelbimo?

- Jokiu būdu. Juk karanti-
nas nesibaigė. Ir toliau pri-
oritetu išlieka konsultacijos 
nuotoliniu būdu. Pacientai, 
turintys kažkokių sveikatos 
nusiskundimų, kaip buvo viso 
karantino metu, taip ir dabar, 
turi skambinti į registratūrą ir 
registruotis pas gydytoją nuo-
tolinei konsultacijai. Tai ir 
yra naujovė. Iki gegužės 14 d. 
buvo taip, kad pacientas, pa-
skambinęs į registratūrą, buvo 
iš karto jungiamas su gydyto-
ju. Kadangi dabar gydytojai 
jau turi ir kontaktinių valandų, 
reikia registruotis nuotolinei 
konsultacijai. Gali atsitikti 
ir taip, kad laisvų laikų nuo-
tolinei konsultacijai tą pačią 

dieną nebus, teks gydytojui 
skambinti kitą dieną. Ir tik pa-
kalbėjęs su pacientu gydytojas 
nusprendžia, ar jam reikia at-
vykti į gydymo įstaigą, ar ne. 

Noriu pabrėžti, kad be gy-
dytojo paskyrimo į medicinos 
įstaigą vykti negalima.

- Ar dėl vaistų, medicinos 
priemonių, receptų, nedarbin-
gumo pažymėjimų žmonės ir 
toliau gali kreiptis telefonu?

- Ne tik kad gali, bet taip ir 
reikėtų daryti. Tiek receptai, 
tiek nedarbingumo lapeliai 
gali būti pratęsti nuotoliniu 
būdu, nebent gydytojas nu-
sprendžia, kad pacientui būti-
na pas jį atvykti. 

Labai norėtumėm, kad šiuo 
sunkiu laikotarpiu mums vi-
siems pacientai būtų sąžinin-
gi ir į gydytojus kreiptųsi tik 
esant susirgimui. Yra buvę 
atvejų, kai žmogus paskam-
bina šeimos gydytojui prašy-
damas nedarbingumo lapelio, 
nes skundžiasi karščiavimu, 
tačiau kai išgirsta, kad gydy-
tojas pasiūlo išrašyti siuntimą 
į Karščiavimo kliniką, visos 
temperatūros dingsta. 

- Ar po truputį atnaujinant 
planinių paslaugų teikimą lau-
kiate pacientų antplūdžio? Gal 
karantino laikotarpiu teikiama 
tik būtinoji pagalba iš tikrųjų 
pablogino lėtinėmis ligomis 
sergančių pacientų būklę?

- Didžioji dalis žmonių ti-
krai sąžiningai ir sąmoningai 
laikosi karantino reikalavimų, 
todėl nemanau, kad mus paci-
entai užgrius kaip lavina. Juk 
patekti į PSPC nėra taip len-
gva, kaip buvo iki šiol. 

Lėtinėmis ligomis sergančių 
pacientų priežiūra vyksta nuo 
pat karantino pradžios. Jeigu 
žmogui būtina padaryti vie-
nokius ir kitokius tyrimus, tai 
jie ir yra daromi. Jeigu be tam 
tikrų paslaugų gali smarkiai 
pablogėti paciento sveikata, 
tai jis tikrai nėra paliekamas 
laukti, kol baigsis karantinas.

Pateikti statistiką, ar pablo-
gėjo ir kiek pablogėjo lėtinė-

mis ligomis sergančių pacientų 
būklė, dabar nėra galimybės. 
Aiškiau situaciją matysim 
greičiausiai tik po karantino.

Noriu pabrėžti, kad jeigu 
gydytojas nesiunčia paciento 
atlikti vienos ar kitos proce-
dūros, tai daro tik įvertinęs 
jo būklę – nėra nieko daroma 
specialiai. Viskas tik dėl pačių 
pacientų ir, žinoma, medikų 
saugumo. Kol įstaigoje nėra 
ligos židinių, visi mes drąsūs, 
bet jeigu tik atsiras, reikia su-
vokti, kad visas įstaigos dar-
bas iš esmės pasikeis.

- Kaip pas gydytojus regis-
truojami vaikai?

- Vaikai pas gydytojus re-
gistruojami tokia pat tvarka, 
kaip ir suaugusieji, prioritetą 
teikiant nuotolinėms gydytojo 
konsultacijoms.

Skiepai vaikams taip pat 
atliekami pagal skiepų ka-
lendorių. Skiepijami ir su-
augusieji, pavyzdžiui, nuo 
erkinio encefalito, tik suau-
gusiųjų srautai yra reguliuo-
jami – registruojam norinčius, 
jiems tiksliai nurodom laiką, 
kada atvykti. Per dieną prii-
mam tik tam tikrą kiekį norin-
čių pasiskiepyti.

- Kaip teikiamos odontologų 
paslaugos?

- Viso karantino metu buvo 
teikiama tik būtinoji odonto-
loginė pagalba. Nuo gegužės 
14 d. mes atnaujiname kai 
kurių planinių paslaugų teiki-
mą, tačiau vėl – ar pacientui 
bus atlikta tam tikra paslauga, 
spręs gydytojas odontologas 
nuotolinės konsultacijos metu. 
Savo sprendimu pacientas pas 
gydytoją odontologą atvykti 
negali.

- Kaip vykdoma nėščiųjų prie-
žiūra?

- Nėščiųjų priežiūra nebuvo 
nutraukta karantino metu. Be-
silaukiančios moterys taip pat 
telefonu konsultuojasi su gy-
dytoju ginekologu ir, jam pa-
skyrus apžiūrą ar tyrimus, jie 
ir yra atliekami. Dėl visų mūsų 
saugumo nėščiosioms yra skir-
ta konkreti savaitės diena ir 
valandos, kada jos gali atvykti 
apžiūrai ar tyrimams. Dėl kie-
kvieno vizito sprendžia gydy-
tojas ginekologas.

- Kokias procedūras turi at-
likti žmogus prieš patekda-

mas į PSPC?
- Nereikia atvykti į gydy-

mo įstaigą anksčiau nei prieš 
10 minučių iki numatyto vizi-
to. Atvykę anksčiau, negalės 
patekti į PSPC ir turės laukti 
lauke ar savo automobilyje. Į 
gydymo įstaigą atvykęs paci-
entas turi pereiti per dezinfek-
cinį kilimėlį, tada patikrinama, 
ar jis tikrai užregistruotas pas 
gydytoją. Toliau – matuojama 
temperatūra, žmogus turi už-
pildyti specialią anketą, taip 
pat dezinfekuotis rankas. Pa-
cientą į kabinetą palydi arba 
slaugytoja, arba odontologo 
padėjėja, priklausomai nuo to, 
pas ką pacientas atvyko. Po 
konsultacijos pacientas taip 
pat palydimas iki išėjimo.

Žinoma, atvykę į PSPC žmo-
nės turi dėvėti kaukes, reko-
menduojamos ir pirštinės.

- Ar bus teikiamos tokios pa-
slaugos, kaip vaistų leidimas, 
lašelinių lašinimas?

- Jeigu gydantis gydytojas 
nuspręs, kad tokių procedū-
rų reikia, jos ir bus teikiamos 
užtikrinant visus saugumo rei-
kalavimus. Kaip ir gydytojų 
kabinetai, taip ir kitos patal-
pos, kuriose lankosi žmogus, 
po kiekvieno vizito privalo 
būti vėdinamos ir dezinfekuo-
jamos. 

- Ar įstaiga karantino metu 
patyrė finansinių sunkumų? Ar 
buvo darbuotojų prastovose, 
ar teko darbuotojams imti ne-
darbingumo lapelius?

- Finansinius nuostolius skai-
čiuosim po karantino. Dabar 
stengiamės, kad įstaigai nieko 
netrūktų – kad būtų užtikrin-
tas reikiamas kiekis apsaugos 
priemonių, kad būtų pakanka-
mai žmogiškųjų resursų.

Prastovose darbuotojai ne-
buvo, o dėl nedarbingumo la-
pelių – visada, karantinas ar 
ne karantinas, kažkuri dalis 
darbuotojų serga. Lygiai taip 
pat ir šiuo laikotarpiu. 

Žmonės ėjo ir jau suplanuo-
tų atostogų.

- Tai ar šiuo metu įstaigai nie-
ko netrūksta?

- Kol kas viskas gerai. Šiai 
dienai užtenka ir apsaugos prie-
monių, ir darbuotojų. Teko ap-
saugos priemones pirkti ir iš įs-
taigos lėšų, iš valstybės rezervo 
apsaugos priemones gavo grei-
tosios pagalbos darbuotojai.

Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Sonata 
Steniulienė teigė, kad jeigu epidemiologinė situacija neblogės, 
po dviejų savaičių bus sprendžiama dėl dar didesnio paslaugų 
spektro atnaujinimo.  

Posėdis. Vilniaus apygardos teis-
me atnaujinus politinės korupcijos 
bylos nagrinėjimą, teismo posėdyje 
ketvirtadienį parodymus davė kyšio 
ėmimu įtariamas buvęs Liberalų 
sąjūdžio lyderis eksparlamentaras 
Eligijus Masiulis. Žurnalistai šiame 
posėdyje dėl karantino apribojimų 
neturėjo galimybės dalyvauti. Kitas 
teismo posėdis numatomas pirma-
dienį, žiniasklaidos atstovai penk-
tadienį kreipėsi į teismo pirmininkę 
ir Teisėjų tarybos pirmininką, pra-
šydami užtikrinti galimybę stebėti 
teismo posėdį tiesiogiai arba nuo-
toliniu būdu. Teismo atstovė Lina 
Nemeikaitė BNS sakė, kad posėdy-
je buvo baigti garsinti E. Masiulio 
ikiteisminio tyrimo metu duoti pa-
rodymai bei išklausyti papildomi 
kaltinamojo paaiškinimai. E. Ma-
siulio advokatė Aušra Saulėnienė 
BNS patvirtino, kad jos ginamasis 
teisme davė parodymus, tačiau tei-
gė be jo žinios negalinti jų plačiau 
komentuoti.  Pasak L. Nemeikai-
tės, sušvelninus karantino sąlygas, 
teisme palaipsniui yra atnaujinamas 
žodinis bylų nagrinėjimas, tačiau į 
posėdžius kviečiami tik asmenys, 
kurių dalyvavimas yra būtinas. Taip 
pat siekiama, kad asmenys, kurių 
dalyvavimas nėra būtinas, prie by-
los nagrinėjimo prisijungtų nuotoli-
niu būdu. 

Ekonomika. Honkongo ekono-
mika pirmąjį šių metų ketvirtį su-
varžymų dėl naujojo koronaviruso 
užkrato plitimo sąlygomis susitrau-
kė 8,9 procento. Patikslintus ekono-
mikos raidos sausio-kovo mėnesiais 
rezultatus penktadienį paskelbusi 
statistikos tarnyba pažymi, jog 
nuosmukis buvo didžiausias nuo 
tokių duomenų apskaitos pradžios. 
Per metų ketvirtį (pirmąjį šių metų 
ketvirtį, palyginti su paskutiniu 
praėjusiųjų) bendrasis vidaus pro-
duktas, atsižvelgiant į sezoninius 
veiksnius, sunyko 5,3 proc., ir tai 
buvo taip pat rekordinis kritimas. 
Abu šie įverčiai sutapo su anksčiau 
skelbtais išankstiniais. Šio Kinijos 
specialiojo administracinio regiono 
vartotojų išlaidos pirmąjį šių metų 
ketvirtį sumažėjo 6,7 procento. Pre-
kių eksportas sumenko 9,2 proc., 
paslaugų – 16,8 proc., o importas 
– atitinkamai 6,5 proc. ir 21,9 pro-
cento. 2019-aisiais Honkongo eko-
nomika susitraukė 1,2 procento.

Užsikrėtė. Daugiau kaip 400 
žmonių, dirbančių pagrindinia-
me Kazachstano naftos gavybos 
telkinyje, testais nustatytas nau-
jasis koronavirusas, penktadienį 
pranešė sveikatos apsaugos pa-
reigūnai. Užsikrėtusių asmenų, 
dirbančių eksploatuojant didžiulį 
Tengizo naftos telkinį, skaičius 
nuo 17 ketvirtadienį šoktelėjo iki 
401 penktadienį, sakė Atyrau regi-
ono pareigūnai. Pasak jų, darbuo-
tojai gydomi, stengiamasi atsekti 
jų kontaktus. Tačiau sveikatos 
apsaugos ministras Yelzhanas Bir-
tanovas (Jelžanas Birtanovas) ke-
tvirtadienį kritikavo ten taikomas 
karantino priemones. „Bendra-
bučiai darbininkams ir valgyklos 
turi bendrus koridorius, izoliacijos 
nėra, – vietos žiniasklaidai sakė jis. 
– Ir darbe, ir poilsio metu darbinin-
kai bendrauja vieni su kitais, todėl 
sunku stabdyti infekcijos plitimą.“ 
Praėjusį mėnesį 500 darbininkų at-
sisakė eiti į darbą nuogąstaudami 
dėl spartaus viruso plitimo, skelbė 
žiniasklaida.

-Bns
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06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Gyvenimo spalvos 
(kar t . ) .
07:00 LRT radi jo  ž in ios.
07:05 Šventadienio min -
tys . 
07:30 Klaus imėl is . 
08:00 LRT radi jo  ž in ios.
08:05 Į  sve ikatą! 
08:30 Ryto sukt in is  su 
Z i ta  Kelmickai te . 
09:00 Bro l ių  Gr imų pa -
sakos.  21 s .  Bal tuo lė i r 
Rožytė.
10:00 LRT radi jo  ž in ios.
10:05 Gustavo enc ik lo -
pedi ja . 
10:30 L ie tuvos tūkstan -
tmečio va ika i . 
11:30 Mūsų gyvūnai . 
12:00 Įs tab iaus ios 
Indonezi jos sa los.
12:55 Gyvūnų d inast i jos.
13:45 Puaro.  N-7. 
15:28 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Is tor i jos detekty -
vai . 
16:35 Pasaul io  puodai . 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Daik tų is tor i jos. 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“  i r  „Jėga“ .
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Savai tė  su 
„Dvi rač io  ž in iomis“ . 
21:30 Bloga mergai tė . 
22:30 Atostogos.  N-14. 
00:40 Bangų nešami . 
N-14.

06:50 Tomas i r  Džer is . 
(k) .
07:20 Saugokis  meškinų.
07:50 Ogis  i r  tarakonai .
08:10 Ri ter ių  pr incesė 
Nela.
08:35 Tomo i r  Džer io  pa -
sakos.
09:00 Obuolys i r 
Svogūnas.
09:30 Buniku la.
09:55 PREMJERA , ,Šunų 
lenktynės“ .
11:50 Pakraty tas.
13:40 Kaip va lgyt i  keptus 
s l iekus.
15:25 Pametę galvas Las 
Vegase.  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. 
SUPERFINALAS. 
00:40 Tr ise va l t imi  arba 
be i rk lo .  N-7. 

 
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 Gelež in is  Vi l is .  N-7
14:15 Ni lo  per las.  N-7
16:25 Havaja i  5 .0.  N-7
17:25 Tai  –  mes.  N-7
18:30 TV3 ž in ios.

Spor tas.Ora i .
19:30 L ie tuvos ta lenta i . 
Supervaika i .  F ina las.
22:00 , ,Londono apgul -
t is “ .  N-14
23:55 PREMJERA 
, ,Persek io jama daktaro. 
Nakvišos košmaras“ . 
N-14
01:40 Robotų žemė.  N-14 
(kar t . )

06 :30  Ba l t i j os  ga l i ūnų 
komand in i s  čemp iona -
t as .  Žagarė  (k )  2019  m. 
07 :30  Kvapų  de tek tyvas 
(1 )  ( k ) .  N -7 . 
08 :30  Tauro  ragas .  N-7 . 
09 :00  Ga l iūna i .  Pasau l io 
rąs to  kė l imo  čemp iona -
t as .  Panevėžys .  2019  m. 
10 :00  Varom!  (17 )  N-7 . 
10 :30  Sku juoč ia i . 
I eškomiaus i  pasau l io 
gyvūna i . 
11 :30  Spec .  bū rys . 
I š l i eka  s t i p r iaus i .  N -7 . 
12 :35  Gordonas  Ramz is . 
I k i  p ragaro  i r  a tga l . 
13 :35  Rea l i  m is t i ka . 
N-7 . 
14 :40  Eks t rasensų  mū -
š is .
17 :20  Amž iaus  nus ika l t i -
mai .  N-7 . 
18 :20  PREMJERA 
, ,Kvapų  de tek tyvas “  N-7 . 
19 :30  Ke l ionė  į  Amer i ką .  
N -7 . 
21 :50  Narko t i kų  p reke i -
v ia i .  N14 . 
23 :00  Karo  v i l ka i . 
L i kv ida to r ia i  V I I .  N14 . .
23 :55  Viešpa tav imas 
(k ) .  N14 . 

06:00 Akloj i .
07:30  Pasisvėrę i r  la i-
mingi.
08:30  Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patar i-
mai.  N-7. 
09:30 Tėvas Motiejus.  
N-7..
10:45  Merės mei lė v ir-
tuvei .
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.
21:00 SNOBO KINAS. 
, ,Angelo veidas“ N14. 
23:15 El i jaus knyga. N14. 
01:15 Šmėklos. (k).

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Ovidi jaus 
Vyšniausko koncertas. 
2012 m. (kart . ) .
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Pris ikėl imo l iudy-
to jai . 
08:00 Kel ias. 
08:30 Menora. 
09:00 Pasaul io Lietuva. 
10:00 Atspindžiai . 
10:30 Lietuva mūsų lū-
pose. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Nacional in is tur-
tas.  Archi tektas Kęstut is 
Pempė.
12:00 Nacional in is turtas. 
Graf ikė Birutė Ži lytė.

12:30 Šv. Mišios iš 
Aušros Vartų. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:05 Mokslo sr iuba. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Teatras. 
16:00 Muzikos talentų 
lyga 2018. 
17:10 Klausimėl is.  (kart . ) .
17:30 Veranda..
17:55 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. Aktor ius, 
bardas Gediminas 
Storpiršt is. 
19:45 Ten, kur namai 2. 
N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Istor inės FIFA 
Pasaul io čempiona-
to rungtynės. 2014 m. 
Aštuntf inal is.  Argent ina – 
Šveicar i ja.
23:30 Algirdo Mart inaič io 
autor inis vakaras. 2015 
m.
01:00 Atostogos. N-14. 
(kart . ) .

06:30 Taikinys. (kart . )  N-7
07:30 Jukono vyrai. (kart.) 
N-7
08:30 Simpsonai. (kart.) 
N-7
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeit ies žvalgas. 
N-7
10:30 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai. 
N-7
11:00 Prakeikti  I I .  N-7
12:00 Taikinys. N-7

13:00 Galapagai.
14:00 Išl ikimas. N-7
15:00 Ledo kelias. N-7
16:00 Jukono vyrai. N-7
17:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Ekspedici ja su 
Stevu Backshallu.
19:05 Amerikos talentai.
21:00 Žinios.Sportas.Orai.
22:00 PWR PRISTATO 
,,Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė“. N-14

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas. N-7.
08.00 Balt i jos kelias. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. 2020. 
N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
12.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7.
14.00 Dvaro rūmai.  N-7.
15.00 Laikykitės ten. 
16.00 Žinios.Orai.
16.30 24/7. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.Orai.
18.30 Vyrų šešėly-
je. Mari ja De Neri - 
Oginskienė. 
19.00 Ginkluota meilė. 
N-7
20.00 Žinios.Orai.
20.30 Oponentai. 
21.30 24/7. 
22.30 Žinios.Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Ginkluota meilė. 
N-7
01.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer . N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija.  N-7. 
10:35 Komisaras Reksas. 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai. N-14. 
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas . 
N-7. (kart.).
00:50 Kūrybingumo moky-
kla. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Daiktų istorijos. 
(kart.).

06:20 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 KK2 penktadienis (k). 
N-7. 
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios. Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Atsargiai - moterys!  
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Slaptasis agentas 
N14. 
00:25 Antrininkas N14. 

06:25 Keršytojų komanda. 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai  
(kart.).
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.Orai.
19:30 #IšNamų N-7.

20:30 Prakeikti II N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios..
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kraujo tėvas. N-14.
23:40 Kaulai N-14.
00:40 APB  N-14.
01:35 Rouzvudas. N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7.
09:35 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Kobra 11 (k) N-7. 
11:30 Reali mistika (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 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 Drakono vartai  N14. 
23:25 Kelionė į Ameriką (k) 
N-7. 
01:30 Narkotikų prekeiviai 
(k) N14. 

06:50 Tėvas Motiejus. N-7. 
08:00 Dvi širdys. N-7. 
10:00 Akloji.
12:15 Marija Vern. N-7. 
13:20 Visa menanti. N-7. 
14:20 Nina. (4) (k) N-7. 
15:30 Kandisė Renuar  (k) 
N-7. 
16:40 Būk su manim. N-7. 

17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7. 
18:45 Nina.  N-7. 
19:50 Kandisė Renuar. N-7. 
21:00 Tobulos Kalėdos. N-7. 
23:10 Garbės reikalas.
01:00 Rožių karas.
02:35 Angelo veidas. (k) 
N14. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. (kart.).
07:00 Pradėk nuo savęs. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklopedija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Nacionalinis turtas. 
Architektas Kęstutis Pempė. 
(kart.).
13:10 Kultūros diena. 
Savaitės apžvalga (kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
(kart.).
15:20 Laikinosios sostinės 
fenomenas. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai. 
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.

17:05 Dvynukės.
17:50 Po pamokų. 
18:00 Čia – kinas. (kart.).
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:20 Dainuoju Lietuvą.
19:35 Popiežius. 
Galingiausias visų laikų 
žmogus. 
20:15 Klausimėlis. (kart.).
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai. 
21:30 Vieno buto istorija. V. 
Mykolaitis-Putinas. 
23:00 Šventinis renginys 
„Metų kaunietė 2019“. 
00:20 DW naujienos rusų 
kalba.
00:35 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai. (kart.) 
N-7.
09:00 Autopilotas (kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai. N-7.
13:30 Mikė (kart.) N-7.
14:30 Saša ir Tania. N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Mikė N-7.
19:00 Svotai . N-7.
20:00 Pašėlęs policininkas 
N-14.
21:10 Kolumbiana . N-14.
23:15 Tūnąs tamsoje S.
01:25 Svieto lygintojai N-7.

05.19 Programa.
05.20 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Nauja diena. 
07.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
09.30 Vyriausybės spau-
dos konferencija.
10.00 Mokslo ri tmu. 
10.30 Kaimo akademija. 
11.00 24/7. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Operacija „Trojos 
arklys“  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva t iesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja  N-7.
19.30 Lietuva t iesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.00 Lietuva t iesiogiai. 
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.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer. N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija.  N-7. 
10:35 Komisaras Reksas.  
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Popiežiaus šventojo 
Jono Pauliaus II 100-o-
sioms gimimo metinėms. 
Žemyno išvaduotojas. 
Jonas Paulius II ir komu-
nizmo žlugimas.
23:00 Apgavikai. N-14. 
23:45 Klausimėlis. 
24:00 Komisaras Reksas. 
N -7. (kart.).
00:50 Kūrybingumo mo-
kykla. 

06:20 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 Meilė gydo (1). 
12:10 Būrėja .
13:30 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:30 Našlaitės  N-7. 
15:30 Laukinis miestas N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas  N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.Spotas.Orai.
22:30 PREMJERA 
,,Kartuvės“  N14. 
00:35 Antrininkas N14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 #IšNamų  (kart.) 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.Orai..
19:30 Prieš srovę N-7.
20:30 Prakeikti II  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Ledas  N-14.
23:55 Kaulai. N-14.
00:55 APB. N-14.
01:45 Rouzvudas  N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (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 Sudužusių žibintų 
gatvės  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 Blyksnis N14. 
22:55 Drakono vartai (k) 
N14. 
01:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k).

06:50 Tėvas Motiejus. N-7. 
08:00 Dvi širdys. N-7. 
10:00 Akloji.(k)
12:15 Marija Vern. N-7. 
13:20 Visa menanti. N-7. 
14:20 Nina. (k) N-7. 

15:30 Kandisė Renuar. (k) 
N-7. 
16:40 Būk su manim. N-7. 
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7. 
18:45 Nina. N-7. 
19:50 Kandisė Renuar. N-7. 
21:00 Midsomerio žmog-
žudystės XIX. Devintosios 
prakeiksmas N-7. 
22:55 Garbės reikalas.
00:45 Rožių karas.
02:25 Tobulos Kalėdos. (k) 
N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Čia – kinas. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga.  
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. (kart.).
12:40 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Istorijos perimetrai. 
(kart.).
14:55 Popiežius. 
Galingiausias visų laikų 
žmogus (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Džiunglių knyga.

16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. 
16:15 Smurfai. 
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Po pamokų. 
18:00 Klausimėlis. 
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:20 Dainuoju Lietuvą.
19:35 Septintasis dešim-
tmetis.
20:15 Groja Valentinas 
Gelgotas ir Mūza 
Rubackytė.
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema. 
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bankas. N-14. 
23:15 Žmonės, kurie su-
kūrė Lietuvą. Augustinas 
Voldemaras. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai  
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai (kart.) N-7.
09:00 Praeities žvalgas 
(kart.) N-7.
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Mikė (kart.) N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11. N-7.
16:00 CSI kriminalistai N-7.
17:00 Univeras N-7. 
18:00 Mikė. N-7.
19:00 Svotai N-7.
20:00 Pašėlęs policininkas 
N-14.
21:05 Pasiutę šunys N-14.

23:00 Gelbėtojai N-7.
00:55 Tironas. N-14.
01:50 Svieto lygintojai N-7.

05.19 Programa.
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. 
Operacija „Trojos arklys“ 
N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
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.
09:00 Džesika Flečer. 
N-7. 
09:50 Miuncheno krimina-
l inė polici ja. N-7. 
10:35 Komisaras Reksas. 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
t iesiogiai. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos.
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Spor tas.  Ora i .
21:29 Loter i ja  „Jėga“ .
21:30 Nepažintas meras. 
22:30 Dvi rač io  ž in ios. 
23:00 Miuncheno kr i -
minal inė pol ic i ja .  N-7. 
kar t . ) .
23:45 Klaus imėl is . 
24:00 Komisaras Reksas. 
N -7.  (kar t . ) .
00:50 Kūrybingumo mo -
kyk la. 

06:20 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 Meilė gydo (2). 
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.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Dydžio (r)evoliucija. 
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys!  
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo N14. 
00:50 Antrininkas  N14. 
01:50 Kartuvės (k) N14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje. N-7.
10:00 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.Orai.
19:30 Gero vakaro šou. N-7.
20:30 Prakeikti II N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Ledas N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:00 Ledas . N-14.
00:00 Kaulai  N-14.
00:55 APB N-14.
01:45 Rouzvudas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (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 Sudužusių žibintų 
gatvės 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 Mirties apsuptyje  
N14. 
23:05 Blyksnis (k) N14. 
00:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės) (k) N-7. 

06:50 Tėvas Motiejus. N-7. 
08:00 Dvi širdys. N-7. 
10:00 Akloji. 
12:15 Marija Vern. N-7. 

13:20 Visa menanti. N-7. 
14:20 Nina.  (k) N-7. 
15:30 Kandisė Renuar.  (k) 
N-7. 
16:40 Būk su manim. N-7. 
17:40 Balta - meilės spalva.  
N-7. 
18:45 Nina. N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą. 
N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS ,,Paslėptas gyve-
nimas“ (1-2). N14. 
23:20 Garbės reikalas.
01:10 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Teatras. (kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudyto-
jai. (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 Istorijos perimetrai. 
(kart.).
14:55 Septintasis dešim-
tmetis. (kart.).

15:35 Šoka Lietuva.
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Po pamokų. 
18:00 Laikinosios sosti-
nės fenomenas. Vladas 
Nagius-Nagevičius. kart.).
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:20 Dainuoju Lietuvą.
19:35 Po milijono metų. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Sinatra. Viskas arba 
nieko.
23:30 Proto džiunglės. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
09:00 Vienam gale kablys. 
(kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Mikė (kart.) N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai. 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Mikė. N-7.
19:00 Svotai N-7.
20:00 Pašėlęs policininkas 
-14.

21:05 Svetimšalis N-14.
23:25 Gelbėtojai N-7.
01:15 Tironas N-14.
02:00 Svieto lygintojai N-7.

05.19 Programa.
05.20 Nauja diena. 
07.00 Oponentai. 
08.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
09.30 Vyriausybės spau-
dos konferencija.
10.00 Nauja diena. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Operacija „Trojos 
arklys“ N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
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 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer. N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7. 
10:35 Komisaras Reksas. 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių ro-
jus. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija. N-7. 
23:50 Muzikinis intarpas.
24:00 Komisaras Reksas. 
N-7. (kart.).
00:50 Kūrybingumo moky-
kla.

06:20 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 Meilė gydo (3). 
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.Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.Sportas.Orai.
22:30 VAKARO SEANSAS 
,,Troja“ N14. 
01:40 Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo (k) 
N14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė. 
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai.
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.

19:30 Farai N-7.
20:30 Prakeikti II N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Peržengta riba N-14.
23:55 Kaulai N-14.
00:55 APB. N-14.
01:45 Rouzvudas N-7.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (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 ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 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 Mirties angelas N14. 
22:40 Mirties apsuptyje (k) 
N14. 
00:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k) N-7. 

06:50 Tėvas Motiejus. N-7. 
08:00 Dvi širdys. N-7. 
10:00 Akloji.
12:15 Marija Vern. N-7. 
13:20 Visa menanti. N-7. 

14:20 Nina. (k). N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą. 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim. N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va. N-7. 
18:45 Nina. N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą. 
N-7. 
21:00 PREMJERA Į šiau-
rę per šiaurės vakarus. 
,,Estonia“. N14. 
22:55 Garbės reikalas.
00:45 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 „Eurovizijos“ nugalė-
tojai. (kart.).
07:00 Proto džiunglės. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. (kart.).
07:55 Smurfai. (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).
14:00 Istorijos perimetrai. 
(kart.).
14:55 Po milijono metų. 
(kart.).
15:45 Poezija. LRT aukso 
fondas.

15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Šoka Lietuva (kart.).
18:00 Veranda. (kart.).
18:30 Istorijos perimetrai. 
19:15 Dainuoju Lietuvą.
19:35 Kino istorija.
Septintasis dešimtmetis. 
20:20 Muzikinis intarpas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Elito kinas. 
Premjera. Tranzitas.
23:15 Enya dainos..
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

 
06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
09:00 Gyvūnų manija 
(kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Topmodeliai. N-7.
13:30 Mikė (kart.) N-7.
14:30 Saša ir Tania  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai. 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Mikė N-7.
19:00 Svotai N-7.
20:00 Pašėlęs policininkas 
N -14.

21:00 Klastotė N-14.
22:50 Gelbėtojai N-7.
00:50 Tironas N-14.
01:35 Svieto lygintojai N-7.

 
05.19 Programa.
05.20 Nauja diena. 
07.00 Lietuva tiesiogiai. 
07.30 Gyvenimas. 
08.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
09.30 Vyriausybės spau-
dos konferencija.
10.00 Nauja diena. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Sugrįžimas N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
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. 

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer . 
N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7. 
10:35 Komisaras Reksas.  
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės. 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių 
rojus. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Negarbingi šunsnu-
kiai. N-14.
01:20 Tarp mūsų. N-14.

06:00 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 Meilė gydo (4). 
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.Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Hju Glaso legenda 
N14.
00:00 Išvarymas 2.  N14. 

06:25 Keršytojų komanda 
N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Farai (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
N-7.
15:00 Simpsonai . N-7.
16:00 TV3 žinios.Orai..
16:30 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 “TV3 sportas.Orai.
19:30 Kung Fu Panda 3. 
N-7.
21:15 Divergentė N-14.
00:05 Amitivilio siaubas. 
Pabudimas. S.
01:45 Londono apgultis. 
N-14.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (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 ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 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 3. N-7. 
23:35 Mirties angelas (k) 
N14. 
01:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k) N-7. 

06:50 Tėvas Motiejus. N-7. 
08:00 Dvi širdys. N-7. 
10:00 Akloji.
12:15 Marija Vern. N-7. 
13:20 Visa menanti. N-7. 
14:20 Nina.  (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą.  
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim. N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va. N-7. 
18:45 Nina. N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą. 
N-7. 

21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS ,,Kol mes gyvi“. 
(7-8) N14. 
23:20 Tiltas. N-7. 
01:10 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. Grupė 
„Jumprava“. (kart.).
06:45 Klausimėlis. (kart.).
07:00 Mokslo sriuba. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga. 
kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (kart.).
12:40 Lietuva mūsų lūpo-
se. kart.).
13:05 Legendos. Šiandien 
ir visados. (kart.).
14:00 Istorijos perimetrai. 
(kart.).
14:55 Mūsų miesteliai. 
Užventis. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.

17:50 Šoka Lietuva (kart.).
18:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
18:30 Žmogus su laiko 
žyme. Vytautas Laurušas. 
19:15 Dainuoju Lietuvą.
19:30 Kultūros diena. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Europos kinas. 
Atpirkimo kelias. N-7. 
23:10 Alina Orlova festi-
valyje „Midsummer Vilnius 
2018”.
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.
00:40 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Mikė (kart.) N-7.
14:30 Saša ir Tania. N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Mikė N-7.
19:00 Svotai N-7.
21:00 Žinios.Sportas.
Orai..
22:00 Legenda apie 
Heraklį N-7.
23:55 Kolumbiana N-14 
(kart.).

01:55 Legendos. N-14.

05.19 Programa.
05.20 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. 
Sugrįžimas N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Nauja diena. 
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. Aktualijų 
laida. 
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.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 05 23

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istori jos. 
(kart.).
07:00 Proto džiunglės. 
(kart.).
07:30 Po pamokų. 
07:40 Mokytojas Keisas 
stovyklauja.
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
12:00 Audros katės.
12:45 Neįt ikėtinos gyvūnų 
draugystės 3 .
13:50 Džesika Flečer. 
N-7. 
15:28 Loteri ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Sti l ius. 
20:25 Loteri jos „Keno 
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Aukšta klasė 2. 
N-14. 
00:45 Negarbingi šunsnu-
kiai. N-14. (kart.).

06:50 Tomas ir Džeris (k). 
07:20 Saugokis meškinų.
07:50 Ogis ir tarakonai.
08:10 Neramūs ir tr iukš-
mingi.
08:35 Tomo ir Džerio šou.

09:00 Obuolys ir 
Svogūnas.
09:30 Bunikula.
09:55 Voverių maištas.
11:35 Šnipų vaikučiai.
13:20 Prezidento duktė.
15:30 Pasivaikščioj imas 
N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.Sportas.Orai.
19:30 Monstrų viešbutis 
2 .
21:15 Pasodinsiu savo 
EKS  N14. 
23:30 Pirmieji  metai. 
Pasit ikime protėvius!  
N14. 
01:20 Hju Glaso legenda 
(k) N14. 

06:30 Ančiukų istori jos 
(kart.) N-7.
07:00 Galingiej i  reindže-
r iai. Žvėries galia N-7.
07:30 Supermergaitės..
08:00 Ančiukų istori jos. 
N-7.
08:30 Virtuvės istori jos.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Tėvų darželis.
10:00 Būk sveikas!
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Magiškoji nosis N-7.
13:25 Paveldėtojai. N-7.
15:40 Havajai 5.0. N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:17 TV3 sportas.Orai.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Žaidimas ,,galvOK“. 
21:00 Marsietis N-14.

23:55 PREMJERA ,,Riba“ 
N-14.

06:00 Pričiupom! (k). 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
08:30 Pričiupom! (k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 Varom!  N-7. 
10:30 Kuprotiej i  banginiai.
11:30 Spec. būrys. Išl ieka 
stipriausi  N-7. 
12:35 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal .
13:35 Reali mistika N-7. 
14:40 Ekstrasensų mūšis  
N-7. 
17:20 Amžiaus nusikalt i-
mai  N-7. 
18:20 Kvapų detektyvas  
N-7. 
19:30 Lietuvos balsas. 
21:45 Šioje šalyje nėra 
vietos senukams  N14. 
00:10 Nekviesti svečiai  
N14. 
01:45 Rokis 3 (k) N-7. 

06:00 Akloj i .   (k). 
07:30 Pasisvėrę ir laimingi. 
08:30 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7. 
09:30 Tėvas Motiejus. N-7. 
10:50 Merės meilė virtuvei. 
11:50 PREMJERA ,,Kai 
norisi žalumos“(1). 
13:00 Akloj i  (k).
14:45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
15:45 Širdele mano. N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 

intr igos. N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 PREMJERA 
Nusikalt imo vieta - 
Hamburgas. Juodi laikai.  
N14. 
22:55 Įsimylėti per dvi sa-
vaites. N-7. 
00:50 Tiltas (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(kart.).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Klausimėlis..
09:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. „Lito tėvas“ – 
Vladas Jurgutis. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dalių (ne)plo-
jama. 
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 .
14:00 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – 
viena širdis“. 
16:00 Brandūs pokalbiai. 
16:30 Proto džiunglės. 
17:00 Klauskite daktaro.
17:55 Poezija. LRT aukso 
fondas. (kart.).
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. Mykolas 
Romeris. 
19:45 Ten, kur namai. N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempionato 
rungtynės. 2014 pusfina-
l is. Vokieti ja –Brazil i ja.
22:45 „EuROOPvision”. 
Specialus grupės „The 
Roop“ koncertas.
23:45 Euromaxx. (kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Tarp mūsų. N-14. 
(kart.).

06:30 Taik inys (kar t . ) 
N-7.
07:30 Jukono vyra i . 
(kar t . )  N-7.
08:30 Simpsonai  (kar t . ) 
N-7.
09:00 Žūklė lauk inė je 
gamtoje N-7.
09:30 Statybų g idas.
10:00 Autopi lo tas.
10:30 L ie tuvos mokyklų 
ža idynės.
11:00 Prakeik t i  I I  N-7.
12:00 Taik inys N-7.
13:00 Galapagai.
14:00 Išl ikimas N-7.
15:00 Ledo kelias N-7.
16:00 Jukono vyrai N-7.
17:00 Sandėlių karai N-7.
18:00 Ekspedici ja su 
Stevu Backshallu.
19:05 Amerikos talentai.
21:00 Žinios.Sportas.Orai.
22:00 Persi jos princas. 
Laiko smiltys N-7.
00:20 Klastotė N-14 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Brangioj i ,  aš per-
skambinsiu N-7.
07.20 TV Europa pr istato. 
Vyrų šešėlyje.  Jadvyga 
Juškytė-Širšė. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido r ingas. 
Tarptaut inis turnyras 
BUSHIDO KOK 2020. 
N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Balt i jos kel ias. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
14.00 Dvaro rūmai N-7.
15.00 Laikyki tės ten. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 Pinigų karta. 
16.50 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 TV Europa pr istato. 
Vyrų šešėlyje.  Padangių 
moterys. 
19.00 Ginkluota mei lė 
N-7.
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Gluchariovas  N-7.
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Ginkluota mei lė  
N-7.
01.00 Kelrodė žvaigždė  
N-7.

redaktorei nežinantNNN
Nuo krizės išgelbės kvarcinis smėlis

Anykštėnai gali būti ramūs 
- koronaviruso sukelta krizė 
Anykščiams sunkesnių padarinių 
nesukels. Anykščių rajono savival-
dybėje dirbantys biurokratai vilia-
si, kad rajono ekonimiką išgelbės 
šylantys orai ir turistai. Čia tik 
viena džiugioji naujiena. Muzie-
jininkai penktadienį pranešė apie 
mieste atkastą po mūsų visų kojo-
mis slypintį turtą!

,,Statybininkai, ruošdami aikš-
telę naujojo Turizmo ir verslo 
informacinio centro pastato staty-
bai, šalia A. Baranausko klėtelės 
atvėrė kvarcinio smėlio atodangą. 
Akivaizdu, kad kvarcinio smėlio 
klodai, kai kur prasidedantys vos 

sprindžio gylyje, driekiasi ir po 
Klėtele. Tai pamatyti bus galima 
dar keletą dienų - vėliau atodanga 
bus užpilta. Aplankykite ir įsitikin-
kite!“ - pranešė muziejininkai.

Beje, patys muziejininkai ir su-
skubo pirmieji tuos turtus susižer-
ti. Pamiršę muziejines vertybes ir 
koronaviruso grėsmes, į rankas 
griebė kastuvus ir darbavosi šalia 
kvarcinio smėlio klodų net nenuo-
toliniu būdu.

,,Muziejininkai autentiško įvai-
riaspalvio kvarcinio smėlio iš 
Rašytojų kalnelio papėdės jau 
prisikasė...“ - pranešė muziejaus 
kuratorius Tautvydas Kontrimavi-
čius.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 
nuotr.
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Daugelis Anykščių maitinimo įstaigų 
atidarė lauko terasas 

Karantinas itin skaudžiai smogė maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas teikiantiems verslinin-
kams. Ir nors, švelninant karantino sąlygas, nuo gegužės pradžios leista dirbti lauko kavinėms, šia 
galimybe pasinaudojo ne visos Anykščių rajono maitinimo įstaigos.

„Anykštos“ kalbinti kavinių ir restoranų atstovai sakė, kad nepaisant jau du mėnesius trunkančio 
karantino, vasarą jie tikisi sulauksiantys klientų. 

„Tele2“ pasiūlymas: įsigykite išmanųjį įrenginį dabar, mokėkite po 3 mėn.
Šalyje užsitęsus karantino laikotarpiui, „Tele2“ siūlo itin patrauklias sąlygas išmaniesiems įrenginiams įsigyti. Išsirinkti išmanųjį telefoną, planšetę ar 

kompiuterį galite jau dabar, o mokėsite už jį vėliau. Pasiūlymu galima pasinaudoti operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.
„Sudėtingu karantino laikotarpiu ir taip gausu įvairių išlaidų, todėl norėdami padėti, suteiksime galimybę įsigyti trokštamą mobilųjį telefoną, nešioja-

mąjį kompiuterį ar kitą išmanųjį įrenginį dabar, o pradėti už jį mokėti tik po 3 mėn.“, –  sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.
Įrenginių įmokų atostogos
Reaguodami į dabartinę situaciją, „Tele2” 

siūlo neatidėlioti darbui ar laisvalaikiui rei-
kalingų išmaniųjų įrenginių įsigijimo – įsigiję 
juos jau dabar, mėnesines įmokas už telefoną 
galėsite pradėti mokėti tik po 3 mėn. nuo su-
tarties pasirašymo datos.

Pasiūlymas galioja pasirašius 24 mėn. nau-
ją sutartį arba pratęsiant esamą sutartį su vi-
sais pokalbių planais ir perkant telefoną arba 
„Laisvo interneto“ planais bei perkant kom-
piuterį, planšetę ar kitą pasirinktą išmanųjį 
įrenginį. Paslaugų sutartis bus aktyvuojama 
iškart, pasirašius sutartį. 

Mėnesines įmokas bus galima pradėti 
mokėti tik nuo ketvirtojo sutarties mėnesio. 
Nutraukus paslaugų sutartį, nutrūks ir įrangos 
sutartis (klientui reikės sumokėti likusią sumą 
už įrangą). 

Taip pat šiuo metu galimas greitas, nemo-
kamas ir bekontaktis įrenginių pristatymas į 
namus. 

Nuolaidos mobiliesiems telefo-
nams

Svajojantiems įsigyti naują išmanųjį telefo-

ną, dabar itin palankus metas tai padaryti. Be 
palankių įrenginių įsigijimo sąlygų, daugybei 
mobiliųjų telefonų iš plataus „Tele2” asorti-
mento šiuo metu taikomos ir itin patrauklios 
nuolaidos.

Pasiūlymais pasinaudoti turėtų suskubti 
„Apple“ gerbėjai. Didžiausia, net 320 Eur 
nuolaida su 24 mėn. sutartimi šiuo metu tai-
koma ypač ryškų, 5,8 colių įstrižainės „Super 
Retina“ ekraną ir prabangaus dizaino plieninį 
korpusą turinčiam, 64 GB vidinės atminties 
„iPhone XS“ telefonui. Kaina be sutarties 
mokant visą sumą iškart – 739 Eur (kaina ne 
akcijos metu – 1059 Eur).

Ypatingi pasiūlymai paruošti ir norintiems 
įsigyti spalvingąjį „iPhone Xr“ bei daugelio jau 
pamėgtus „iPhone 7“ arba „iPhone 8“ išma-
niųjų modelius.

Sutaupys ir tie, kurie pasiūlymo laikotar-
piu pasirinks „Samsung“ išmaniuosius. Šiuo 
metu itin gera kaina galima įsigyti populiarius 
„Galaxy S10”, „Galaxy S10+”, „Galaxy S20” 
ir kitus pamėgtus „Samsung“ mobiliųjų telefo-
nų modelius. Išskirtinis pasiūlymas taikomas 
ir unikaliam besilankstantį stiklinį ekraną ir 
aukščiausios kokybės kamerą turinčiam 

„Galaxy Z Flip” telefonui su 256 GB vidine 
atmintimi. Užsisakius šį išmanųjį jau dabar, 
dovanojamas net 12 mėn. draudimas.

Naujieji „Tele2” pasiūlymai turėtų sudominti 
ir „Huawei“ fanus. Svajojantys apie „P30 Pro“ 
modelį dabar šį itin lengvą, vos 165 gramus 
sveriantį, ryškių spalvų išmanųjį su 128 GB 
vidine atmintimi, 24 mėn. sutartimi įsigyti gali 
net 220 Eur pigiau. Kaina be sutarties – 579 
Eur (kaina ne akcijos metu – 799 Eur).

Nuolaida taikoma ir „Huawei P Smart 2019“, 
kurį verta rinktis ieškantiems lengvesnio bei 
kompaktiškesnio telefono modelio. Jis ne tik 
lengvai susidoros su visomis kasdienėmis 
užduotimis, bet ir nustebins savo intuityvumu 
bei kokybiška kamera. Be šių telefonų, spe-
cialūs pasiūlymai taikomi ir dar septyniems 
skirtingiems „Huawei“ modeliams.

Paruošti ir 5 „Xiaomi“ gamintojo pasiūlymai. 
Pavyzdžiui, ieškantiems galingo bei užduotis 
greitai vykdančio telefono, patiks „Redmi 8T“ 
modelis su 64 GB atmintine. Šį, keturguba 
galine kamera papildytą, ir „Snapdragon 655“ 
procesorių turintį bei išskirtiniu dizainu pasi-
žymintį telefoną šiuo metu galima įsigyti už 
itin patrauklią kainą.

Nuolaidos planše-
tėms ir kompiuteriams

Be lanksčių įsigijimo sąlygų, 
papildomos nuolaidos su sutar-
timi šiuo metu taikomos ir įvairių gamintojų planše-
tiniams bei nešiojamiesiems kompiuteriams.

Jei kaip tik planavote įsigyti planšetę, rinktis 
tikrai yra iš ko – viliojantys pasiūlymai paruošti 
„Apple“, „Samsung“ ir „Huawei“ gamintojų plan-
šečių modeliams. 

Tuo tarpu nešiojamiesiems kompiuteriams šiuo 
metu taikomos nuolaidos su sutartimi siekia net 
iki 420 Eur. Įsigyjant kompiuterį su 24 mėn. su-
tartimi, tokia nuolaida taikoma „Apple Macbook 
Air 13” (2019) lengvam, spalvingam ir intuityviam 
kompiuterio modeliui su 256 GB vidine atmintimi. 
Nors šis kompiuteris itin lengvas, bet kartu ir la-
bai galingas – jame veikia aštuntos kartos „Intel 
Core i5” procesorius, kuris padeda susidoroti su 
visomis užduotimis. Kaina be sutarties – 1099 Eur 
(kaina ne akcijos metu – 1519 Eur).

Ieškantiems patikimo, lengvo ir lankstaus kom-
piuterio modelio, sudomins „Lenovo Essential 
V130 15.6 FHD“ kompiuteris, kurį su 24 mėn. 
sutartimi dabar įsigysite net 50 Eur pigiau. Plačiu 
15,6 colių įstrižainės ekranu ir lengvumu (vos 1,8 

kg) išsiskiriantis modelis sukurtas taip, kad tap-
tų ištikimiausiu jūsų pagalbininku. Šio modelio 
ekranas lankstosi net 180 laipsnių kampu, todėl 
nešiojamuoju kompiuteriu naudositės taip, kaip 
jums patogiausia. Kaina be sutarties – 399 Eur 
(kaina ne akcijos metu – 449 Eur).

Šiuo metu ypač gera kaina siūloma ir populia-
riai žaidimų konsolei „Sony Playstation PS4 Slim 
500 GB“. Aukštos kokybės konsolę dabar gali-
ma įsigyti su 40 Eur nuolaida. Pasiūlymas galioja 
perkant konsolę su 24 mėn. sutartimi. Konsolės 
kaina be sutarties – 309 Eur (kaina ne akcijos 
metu – 349 Eur).

Daugiau informacijos apie akciją sužinosite 
https://tele2.lt/privatiems/akcijos/nemokek-tris-
menesius, „Tele2“ salonuose arba paskambinę 
telefonu 117. 

Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis 
laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei įrenginių 
kiekis –  riboti.

Užsak.Nr. 471

Karantiną išnaudojo 
remontui 

Restorano-viešbučio „Nykščio 
namai“ direktorė Daiva Indriūnie-
nė kalbėjo, kad kol kas restoranas 
neteikia jokių paslaugų. „Šiuo 
metu to daryti negalime ir dėl 
to, kad remontuojame restorano 
virtuvę – keičiame ventiliacijos 
sistemą, lubas. Šią savaitę darbai 
turėtų būti baigti, reikės laiko vis-
ką išvalyti, tada galvosime ir apie 
atsidarymą“, – sakė pašnekovė. 
Paklausta, ar remontas restorane 
buvo planuotas, D. Indriūnienė 
teigė, kad jis buvo numatytas, ta-
čiau nebuvo iki galo aišku, kada 
jis įvyks. „Karantinas ir sustabdy-
ta restorano veikla buvo lyg žen-
klas, kad jo reikia imtis dabar“, – 

sakė „Nykščio namų“ direktorė.
„Nykščio namų“ restoranas turi 

vidinį kiemelį, kur galėtų būti 
teikiamos maitinimo paslaugos. 
„Vietą turime, tačiau, kad jį atida-
rytumėm, reikia gero oro. Praėjęs 
savaitgalis vis dėlto parodė, kad 
į Anykščius po truputį pradeda 
važiuoti turistai – mieste tikrai 
pastebėjau daugiau judesio, nepa-
žįstamų žmonių. Manau, kad šią 
vasarą, net jeigu ir bus atvertos 
sienos, žmonės daugiau keliaus 
po Lietuvą nei po užsienio šalis. 
Kelias prieš tai buvusias vasaras 
galėjom džiaugtis tikrai dideliu 
užimtumu, tokių pat rodiklių šią 
vasarą, ko gero, nepavyks pasiek-
ti, bet žmonių tikrai tikimės“, – 
kalbėjo pašnekovė.

„Nykščio namai“ jau sulaukė 

prašytojų valstybės subsidijoms 
gauti. Pasak D. Indriūnienės, ka-
rantino metu darbuotojų neteko 
atleisti. „Du darbuotojai iš darbo 
išėjo dar prieš paskelbiant karan-
tiną, o visi kiti liko. Pradžioje 
žmonės ėjo atostogų, tačiau kai 
pamatėme, kad karantinas vis 
pratęsiamas ir pratęsiamas, teko 
darbuotojus siųsti į prastovas“, – 
sakė direktorė.

Kovo 16 dieną Lietuvoje pa-
skelbus karantiną, renginiai 
„Nykščio namuose“ buvo atšaukti 
visam gegužės mėnesiui ir beveik 
visam birželiui. „Kol kas rengi-
niai ir šventės liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais dar neatšaukti, lau-
kiam, kokia bus situacija. Aišku, 
šiems metams planuotų pajamų 
jau nepavyks uždirbti, nes nuo pat 

karantino paskelbimo pradžios 
jokių įplaukų nebuvo“, – kalbėjo 
pašnekovė.

Paklausta, ar neplanuojama kel-
ti restorane bei viešbutyje kainų, 
D. Indriūnienė teigė, kad kol kas 
to daryti neplanuojama.

Esant blogam orui, terasa 
neišgelbės 

Gastrobaras „Perino“ maistą iš-
sinešimui į namus gamino beveik 
visą karantino laikotarpį. Šiuo 
metu taip pat ten galima užsisa-
kyti maisto išsinešimui, o savait-
galį jau buvo atidaryta ir lauko 
terasa. „Perino“ savininkė Lina 
Kamarauskaitė – Tamoliūnienė, 
„Anykštai“ pasiteiravus, kaip 
sekasi išgyventi karantino laiko-
tarpį, kalbėjo: „Bandom gyven-
ti. Atidarėm terasą, bet ji, aišku, 
veikia tik tuomet, kai geras oras. 
Kol kas dar nesulaukėm baldų - 
užmiršo mus šiek tiek... bet, kita 
vertus, kai toks oras – šią savai-
tę pranešamas atšalimas – terasa 
mūsų neišgelbės. Kita vertus, kol 
kas nedirba ir Lajų takas, kuris 
pritraukdavo ir, žinoma, į miestą 
atviliodavo nemažai turistų...“

Paklausta, ar pavyko išlaiky-
ti visus darbuotojus, pašnekovė 
sakė, kad buvo tokių, kurie iš dar-
bo išėjo vos prasidėjus karantinui, 
o visi kiti – prastovose. 

Valstybės paramos „Perino“ kol 
kas dar nesulaukė.

Nors karantinas tęsiasi jau du 
mėnesius, L. Kamarauskaitė - Ta-
moliūnienė nusiteikusi optimis-
tiškai. „Vasaros tikiuosi karštos 
ir judrios. O kas mūsų nepribaigs, 
padarys stipresnius. Ir, aišku, vis-
kas bus gerai. Vis tiek kažkaip bus 
– nebūna, kad niekaip nebūtų“, – 
sakė „Perino“ savininkė. 

Stengiasi neprasti optimizmo

Baseino „Bangenis“ patalpo-
se įsikūrusio bistro „Pirmas dai-
gas“ viena iš darbuotojų Paulina 
Griauzdaitė, paklausta, kaip sekasi 
karantino laikotarpiu išgyventi jų 

maitinimo įstaigai, kalbėjo: „Pir-
mą karantino mėnesį visiškai ne-
vykdėme veiklos. Dabar dirbame 
vieną arba dvi dienas per savaitę, 
maistą pagal individualius užsa-
kymus atiduodame išsinešimui. 
Darbuotojų kol kas neteko atleisti, 
kadangi dalis jų yra moksleiviai, 
tai pradžioje išleidome kasmeti-
nių atostogų, o šiuo metu jie yra 
nemokamose atostogose. Dar vie-
na mūsų darbuotoja, kuri turi ma-
žamečių vaikų, turi nedarbingumo 
lapelį, o kita yra prastovose. Pir-
mąją subsidiją esame gavę už dar-
buotoją, kuri ir yra prastovose“.

P. Griauzdaitė sakė, jog bando 
neprarasti optimizmo, bet situaci-
ja yra sudėtinga. „Tiek laiko išgy-
venti beveik be jokių pajamų ti-
krai labai sunku. Dabar labiausiai 
norėtumėm, kad pradėtų dirbti 
baseinas, tada ir mums būtų kiek 
lengviau, paprasčiau galėtumėm 
priimti klientus, juk naudojamės 
bendru įėjimu“.

Pašnekovė teigė, kad vasaros 
tikisi šiltos ir be didelės viruso 
grėsmės, tai skatintų žmones šei-
momis, nedidelėmis grupėmis ke-
liauti po Lietuvą. „Mes galėsime 
atsigauti tik mūsų klientų dėka, 
kurie, tikimės, mūsų nespėjo pa-
miršti“, - sakė P. Griauzdaitė.

Tikėjosi didesnio žmonių 
srauto 

Anykščių centre veikiančios 
picerijos „Juna“ direktoriaus pa-
vaduotoja Žydrūnė Kūlokienė, 
paklausta, kaip sekasi išgyven-
ti karantino sąlygomis, kalbėjo: 
„Prasidėjus visai šiai suirutei, 
kaip ir kiekvienam iš mūsų, atsi-
rado labai daug klausimų: kas da-
bar bus? kiek laiko visa tai vyks? 
kokius sprendimus reiks priimti 
dėl esamų darbuotojų? ir dar daug 
kitų klausimų, į kuriuos atsakymų 
nebuvo. Stebint situaciją Lietuvo-
je dvi dienos prieš paskelbiant ka-
rantiną, mes jau sustabdėme savo 
veiklą. 

Anykščių centre veikiančios picerijos „Juna“ darbuotojai atidarius lauko terasą tikėjosi sulaukti 
gerokai daugiau žmonių, tačiau ir atvėsę orai, ir vis dar besitęsiantis karantinas atnešė visai kitokią 
realybę. 

(Nukelta į 13 psl.)
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Šalis, kurioje žmonės jaučiasi laimingi... nerijus VAnAGAs

Apsigyvenau Fontibon rajone, už keliolikos kolometrų nuo Bogotos centro. Vieta ne pati geriau-
sia, bet nenorėjau likti visiškai vienas milžiniškame svetimame mieste. Ir nepasigailėjau – šeimi-
ninkė manimi rūpinosi kaip savo vaiku, bent jau pirmosiomis dienomis, kol apsipratau su aplinka, 
susipažinau su transporto sistema. 

(Tęsinys. Pradžia – „Anykšta“ 
Nr.36)

Kai atsiveži baimę...

Iš pradžių pasivaikščioti eida-
vau tik tada, kai iš darbo grįždavo 
šeimininkė. Juk Lietuvoje buvau 
tiek prisiklausęs apie čia tykan-
čius pavojus! ,,Mobiliojo telefono 
geriau nesinešiok; pinigų turėk 
tik tiek, kiek minimaliai gali pri-
reikti; dėvėk paprastus, dėmesio 
neatkreipiančius drabužius; ne-
vaikščiok nuošaliomis gatvėmis; 
tamsiu paros metu tupėk namie“... 
Nenuostabu, kad, turėdamas visą 
šį „užtaisą“, saugus nesijaučiau. 

Po truputį įsidrąsinau... Fonti-
bon rajonas man priminė Indiją, 
nors galiu klysti, nes pastarąją 
regėjau tik televizoriaus ekrane. 
Gatvės triukšmingos, jose minios 

žmonių, apstu automobilių, aibė 
parduotuvių ir parduotuvėlių, pre-
keivių, trankios muzikos, kalnai 
šiukšlių. Bet „neužšokau“ ant jo-
kios agresijos, nemačiau nei plė-
šimų, nei muštynių ar, kaip gana 
įprasta Europoje ir net Anykščiuo-
se, gatvėse, parduotuvių aikštelė-
se prie praeivių besikabinėjančių 
girtuoklių. Greičiau  atvirkščiai – 
žmonės šypsojosi, elgėsi paslau-
giai, maloniai. 

Vienintelis erzinęs dalykas – ga-
tvės prekeiviai ir pinigų kaulytojai, 
kartkartėmis užkirsdavę man kelią. 
Vėliau globėja mane pamokė, kaip 
tokiais atvejais turėčiau elgtis: ra-
miai, tvirtu balsu atsakyti „no, 
amigo“, nesustoti ir eiti savo keliu. 
Ilgainiui to visai neblogai išmokau, 
ir šios problemos nebeliko. 

Kaip bebuvę, reikia pripažinti, 
kad Fontibon gatvėse sulaukda-

vau išskirtinio dėmesio. Turistą 
šiame rajone retai išvysi, todėl vi-
siems buvo smalsu, ką čia veikia 
tas „gringo“? (Pastaruoju vardu 
istoriškai buvo vadinami ameri-
kiečiai, nors dabar daugelis vie-
tinių taip vadina visus ne ispana-
kalbius turistus). Suprasti, kad esu 
ne vietinis, daug išminties nerei-
kia – mano 183 centimetrų ūgis jų 
masteliais yra labai didelis, o bal-
ta oda šviečia iš tolo, dar mėlynos 
akys… Kai pasisakydavau esąs 
iš Lietuvos, retas apie ją būdavo 
girdėjęs, paprastai tik kilnodavo 
antakius ir skliaudydavo ausimis. 
Užtat užsiminus apie buvusį Bo-
gotos merą Antaną Mockų ir jo 
lietuvišką kilmę, situacija iš karto 
pagerėdavo – praktiškai visi jį ži-
nojo ir labai gerbė. 

Kas rėžė akį – iki ašarų

Gatvėje tarp eismo dalyvių ga-
lėjai išvysti prabangų visureigį, 
o šalia vargetą, sunkiai stumiantį 
didžiulį skudurų, butelių ir kitokio 
šlamšto prigrūstą vežimą. Ne kartą 
mačiau, kaip toks vežimas visiškai 
paralyžiuoja eismą. Vaizdelis tra-
gikomiškas: priekyje vos paeinan-
tis žmogelis susirietęs stumia savo 
„turtą“, o iš paskos jam nusidrie-
kusi automobilių virtinė... 

Pirmąkart savarankiškai keliau-
damas autobusu į miesto centrą,  
nustebau, kai stotelėje įlipusi žmo-
gysta atsistojo autobuso vidury ir 
pradėjo aimanuodama pasakoti 
apie savo vargstančią šeimą.  Pasa-
kojimas truko keletą minučių, tada 
išmaldos prašytojas ištiesęs del-
ną perėjo per autobusą rinkdamas 
pinigėlius. Vos jam išlipus, iškart 
išdygo kitas varguolis, ir viskas 
prasidėjo iš naujo... Tiesa, pasi-
taikydavo ir kūrybiškesnių „nu-
merių“: elgeta užplėšdavo dainą, 
pagrodavo kokiu nors muzikos ins-
trumentu, paporindavo anekdotų 
ar net suorganizuodavo viktoriną. 

Dar kiti, trumpai prisistatę, įkyriai 
siūlė pirkti įvairius mažmožius. Ir 
tai beveik be pertraukų tęsėsi visos 
kelionės metu. 

Vėliau sužinojau, kad daugelis 
išmaldos prašytojų – ekonominiai 
imigrantai iš Venesuelos, kurioje 
šiuo metu situacija nepavydėtina. 
Žinoma, netrūksta ir paprasčiausių 
sukčių, valkatų, besinaudojančių 
keleivių geraširdiškumu. 

Kitas akį rėžiantis vaizdas: ga-
tvėse - ant laiptelių, šaligatvių 
ar tiesiog ant žemės - sėdinčios 
moterys su kūdikiais ant rankų ir 
prašančios išmaldos. Būtų ne taip 
baisu, jei ne kepinamas karštis, ša-
limais smirdinčios krūvos šiukšlių, 
išmetamųjų dujų tvaikas, nepa-
kenčiamas  triukšmas. Tokiomis 
akimirkomis pagalvodavau, kokie 
mes, europiečiai, laimingi – ar bent 
turėtume tokie jaustis… Iš pradžių 
negalėdavau ramia širdimi pro šias 
moteris praeiti – tai vienai, tai kitai 
į ranką įsprausdavau kokį pinigėlį. 
Galiausiai supratau, kad pats greit 
liksiu be skatiko… Tad stengda-
vausi vargetas iš tolo apeiti arba 
tiesiog jų „nepastebėti“... 

Stebuklai – paprasti ir ne 
visai 

La Candelaria rajonas – Bogotos 
širdis. Tai savotiškas seno ir naujo, 
istorinio ir modernaus  gyvenimo 
derinys. Ypač mielos siauros spal-
vingų pastatų gatvelės su jaukiomis 
parduotuvėlėmis ir žaviais graffiti 
kūriniais ant sienų. Netoliese stūk-
so įspūdinga Monserrate viršukal-
nė (3152 m virš jūros lygio), į ją 
kėlėmės ant lynų pakabinta gondo-
la, vadinamuoju teleférico. Nuotai-
kingos, gal 5 minutes trunkančios 
kelionės metu atsiveria įspūdinga 
milžiniškame krateryje įsikūrusio 
miesto panorama.

Džiugino Bogotoje ir paprastes-
ni dalykai, pvz., neįtikėtina vaisių 
įvairovė. Vos atvykęs į savo lai-
kinuosius namus, buvau maloniai 
nustebintas šeimininkės vaisių 
„atsargomis“: svetainėje du stalai 
tiesiog lūžo nuo jų. Arbūzai, me-
lionai, apelsinai, mandarinai, ba-
nanai, maracuya, papaya, gulupa, 
pitaya, curubo, lulo, guanábana ir 
dar velniai žino kas. Daugelį šių 
vaisių mačiau ar ragavau pirmą 
kartą. Netrukus netoli namų atra-
dau didžiulę žemės ūkio produktų 
parduotuvę ir nuo tol kasdien ei-
davau į ją kaip į detektyvinį žygį, 
kaskart aptikdamas kažką neregė-
ta, egzotiška. Kainos, palyginti su 
mūsiškėmis, juokingos, tad per tris 
savaites išbandžiau visa, kas tik 
buvo valgoma.

 Net skurdžių nuošalių gatvelių spalvos ryškios kaip papūgos

Maistas apskritai daugeliui ko-
lumbiečių – kur kas daugiau nei 
periodiškai prisikimšti skrandį. 
Dažnai einama valgyti su šeima ar 
draugais į vietos kavinę ar resto-
ranėlį - tai yra svarbi bendravimo 
su artimais žmonėmis forma. Vie-
nintelis „minusas“, kad tradiciškai 
„pietų“ kviesdavo ir už visus mo-
kėdavo kaskart vis kitas asmuo. 
Šeimos, bičiulių būriui tai savotiš-
ka atrakcija, nes anksčiau ar vėliau 
ratas apsisuks, ir tu atgausi savo 
„investiciją“. Aš gi esu tik turistas 
ir atsitiktinai sutiktos kompanijos 
daugiau gyvenime nepamatysiu! 
Kaip esu minėjęs, taupiau kiekvie-
ną eurą, todėl man tokios „iškylos“ 
su šeimininkės artimaisiais ūpo ne-
pakeldavo… 

Stebino kitas maisto kultūrą ir 
svarbą Kolumbijoje atskleidžiantis 
dalykas – įprastas, kasdienis drau-
gų klausimas - „ar esi pavalgęs?“ 
Galbūt tavęs ir nepavalgydins, jei 
atsakysi, jog esi alkanas, bet ma-
lonu girdėti šį rūpesčiu dvelkiantį 
klausimą. Nepamenu, kad koks 
nors pažįstamas Lietuvoje manęs 
būtų paklausęs, ar šiandien val-
giau…  

Kelis kartus pavyko išvažiuoti 
toliau už miesto. Į nedidelį kalnų 
miestelį El Triunfo riedėjome vien 
serpantinais. Mikroautobusiuko 
vairuotojas, nepaisydamas siaurų, 
vingiuojančių kelių ir šalia atsi-
veriančių bedugnių, spaudė kiek 
įmanydamas. Nejučia skverbėsi 
mintis, kuo visa tai baigsis? Juk 
šalikelėse tai šen, tai ten tragiškas 
istorijas primena kryžiai… Tačiau 
vaizdai už lango buvo tokie kerin-
tys, didingi, kad pavojus tiesiog 
užsimiršo… Būtent tokią Kolum-
biją aš labiausiai ir norėjau pama-
tyti! El Triunfo miestelyje nieko 
nebenorėjau, tik iki sutemų stebėti 
nepakartojamą gamtos grožį, am-
žinybės atšvaitus… 

Patys kolumbiečiai sako, kad 
nedovanotina būti Bogotoje ir ne-
pamatyti Zipaquirá miestelio. Čio-
nykštė požeminė druskos katedra 
vadinama „moderniosios architek-
tūros brangakmeniu“ ir laikoma 
vienu didžiausių Kolumbijos ar-
chitektūrinių šedevrų, galinčių pre-
tenduoti į 8-ąjį pasaulio stebuklą. 
200 metrų nusileidęs į Halito kal-
ną, atsiduri druskos kasyklos labi-
rintuose iškaltoje šventykloje, sim-
bolizuojančioje Kristaus kelią nuo 
gimimo iki pasiaukojimo. Galva 
svaigsta nuo įspūdingų uolienoje 
iškaltų altorių, figūrų, ornamentų, 
įvairiaspalvio apšvietimo ir, žino-
ma, padidėjusio slėgio... Kiek daug 
gali žmogaus valia, nepalaužiamas 
gėrio ir šviesos siekimas!    

Požeminėse druskos kasyklose žudančiomis darbo sąlygomis buvo iškalti tokie altoriai, kad norisi 
tik parklupti ir melstis, melstis...

Jei kas mano, kad žavios tik lietuvaitės, tas didžiai apsirinka!
autoriaus nuotr.



 
2020 m. gegužės 16 d.IŠ ARTI

Parama trumpina ūkininkų produkcijos kelią pas vartotojus
Norintieji įsitraukti į trum-

pąsias maisto tiekimo grandi-
nes pagal Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 m. programos 
(KPP) priemonės „Bendradar-
biavimas“ veiklos sritį „Para-
ma trumpoms tiekimo grandi-
nėms ir vietos rinkoms skatinti 
vietos lygmeniu“  paraiškas gali 
teikti iki liepos 10 d. 

Kilus koronaviruso (CO-
VID-19) protrūkiui, paraiškų 
tiekėjams atverta dar dau-
giau paramos galimybių negu 
anksčiau.

Paramos tikslas – 
bendradarbiavimas

Žemės ūkio ministerijos 2-ojo 
Europos Sąjungos paramos sky-
riaus vyriausioji specialistė No-
meda Padvaiskaitė pastebėjo, 
kad trumposios maisto tiekimo 
grandinės yra nauda ir vietos ga-
mintojams, ir vartotojams, tokia 
parama skatina ne tik ūkininkus, 
bet privačius (ne stambius) juri-
dinius asmenis burtis ir bendra-
darbiauti. 

 „Trumposios tiekimo grandi-
nės leidžia sumažinti prekybos 
kaštus, užtikrinti maisto šviežu-
mą ir kokybę, o tai didina pas mus 
užaugintų žemės ūkio produktų ir 
maisto gaminių paklausą, skatina 
pirkti lietuviškas, o ne įvežtines 
daržoves ar kitą iš kitur atvežtą 

produkciją“, – apie priemonės nau-
dą kalbėjo ministerijos atstovė. 

Specialistė pabrėžė, kad par-
tnerystės skatinimas yra vienas iš 
šios priemonės tikslų – tik aktyviai 
bendradarbiaudami smulkieji ar 
vidutiniai ūkininkai gali tapti kon-
kurencingesni ir tvirtesni. 

Paraiška – su partneriais

Trumpųjų maisto tiekimo gran-
dinių kūrimas Lietuvoje finansuo-
jamas Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai ir šalies biudžeto 
lėšomis. Į paramą gali pretenduoti 
ūkininkai, privatūs juridiniai as-

menys, užsiimantys žemės ūkio, 
maisto produktų gamyba ir (arba) 
perdirbimu ir (arba) rinkodara, taip 
pat privatūs juridiniai asmenys, 
užsiimantys žemės ūkio ir maisto 
produktų realizavimu (prekyba) 
bei viešieji juridiniai asmenys, ati-
tikę keliamus reikalavimus. Paraiš-
ką būtina teikti kartu su partneriais. 
Projekte turi dalyvauti ne mažiau 
kaip du ūkio subjektai, užsiiman-
tys žemės ūkio ir maisto produktų 
gamyba, perdirbimu, rinkodara, 
produktų realizavimu. 

Pareiškėjai ir partneriai, vykdy-
dami trumpos tiekimo grandinės 
veiklą, gali investuoti į statinių, 

naudojamų žemės ūkio produk-
cijai gaminti ir sandėliuoti, sta-
tybos, esamų rekonstravimo ar 
kapitalinio remonto projektus bei 
infrastruktūros sutvarkymą, įsigy-
ti  fasavimo, pakavimo arba per-
dirbimo ir paruošimo realizacijai 
įrangos, taip pat investuoti į stei-
giamas prekybos vietas, į inter-
netinės parduotuvės ar svetainės 
sukūrimą ir palaikymą, skirti lėšų 
savo veiklai populiarinti ir rinko-
darai. 

N. Padvaiskaitė pastebėjo, kad 
ši priemonė populiarėja, ja akty-
viai naudojamasi. Ūkininkai (taip 
pat kooperatyvo nariai) jungiasi į 
bendrus projektus, realizuodami 
užaugintą ar perdirbtą produkciją, 
įsteigiamos naujos prekybos vie-
tos. Vis dažniau bendrų projektų 
imasi ne tik artimi giminės, bet ir 
bendraminčiai, kaimynai. 

Išplėstos paramos galimybės

Gegužės 7-ąją prasidėjęs ir iki 
birželio 4-osios truksiantis pa-
raiškų teikimo etapas paramai 
trumpoms tiekimo grandinėms ir 
vietos rinkoms skatinti gauti – jau 
antrasis. Laukia dar vienas paraiš-
kų teikimo etapas – nuo birželio 
12 iki liepos 10 d. Vienam projek-

tui skiriamos paramos dydis siekia 
iki 120 tūkst. eurų neskaičiuojant 
pridėtinės vertės mokesčio. 

N. Padvaiskaitė paaiškino, kad 
daugiau laiko pateikti paraiškoms 
paramai gauti skirta dėl Lietuvoje 
įvesto karantino. Be to, atsižvel-
giant į COVID-19 pandemijos 
keliamus iššūkius gyventojams ir 
verslui, šios priemonės įgyvendi-
nimo taisyklės šių metų balandį 
buvo dar praplėstos: numatyta 
galimybė ekstremaliosios situaci-
jos dėl koronaviruso laikotarpiu 
kompensuoti grandinės dalyvių 
išlaidas dezinfekavimo ir medi-
cininėms apsaugos priemonėms, 
taip pat mobilus maisto produktų, 
vaistų, saugos priemonių  ir kitų 
kasdienės paklausos prekių tieki-
mas kaimo gyventojams, kuriems 
patiems dėl karantino jomis apsi-
rūpinti sudėtingiau. 

 „Išplėsdami paramos taisykles, 
siekiame atsižvelgti į netikėtai už-
klupusią ekstremalią situaciją ša-
lyje, kad trumpųjų tiekimo gran-
dinių veikla nenutrūktų ir būtų 
saugiai tęsiama karantino metu“, 
–apie poreikį papildyti priemonės 
įgyvendinimo taisykles paaiškino 
Žemės ūkio ministerijos specia-
listė. 

Užsak. nr. 470

Gavę paramą pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo 
grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ pareiš-
kėjai, užuot kovoję dėl vietos turgavietėse, gali įsigyti modernios, 
prekybai skirtos, įrangos, kuri leistų išlaikyti ir aukštą produk-
cijos kokybę.

nuotrauka iš „santarvė“ redakcijos archyvo

Žiemos laikotarpiu klientų 
srautas sumažėja ženkliai, tačiau 
tuo momentu buvo kritinis laiko-
tarpis. Įprastai balandžio mėnesį 
pradedame ieškoti darbuotojų va-
saros sezonui, tačiau dabar viskas 
pasisuko kita linkme“. 

Paklausta, kaip įmonė elgėsi su 
darbuotojais, Ž. Kūlokienė sakė: 
„Suprasdami, kad ši situacija gali 
stipriai pakeisti ne tik mūsų, kaip 
įmonės, likimą, bet ir kiekvieno 

mūsų darbuotojo, nusprendėme, 
kad nė vienas darbuotojas nebus 
atleidžiamas, taigi visi darbuoto-
jai buvo išleisti jau turimų apmo-
kamų atostogų. Vėliau pasinaudo-
jus valstybės parama darbuotojai 
išleisti į prastovas, o mes iki šiol 
laukiame žadėtos kompensaci-
jos“. 

Balandžio 16d. picerija „Juna“ 
pradėjo po truputį atnaujinti savo 
veiklą. „Ženkliai kritus darbo krū-
viui, šiuo metu dirba ne visi dar-
buotojai, likusieji yra prastovose. 

Daugelis Anykščių maitinimo įstaigų 
atidarė lauko terasas 

Leidus pradėti veiklą lauko tera-
sose, tikėjomės geresnio rezultato 
– manėme, kad gerokai greičiau 
sugrįšime į įprastą darbą, tačiau 
klydome. Atsidarius terasai, iš 
prastovų privalėjo sugrįžti papil-
domi darbuotojai, o kadangi kli-
entų srautas vis dar nėra didelis, 
situacija sunki. Labai tikimės, kad 
pasibaigus visam šiam chaosui 
Lietuvos gyventojai iš naujo atras 
lankytinas vietas Lietuvoje bei 
Anykščiuose ir turizmo sektorius 
atsigaus. Labai naivu tikėtis, kad 
šią vasarą turistų srautas išliks sti-
priai nepakitęs, suprantame, kad 
visai ekonomikai reikės laiko at-
sigauti. Tačiau labai norime grįžti 
į įprastą ritmą“, – „Anykštai“ kal-

bėjo Ž. Kūlokienė.  

Vieni - dirba, kiti laukia 
karantino pabaigos 

Lietuvoje paskelbus karantiną, 
daugelis Anykščių maitinimo įs-
taigų pradėjo teikti maisto išsine-
šimo į namus paslaugą. Kai kurios 
kitos įstaigos vis dėlto sustabdė 
veiklą. 

Nuo karantino pradžios nedirba 
SPA Vilnius Anykščiai restoranas 
„Miške“, kavinė „Erdvė“, tik nuo 
gegužės 1 d. pradėjo dirbti „Gra-
diali Anykščiai“ restorano lauko 
terasa. 

Dainininkei Justei Arlauskai-
tei-Jazzu priklausantis restoranas 

„BasiBasi“ praėjusį savaitgalį 
savo svečius pakvietė į gerokai 
prasiplėtusią lauko terasą. Žmo-
nių šiame restorane netrūko visą 
savaitgalį: laisvų staliukų buvo 
reta.  

Vyriausybei trečiadienį patvirti-
nus naujus karantino sąlygų švel-
ninimus, numatyta, kad jau nuo 
gegužės 18 d. duris galės atverti 
kavinės, restoranai, barai ir kitos 
pasilinksminimo vietos, esančios 
uždarose patalpose. Jos galės 
veikti nuo 8 iki 22 valandos, taip 
pat privalės imtis nustatytų prie-
monių, užtikrinsiančių ir lankyto-
jų, ir darbuotojų saugumą.

- anYKŠTa

Restorano-viešbučio „Nykščio namai“ direktorė Daiva Indriū-
nienė sakė, kad visi gegužės ir daugelis birželio mėnesio rengi-
nių ir užsakymų buvo atšaukti.

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

(Atkelta iš 11 psl.)
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įvairūs

siūlo darbą

Reikalingas 
buldozerininkas. 

Tel. (8-698) 46745.
Reikalingas fermos darbuotojas-

šėrikas, apgyvendina. Gali būti 
šeima. 

Tel. (8-650) 86625. 

Nuoma

"Basų kojų" take išnuomojama 
šašlykinė.

Tel. (8-650) 17803.

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.

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.

Buhalterė su aukštuoju išsilavi-
nimu, vyr. buhalterės darbo patir-
timi, asmenine kompiuterine įran-
ga ir buhalterine programa, teiktų 
buhalterinės apskaitos paslaugas 
įmonėms ir ūkininkams. 

Tel. (8-620) 73530. 

Darbui “Basų kojų” take reikalin-
gos merginos.

Tel. (8-602) 37304.

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.

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.

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.

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

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną (yra pavyzdžiai), įklotą, 
spyruokles, detales.

Tel. (8-682) 13728.

Atnaujina minkštus baldus: so-
fas, lovas, čiužinius, kėdes, kam-
pus ir kitus. Keičia  gobeleną, eko 
odą. Gamina čiužinius . Pasiima ir 
parveža.

Tel. (8-610) 10341, 
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Greitai ir kokybiškai dažo namus, 
stato įvairius pastatus, dengia sto-
gus, atlieka skardinimo darbus, pa-
deda pristatyti medžiagas, darbus 
atlieka visame rajone ir ne tik.

Tel. (8-685) 68182.

Stogų dengimas, karkasinių pas-
tatų, pirčių statyba, bei kiti staty-
bos darbai. 

Tel. (8-601) 86831.

Stogų dengimas, statybos ir ap-
dailos darbai.

Tel. (8-678) 53169.

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

Tel. (8-698) 13003.

Įvairūs žemės kasimo darbai 3 
tonų ekskavatoriumi, valymo įren-
ginių montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

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

Tel. (8-617) 00616.

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

Tel. (8-699) 65148.

(Atkelta iš 3 psl.)

,,Taip, tačiau tik ne dabar ir ne 
šiandien. Reikia galvoti ir galvo-
jame apie naujas patalpas. Tikrai 
galvojama“, - tikino V. Daugela-
vičienė.

Perspėjo direktorių, kad 
sugrįžta

Anykščių socialinių paslaugų cen-
tro direktorė J.Pleškienė ,,Anykštai“ 
sakė, kad Dienos centras asmenims 
su negalia veiklą atnaujina, nes 
buvo išleistas Sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos įsaky-
mas, kuriuo nuo gegužės 18 dienos 
jau leidžiamos tokios veiklos.

,,Ligoninėje yra mūsų patalpos. 
Mes pamažu pradedame ,,judėti“. 
Pamažu, su tam tikromis rekomen-
dacijomis, darbas pradės įsibėgėti. 
Gal Dievas duos, ir tos antros ko-
ronaviruso bangos nebus“, - vylėsi 
J.Pleškienė.

Pasiteravus, ar girdėjusi, kad šiuo 

metu Dienos asmenims su negalia 
centro patalpose apgyvendinti iš 
Troškūnų palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninės atkelti pacientai, 
J.Pleškienė sakė  to nežinanti.

,,Aš nesikišu į ligoninės reikalus. 
Mūsų veikla prasidės nuo gegužės 
18 dienos, apie tai ligoninės vadovą 
perspėjau“, - kalbėjo J.Pleškienė.

Patalpomis ligoninėje 
džiaugiasi

Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centro direktorė J.Pleškienė 
sakė, kad Anykščių ligoninėje sa-
vivaldybės Dienos asmenims su ne-
galia centro patalpos yra puikios.

,,Centro lankytojai prie jų jau pri-
pratę, jiems čia patinka. Neįgalieji 
turi sveikatos problemų, o čia ir gy-
dytojai šalia. Mes dirbame kiekvie-
nas savo darbą ir mūsų kaimynystė 
nekliudo.

Kodėl jums kyla tokie įdomūs 
klausimai?“ - stebėjosi J.Pleškienė, 
kodėl ,,Anykštai“ svarbu, kaip ka-

rantino metu teikiamos socialinės 
paslaugos asmenims su negalia.

Ragina nekelti emocijų ir į 
viską žiūrėti ramiai

Anykščių rajono socialinių pas-
laugų centro direktorė J.Pleškienė 
taip pat turėjo savo nuomonę apie 
koronavirusą:

 ,,Tos nematomo viruso baimės 
mes neapčiuopiame...Žinoma, sau-
gotis reikia. Ir po karantino mes gy-
vensime kitaip. Bet taip įsibaiminti 
ir kelti emocijas į viršų... Nežinau, 
reikia į viską žiūrėti ramiau“.

Ligoninė Troškūnuose bus 
uždaryta

Beje, Anykščių ligoninės direk-
torius dr. A.Vasiliauskas prasitarė, 
kad Troškūnų palikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninės artimiausiu 
metu nebeliks.

Pasak dr. A.Vasiliauko, įsparei-
gojimai Europos Sąjungai dėl šios 

ligoninės funkcionavimo baigiasi 
šiemet rugsėjį.

,,Anykščių ligoninėje turėsime 
visus slaugos pacientus ir perso-
nalą. Troškūnų palaikomojo gy-
dymo ir slaugos ligoninės pasta-
tas atiteks savivaldybei ir ji spręs, 
ką su juo toliau daryti“, - sakė dr. 
A.Vasiliauskas.

Troškūnų palaikomojo gydymo 
ir slaugos ligoninė buvo atidaryta 
2015 metais. Ligoninės remontui 
atlikti 85 proc. reikalingos sumos, 
t.y. kiek daugiau nei 500 tūkst. eurų, 
sudarė Europos Sąkungos lėšos, 
o likusieji pinigai – apie 95 tūkst. 
eurų – skirti iš valstybės biudžeto. 

Galvojama į Troškūnus 
perkelti Svėdasų senelius

,,Anykštos“ redakcijos žiniomis, 
į Troškūnų ligoninės patalpas sa-
vivaldybė ketina perkelti Svėdasų 
senelių namus, nes Svėdasų se-
nelių namų patalpas, esančias ant 
vaizdingo Alaušo ežero pakrantės, 

būtina skubiai remontuoti, kaip ne-
atitinkančias reikalavimų.

Senelių namuose ruošiamasi 
atlikti kapitalinį remontą: įrengti 
keltuvą, elektrinį šildymą, naujas 
higienos patalpas, pakeisti duris, 
atnaujinti apšvietimą. Beje, Regio-
ninės plėtros depatarmento prie Vi-
daus reikalų ministerijos puslapyje 
skelbiama, kad Svėdasų senelių 
namų modernizavimas jau turėjo 
būti atliktas. ,,Projekto veiklas pla-
nuojama užbaigti 2019 m. gruodžio 
mėnesį”. Bendra projekto vertė -84  
tūks. 698 eur., o valstybės skirtas fi-
nansavimas -71 tūkst.  993 Eur. 

Anykščių savivaldybės puslapy-
je informacijos apie tai, kodėl šis 
projektas iki šiol nevyko, nėra pa-
viešinta.

Anykščių rajono vicemeras Dai-
nius Žiogelis ,,Anykštai“ prasitarė, 
kad pirkimai dėl Svėdasų senelių 
namų remonto dar nepaskelbti. Jo 
žiniomis, reikės poros mėnesių, 
kol Svėdasų seneliai bus apgyven-
dinti Troškūnuose.

Anykščių ligoninė pamažu tampa 
,,tiksinčia bomba“

MOZAIKA
Taline bus mėginama pagauti 

atklydusius lokius

Estijos gelbėtojų tarnybos ir poli-
cija ketvirtadienio vakare rengia ope-
raciją Talino vakariniame pakraštyje, 
kur esą buvo pastebėta atklydusių 
lokių.

Gelbėjimo departamento atstovas 
sakė naujienų agentūrai BNS, kad per 
operaciją Habersčio rajone, kur įsi-
kūręs etnografinis muziejus po atviru 

dangumi, bus siekiama lokius užmig-
dyti ir išvežti į miškus.

Vietos gyventojai buvo paraginti 
likti namuose ir uždaryti savo nami-
nius gyvūnus.

Gelbėtojai ketvirtadienį ryte gavo 
pranešimą, kad Haberstyje buvo pa-
stebėta lokių, bet kol kas nežinoma, 
kiek jų buvo.

Gelbėjimo departamentas paragino 
gyventojus, pastebėjusius žvėris, in-
formuoti specialiąsias tarnybas.

Kipre į laisvę paleistas vyras, 
įkalintas už bandymą per karanti-
ną aplankyti draugę

Kipro prezidentas ketvirtadienį 
nurodė paleisti į laisvę vyrą, pasiųstą 
už grotų dėl to, kad galiojant komen-
danto valandai vyko aplankyti savo 
draugės, pranešė pareigūnai.   

Antradienį teismas skyrė 35 metų 
kipriečiui 45 dienų laisvės atėmimo 
bausmę. Kovą vyras buvo sulaikytas 
policijos už tai, kad pažeidė dėl koro-
naviruso epidemijos įvestus judėjimo 
apribojimus ir komendanto valandą.     

Teismo sprendimas šalyje išprovo-
kavo pasipiktinimo bangą, o genera-
linis prokuroras pareiškė, kad skirta 
bausmė – netinkama.   

Šiai nuomonei pritarė ir šalies pre-
zidentas Nikas Anastasiadis. 

„Pasinaudodamas Konstitucijos 
jam suteiktais įgaliojimais ir atsi-
žvelgdamas į generalinio prokuroro 
rekomendaciją, prezidentas nuspren-
dė suspenduoti bausmę“, – rašoma 
vyriausybės spaudos tarnybos išpla-
tintame pranešime.  

Jame pažymima, kad priimdamas 
sprendimą prezidentas atsižvelgė, 
kad praėjus dviem dienoms po to in-
cidento buvo nuspręsta, jog už tokio 
pobūdžio pažeidimus turi būti vietoje 
skiriama bauda.

Kovo 25-ąją per komendanto va-
landą kiek po 21 valandos pareigūnų 
sulaikytas vyriškis sakė, kad vyksta 
aplankyti draugės. 

Komendanto valanda, galiojan-
ti nuo 21 val. iki 6 val., Kipre buvo 
įvesta kovo 24 dieną, siekiant paža-
boti koronaviruso plitimą.    

Salos rytinėje pakrantėje esančios 
Famagustos apygardos teismas nu-
sprendė, kad kaltinamasis žinojo apie 
karantiną, tačiau nusprendė jo nepai-
syti. 

„Kai kas galvoja, kad yra aukščiau 
įstatymo ir bendrapiliečių, ignoruoja 
potvarkius ir toliau gyvena taip, lyg 
aplinkui nieko nevyktų“, – nurodė 
teismas. 

Laikraštis „Phileleftheros“ pranešė, 
jog vyro motina sakė, kad jis iš tiesų 
gyvena su savo mergina ir po darbo 
vyko į bendrus jųdviejų namus.  

-Bns
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parduoda

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.

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-600) 22488.

Namą arba sodybą. 
Tel. (8-650) 86969.
El.p.: mmodus1991@gmail.com

Automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

MIŠKUS 
visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 

ATSISKAITOME IŠ KARTO. 
Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

KAVARSKO 
PAUKŠTYNAS

parduoda vienadienius ir pa-
augintus viščiukus broilerius, 

dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-652) 09190.

3 kambarių butą. Bendras plotas 
54,85 kv. m, 5 aukštas, statybos 
metai 1965 m.

Tel. (8-699) 65526.

2 kambarių butą Ramybės mi-
krorajone.

Tel. (8-616) 04939.

Automobiliai

TOYOTA COROLLA 2005 m., 
dyzelis, 2000 kub.cm, 85 kW, si-
dabrinė, TA iki 2022 02. Kaina 
1700 Eur.

Tel. (8-676) 94708.

Kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

Ąžuoliniai briketai. Atveža ir iš-
krauna.

Tel. (8-642) 21122.

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

Tel. (8-630) 57490.

Beržines, alksnines malkas kala-
dėmis, skaldytas. Medienos atrai-
žas pakais, supjautas. 

Tel. (8-609) 91007.

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

Tel. (8-684) 81890.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462.

Skaldytas malkas bei pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

VIŠčIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 17 d. (sekmadienį) pre-

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

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Gegužės 21 d. (ketvirtadienį) pre-

kiausime Kaišiadorių rajono paukštyno vak-
cinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, 
baltomis, pilkomis, juodomis ir lehornomis 
dėsliosiomis vištaitėmis ir jau pradėjusiomis 
kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, 
turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, 
Laukagaliuose 7.05, Troškūnuose 7.15 
(turgelyje), Vašokėnuose 7.25, Surdegyje 
7.35, Viešintose 12.25, Didžiuliškėse 12.35, 
Padvarninkuose 12.40, Andrioniškyje 
12.45, Piktagalyje 13.00, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 13.15, 
N. Elmininkuose 13.30, Elmininkuose 
13.35, Čekonyse 13.45, Debeikiuose 
13.50, Aknystose 13.55, Varkujuose 14.00, 
Svėdasuose (prie turgelio) 14.15, Daujočiuose 
14.25, Auleliuose 14.30, Mačionyse 16.00, 
Burbiškyje 16.10, Katlėriuose 16.20, Pašiliuose 
16.25, Skiemonyse 16.35, Staškuniškyje 
17.00, Kurkliuose 17.10, Šlavėnuose 17.20, 
Ažuožeriuose 17.40, Pagiriuose 17.45, 
Dabužiuose 17.50, Janušavoje 18.00, 
Kavarske 18.10, Svirnuose 18.20.

“Konrado” įm. - veršelius. Moka 
6-21 proc. Sveria el. svarstyklė-
mis. 

Tel. (8-645) 35247.

Kita

Ieško pirkti veikiančią  įmonę 
registruotą Anykščių rajone, kuri 
veiktų ne trumpiau kaip 1 metus.

Tel. (8-624) 94062.

Autokarui “BULGAR” variklį.
Tel. (8-699) 60871.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-656) 01913.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel.: (8-655) 48555,(8-45) 510346.

Kita

Deguonies, mikso, argono ba-
lionus. Naujo tipo europiniai (50l. 
300 barų). Atveža.

Tel. (8-675) 37964.

LS veislės kumelaitę.
Tel. (8-693) 40547.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais, 
atveža.

Tel.: (8-623) 86576,(8-684) 57406.
Jei norite ką nors padovanoti, toks 
skelbimas „Anykštoje“ Jums nieko 

nekainuos. 
Skelbimai priimami „anykštos“ 

redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai



2020 m. gegužės 16 d.NIEKO RIMTO

anekdotas

oras

+6

+11

mėnulis
Gegužės 16 - 18 d. - delčia.

Paskalis, Virkantas, Gailė, 
Bazilė.

Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, 
Bitė, Andrius.

šiandien

gegužės 17 d.

gegužės 18 d.
Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, 
Venancijus.

vardadieniai

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 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.

Susitinka du buvę klasės drau-
gai. Vienas jų yra vairuotojas, o 
kitas - rašytojas. Pastarasis gi-
riasi: „Žinai, man sekasi puikiai. 
Mano knygos išverstos į šešias 
pasaulio kalbas“. Į tai vairuoto-
jas: „O aš moku alimentus šešio-
mis pasaulio valiutomis...“

***
Kunigas dalija Komuniją: 
- Kristaus kūnas... Kristaus kū-

nas... Kristaus kūnas... 
- O gal aš galėčiau gauti gaba-

lėlį erškėčių vainiko? Aš vegeta-
ras...

***
- Sakykite, Birute, ar jūs nusi-

pirkote mašiną?
- Ne. Mes iš tikrųjų pradėjome 

taupyti, bet po pusės metų suskai-
čiavome, kiek sutaupėme, ir nu-
sprendėme geriau nueiti į kiną.

***
Eina du žmogeliai džiunglėse. 

Žiūri, atbėga liūtas. Vienas greit 
traukiasi iš kuprinės sportbačius, 
aunasi. Anas juokiasi:

- Tu galvoji su tais sportbačiais 
bėgsi greičiau už liūtą?

- O tu gal kvailas? Man nerei-
kia bėgti greičiau už liūtą, man 
užtenka bėgti greičiau už tave!

***
- Geri ir geri, - sako žmona vy-

rui…
- Nueitum į kapines pasižiūrėt, 

kiek tavo amžiaus vyrų jau nuo 
degtinės mirę.

- Na ir ką – nuėjau, pasižiūrėjau 
į naujus kapus. Užrašai ant vai-
nikų: „Nuo liūdinčios žmonos”, 
„Nuo liūdinčios uošvės”, „Nuo 
liūdinčių vaikų”, „Nuo liūdinčio 
kolektyvo”.

Ir nė vieno – „nuo degtinės”.

***
Bobutė Bronė išgėrė visą bu-

telį anūko energetinio gėrimo ir 
negyvai „užmelžė“ karvę.

Amiliutė apsisprendė balsuoti tik už Skvernelį
Fainas jis yra nuo seno -
kvartale naujam gyvena,
O keliukas – vienos duobės,
Bet biudžetas jas užlopys. 

ką Anūkas besakys –
Įtakos tai nedarys. 
Myli saulių Amiliutė -
O kitaip ar gali būti? 

Pensija jai padidėjo,
kamščiai Anykščiuos mažėja. 
nei turistų, nei ,,velnių“ -
Paupėm saugi einu. 

Figūra kai neprasta,
kaukė - išeitis gera:
nei raukšlių, anei dėmių,
nei pageltusių dantų...

Tamsinti dar akiniai -
ir atrodo ji jaunai.
jeigu šitaip du metus - 
ji ilgai dar deive bus. 

stasius gal net nesupras,
kiek jai metų. ir net ves.
Dviese laukti pabaigos
Būt abiem daugiau naudos.


