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Bus atnaujinamas skveras šalia paminklo rašytojui 
Antanui Vienuoliui - Žukauskui Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Lapkričio 20 dieną, penkta-
dienį, visuomenei pristatytas 
rašytojo Antano Vienuolio – 
Žukausko paminklo teritorijos 
sklypo dalies sutvarkymo tech-
ninis darbo projektas. Vieša-
jame projekto aptarime, kuris 
surengtas elektroninėje erdvė-
je, dalyvavo vos du anykštėnai.

Projektuotojai tikisi, kad jų kūrybiniai sprendimai įkvėps anykštėnus dažniau laiką leisti šalia pa-
minklo raytojui Antanui Vienuoliui – Žukauskui.

Architektų biuro „noarchi-
tects“ architektė Ulė Grinevičiūtė 
„Anykštai“ sakė, kad projekto ap-
tarime iš Anykščių dalyvavo tik 
Anykščių rajono savivaldybės Ar-
chitektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė ir anykš-
tėnas architektas Julius Biliūnas. 
Beje, apie projekto pristatymo datą 
ir laiką informacija buvo paskelbta 
Anykščių rajono savivaldybės tin-
klapyje.

Nuo „koronos“ mirė antrasis anykštėnas
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Panevėžio ligoninėje šią savaitę mirė 78-erių metų Anykščių miesto gyventojas, kuriam lapkričio 

18-ąją nustatytas susirgimas koronavirusu.
Penktadienį, lapkričio 27-ąją, Anykščių rajone fiksuotas rekordinis sergamumas koronavirusu - 

šia liga jau sirgo 101 anykštėnas.
Antroji mirtis nuo koronos
 
Nuo koronos šią savaitę miręs 

anykštėnas - antroji viruso auka 
mūsų rajone. Prieš savaitę mirė 
garbaus amžiaus Anykščių miesto 
gyventoja, kuriai buvo diagnozuo-
tas susirgimas koronavirusu.

Gretimame Molėtų rajone koro-
navirusas nusinešė jauno vyro gy-
vybę. Molėtų ligoninės priėmimo 
skyriuje mirė 39-erių metų vyras, 
kuriam prieš savaitę diagnozuotas 
susirgimas koronavirusu. Molėtų 
rajono ligoninės direktorius Vai-
dotas Grigas „Anykštai“ sakė, kad 
vyras nuo koronaviruso gydėsi na-
muose, jam nualpus, buvo iškviesti 
medikai. „Greitosios automobilyje 
jis buvo reanimuojamas. Deja, 
gyvybės išgelbėti nepavyko. Mirė 
priėmimo skyriuje“, - „Anykštai“ 
sakė V.Grigas.

Anykščių rajono ligoninės lai-
kinasis direktorius Dalis Vaiginas, 
kalbėdamas apie kaimyniniame 
rajone mirusį jauną vyrą, sakė, jog 
tokios mirtys turėtų užtildyti skep-
tikus. Vakar, lapkričio 27-ąją, Anykščių rajone fiksuotas naujas sergamumo koronavirusu rekordas. Ser-

gančių  skaičius pirmą kartą perkopė 100.            Bns nuotr.
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Į mobilųjį 
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Nelegalas. Anykščių rajono me-
ras Sigutis Obelevičius Anykščių 
rajono turizmo ir verslo informaci-
jos centrui raštu nurodė sustabdyti 
tubingo (čiuožimo ant padangos) 
trasos veiklą. Pasak mero, Staty-
bos inpekcija nustatė, jog nebaigti 
derinti trasos eksploatavimo doku-
mentai, nors paslauga jau teikiama 
nuo vasaros. Plačiau - antradienio 
„Anykštoje“.

Parama. Anykščių rajono neįga-
liųjų draugija koordinuoja progra-
mą „Pagalba maisto produktais“. 
Anykščių miesto ir Anykščių se-
niūnijos gyventojams maisto pa-
ketai bus išduodami š. m. gruodžio 
mėn. 1- 2- 3- 4 d. nuo 9.00 val. iki 
13.00 val. adresu: Vilties g. 24, 
Anykščiai. Prašoma, kad gyven-
tojai, atsiimantys  paramą, dėvėtų 
apsaugos priemones. Informacija 
teikiama Anykščių rajono neįga-
liųjų draugijos telefonais: 8 381 5 
14 63; 8 616 16 144.

Leidimai. Valstybinė energe-
tikos reguliavimo taryba išdavė 
leidimus plėtoti elektros energijos 
gamybos pajėgumus Anykščių 
kultūros centrui ir Anykščių Anta-
no Vienuolio progimnazijai.

Biudžetas. Anykščių rajono sa-
vivaldybės banko sąskaitoje šiuo 
metu yra apie 1,5 mln. Eur., o biu-
džeto surinkimas spalio 31 dieną 
siekė 87,2 proc. Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė lapkričio 
26 dieną Anykščių rajono tarybos 
posėdyje sakė, kad gyventojų paja-
mų mokesčio pajamos šių metų pa-
baigoje „nėra idealiai renkamos“. 
„Aišku, tam įtakos turėjo situacija 
dėl Covid- 19“. Žemės mokestis 
„sukrenta“ per lapkričio mėnesį“, 
- apie tai, kad savivaldybės biu-
džetas dar turės įplaukų, kalbėjo 
L.Kuliešaitė.

Peršalimas. Nuo rugsėjo 28 die-
nos, kuomet prasideda gripo sezo-
nas, iki lapkričio 20- osios, ūmios 
viršutinių kvėpavimo takų infekci-
jos buvo nustatytos 343 Anykščių 
rajono gyventojams. Susirgimų 
gripu, Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro duomenimis, per 
šį gripo sezoną Anykščių rajone 
neregistruota nė vieno atvejo.
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Gimnazijos klasėse bus daugiau gaivaus oro Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

15-koje Anykščių Jono Biliūno gimnazijos kabinetų įrengta vė-
dinimo ir kondicionavimo sistema. Pirmenybė teikta tiems kabi-
netams, kuriuose organizuojami egzaminai.

Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja Jurgi-
ta Banienė „Anykštai“ sakė, kad 
kabinetų vėdinimo ir kondiciona-
vimo sistema įrengta pasinaudo-
jus tiksline Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos 24 tūkst. 677 
Eur dotacija.

„Viena iš sąlygų, kur gali būti 
įrengta tokia sistema, buvo eg-
zaminų centras, o mūsų rajone 
toks centras yra Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijoje. Mokslei-
viams bus sudarytos geresnės są-
lygos laikyti brandos egzaminus. 
Egzaminai vyksta vidurvasarį, 

todėl buvo nusiskundimų, kad 
patalpose yra per karšta“, - sakė 
J.Banienė.

Įrengtą sistemą galima valdyti 
iš centralizuoto pulto, taip pat iš 
kiekvieno kabineto. Kabinetuose, 
kuriuose įrengta vėdinimo-kondi-
cionavimo sistema, ne tik vykdo-
mi egzaminai, bet  vyksta kasdie-
ninis ugdymo procesas, todėl jos 
įrengimas pagerins gimnazistų 
ugdymo sąlygas, ypač tai aktualu 

esant karštiems orams,  pailgėjus 
mokslo metams. 

Kitose rajono mokyklose įreng-
tų vėdinimo ir kondicionavimo 
sistemų nėra, nes, pasak Švietimo 
skyriaus vedėjos J.Banienės, tam 
savivaldybė neturi lėšų.

Anykščių rajono savivaldybė 
prie vėdinimo ir kondicionavimo 
sistemos įrengimo prisidėjo sim-
boline suma ir šiam reikalui skyrė  
1 tūkst.502 Eur.

Mielieji anykštėnai,
Covid-19 pandemija neslūgsta. Kas dieną po 2-2,5 tūkstančio naujų apsikrėtimo atvejų Lietuvoje ne-

ramina. Neramina ir užsikrėtusiųjų skaičiaus augimas Anykščių rajone. Ypač kelia nerimą židiniai Ko-
munaliniame ūkyje, UAB „Jara Jums“ bei PSPC. Tačiau turiu nuraminti, kad paslaugos poliklinikoje 
užtikrinamos ir gyventojai, sutrikus sveikatai, gali kreiptis ir gauti pagalbą.

Didėjantys skaičiai leidžia daryti išvadą, kad įvesti griežti karantino apribojimai savaime yra ir bus ne-
veiksmingi, jeigu nesisaugosime patys, jeigu nesilaikysime socialinių atstumų ir asmens higienos reika-
lavimų, jeigu neatsakingai žiūrėsime į medicininių kaukių dėvėjimą. Todėl tolimesni pandemijos plitimo 
mastai priklauso tik nuo kiekvieno iš mūsų.

Primenu, kad Anykščiuose veikia mobilusis patikros punktas. Eilių nėra, todėl visi, kas jaučiate kad 
ir menkus ligos simptomus ar turėjote kontaktą su užsikrėtusiais, registruokitės trumpuoju telefonu 
Nr.1808 ir išsitirkite.

Dar kartą prašau jūsų: venkite socialinių kontaktų, kiek įmanoma daugiau būkite namuose, saugokite 
vieni kitus ir sveiki sulaukite Šventų Kalėdų šventės.

sigutis Obelevičius, Anykščių rajono savivaldybės meras

„Litgrid“ sureagavo į publikaciją
Nuo pasaulio kuriam laikui atkirsti Romuldavos pamiškio gy-

ventojai vėl gali privažiuoti iki savo namų. Aukštos įtampos lini-
jas prižiūrinti AB „Litgrid“ sureagavo į „Anykštos“ publikaciją 
( „Keliuko nėra, bet jį suniokojo“; Vidmantas ŠMIGELSKAS; 
2020-10-20) ir įmonės rangovų suniokotas privatus keliukas buvo 
suremontuotas. O apie atliktus darbus AB „Litgrid“ atstovas pra-
nešė „Anykštos“ redakcijai.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Priminsime, jog spalio 15-ąją 
per lietų keliuku Romuldavos kai-
me (Debeikių sen.), kuris veda į 
Rimos ir Arūno Bartkų sodybą, 
važiavo sunkiasvorė AB „Litgrid“  
rangovų technika. To užteko, jog 
lengviesiems automobiliams ke-
lias tapo nebeišvažiuojamas.

Kadangi Bartkų keliukas yra pri-
vatus, Debeikių seniūnija ir Anykš-
čių rajono savivaldybės adminis-
tracija nesiruošė jo tvarkyti.  

„Tam ir yra seniūnas, kad nusta-

tytų, koks parazitas ką sugriovė“, 
- „Anykštai“ spalio mėnesį sakė 
rajono vicemeras Dainius Žiogelis, 
aiškindamas, kad keliuką suremon-
tuoti privalo tas, kas jį suniokojo.

Praėjus kuriam laikui po publi-
kacijos „Anykštoje“ pasirodymo, 
į redakciją paskambinęs  AB „Lit-
grid“ atstovas pranešė, kad Bart-
kų kelias suremontuotas. Pasak jo, 
AB „Litgrid“, atlikdama skubius 
aukštos įtampos linijų remonto 
darbus, ne visuomet gali išvengti 

nuostolių tretiesiems asmenims, 
tačiau visada stengiasi atlyginti 
padarytą žalą.

„Galiu pasakyti tik tiek, jog jie 
šaunuoliai. Ačiū redakcijai. Vie-
šas žodis yra visagalis“, - kalbė-
damas su „Anykšta“ džiaugėsi 
A.Bartkus.

Bartkai, prašydami pagalbos, 
raštu kreipėsi į Anykščių rajono 
merą Sigutį Obelevičių. Iš rajo-
no vadovo jie gavo atsakymą, 
kad Debeikių seniūnas Alvydas 
Simanavičius tarpininkavo, kad 
„Litgrid“ pataisytų sugadintą ke-
lio ruožą, o daugiau niekuo savi-
valdybė padėti negalinti. „Paaiš-
kiname, kad savivaldybė neturi 
teisės tiesti, taisyti, remontuoti ar 
prižiūrėti privačioje nuosavybėje 
esančio turto“, - nurodoma mero 
S.Obelevičiaus atsakyme Bart-

kams.      
„Meras rašo, kad seniūnas tar-

pininkavo. Tačiau, seniūnas su 
mumis pradėjo kalbėtis tik po 
„Anykštos“ publikacijos. Pra-
džioje kaip tik sakė, jog elektrikai 
gali važiuoti kur nori ir jis niekuo 
padėti negalįs. Mes į redakciją 
skambinome tik po to, kai jau pra-
radome viltį išspręsti problemą“, 
-  „Anykštai“ sakė R.Bartkienė.  

Praėjusį savaitgalį Bartkai dar 
šiek tiek pagerino savo kelio bū-
klę - pirko žvyrą, samdė techniką. 
Dabar keliukas išvažiuojamas, 
aišku, jeigu jo vėl kas nors nesu-
niokos. Bartkai džiaugėsi netoli 
jų gyvenančio ūkininko Nerijaus 
Bieliūno pagalba. „Žodžio žmo-
gus. Pasakė, kad padarys, vadinas 
– padarys“, - apie N.Bieliūną kal-
bėjo A.Bartkus.   

Už netinkamai organizuotus viešuosius pirkimus – 
nuoskaita iš biudžeto

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nušalintojo Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio komandos 
įgyvendintą komunalinių atliekų tvarkymo  infrastruktūros plė-
tros projektą, kurio metu Anykščių mieste buvo įrengtos požemi-
nės atliekų tvarkymo aikštelės, lydi skandalai. Apie tai lapkričio 
26 dieną, ketvirtadienį, vykusiame Anykščių rajono tarybos posė-
dyje viešai prabilo Anykščių rajono savivaldybės administracijos 
direktorė Ligita Kuliešaitė.

„2018 metų gruodžio 4 die-
ną agentūra (Aplinkos projektų 
valdymo agentūra, - red.pastaba) 
buvo pradėjusi pažeidimo tyrimą 
ir savivaldybei buvo pritaikyta 10 
proc. nuoskaita, t.y. 56 tūkst. Eur. 
Buvo kreiptasi į teismą ir byla 
baigėsi. Lietuvos administracinis 
teismas priėmė sprendimą, kuriuo 
nuoskaita sumažinta iki 28 tūkst.
Eur. Pažeidimas buvo nustatytas, 
todėl, manau, apie tai privalau 

informuoti“, - kalbėjo adminis-
tracijos direktorė L.Kuliešaitė.

Liberalas Mindaugas Sargūnas 
domėjosi, koks tai buvo pažeidi-
mas.

„Pažeidimas buvo susijęs su 
tuo, kad buvo nupirkti didesni 
šiukšlių maišai nei galbūt reikė-
jo“, - toliau dėstė L.Kuliešaitė.

„Tokia nemaža nuoskaita pa-
daryta“, - susirūpinęs kalbėjo 
Anykščių rajono tarybos narys 

M.Sargūnas.
Pasak Anykščių rajono savival-

dybės administracijos direktorės 
L.Kuliešaitės, „savivaldybė ne-
įrodė, kad neapribojo konkuren-
cijos“.

Anykščių rajono mero pa-
vaduotojas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, kad tai eksmero 
Kęstučio Tubio komandos vyk-
dytų viešųjų pirkimų klaidos.

„Atsakingų nėra. Kodėl Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje  tylė-
jo buvęs administracijos direkto-
rius, kodėl buvęs meras nė pusės 
žodžio nesakė. Privėlė jovalo, o 
mes per teismus nuostolius suge-
bėjome sumažinti perpus“, - sakė 
D.Žiogelis.

Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu Anykščių rajo-

no savivaldybės administracijos 
pateiktam projektui „Komunali-
nių atliekų tvarkymo infrastruk-
tūros plėtra Anykščių rajono sa-
vivaldybėje“  skirtas 519 270,00 
Eur  Europos Sąjungos struktūri-
nių fondų lėšų finansavimas. Tai  
vienas iš pirmųjų komunalinių 
atliekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros projektų, įgyvendinamų 
pagal ES fondų investicijų 2014-
2020 m. veiksmų programą. Ben-
dra projekto vertė - 619 427,13 
Eur. Anykščiuose už šias lėšas 
išplėsta didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelė ir įrengta  31 
pusiau požeminių konteinerių 
aikštelė su 174 konteineriais, 
skirtais mišrioms, popieriaus, 
plastiko, stiklo ir biologinėms 
atliekoms rūšiuoti.

Valiuta. JAV socialinių tinklų 
milžinė „Facebook Inc.“ planuoja 
savo kriptovaliutą „Libra“ ribotu 
kiekiu išleisti 2021 metų pradžio-
je, skelbia britų leidinys „Financial 
Times“, remdamasis trimis projekte 
dalyvaujančiais šaltiniais. „Facebo-
ok Inc.“ naujos kriptovaliutos emisi-
jos planus pristatė 2019-ųjų birželį. 
Pagal pradinį planą, „Libra“ naudo-
tojai galėtų ja atsiskaityti feisbuke 
bei kitur internete, taip pat perves-
ti jos vieni kitiems. Buvo daroma 
prielaida, kad „Libra“ priklausys 
grupei „stablecoin“ kriptovaliutų, 
padengtų nacionalinėmis valiuto-
mis bei aktyvais, tuomet svarstyta 
ją susieti su kitomis valiutomis. Ta-
čiau dabar planuojama „Libra“  su-
sieti su JAV doleriu santykiu vienas 
prie vieno, rašo „Financial Times“. 
„Libra“ projektas nuo pat jo paskel-
bimo buvo atidžiai stebimas bei 
kritikuojamas įstatymų leidėjų ir 
reguliavimo institucijų. Pastarosios 
perspėjo, kad „Libra“ be tinkamos 
priežiūros gali būti naudojama nusi-
kalstamais tikslais. Todėl „Facebo-
ok Inc.“ pažadėjo įšaldyti projektą, 
kol gaus tiek JAV, tiek ir Europos 
reguliuotojų pritarimus. Dabar, „Fi-
nancial Times“ žiniomis, JAV kor-
poracija laukia Šveicarijos finansų 
reguliuotojo palaiminimo.

Mokesčiai. Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organizacijai 
(EBPO) pasiūlius Lietuvai didinti 
aplinkosaugos mokesčius, už aplin-
ką, vandenynus ir žuvininkystę at-
sakingas eurokomisaras sako, kad 
Europa laikosi požiūrio, kad mo-
kesčius reikia subalansuoti – didi-
nant vienus reikėtų mažinti kitus. 
Virginijaus Sinkevičiaus teigimu, 
Europos Komisija (EK) mano, jog 
jei valstybė laikosi principo „teršė-
jas moka“ ir didina taršos mokes-
čius, kartu reikėtų sumažinti kitus, 
pavyzdžiui, darbo mokesčius. „Tai 
turi būti subalansuota (...) Galbūt 
tuomet mažinti mokesčius, susiju-
sius su darbo santykiais, tai yra ga-
limybė. Tačiau einant prie bet kokių 
mokestinių pakeitimų – jie turi būti 
gerai parengti ir išdiskutuoti“, – 
penktadienį spaudos konferencijoje 
sakė V. Sinkevičius. Anot jo, nera-
cionalūs mokesčiai gali pakenkti 
bendrai sistemai, o Lietuva, siekiant 
žalesnės ekonomikos, turi ir kitų re-
zervų. „Pavyzdžiui, savivaldybių ir 
miestų viešojo transporto klausimas 
ir žalieji viešieji pirkimai. Tai galė-
tų būti lengvesnis kelias nei mokes-
čiai, kurie ateityje galėtų būti, bet 
vėlgi, kaip minėjau, jie turėtų būti 
itin gerai parengti“, – pabrėžė euro-
komisaras.

Izoliacija. Asmenims, persirgu-
siems COVID-19, bus leidžiama tris 
mėnesius po pakartotinio kontakto 
nesiizoliuoti, tvarka gali įsigalioti 
jau šeštadienį, sako laikinasis svei-
katos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga. „Šiandien yra baigiama 
derinti tvarka – izoliacijos taisyklių 
pakeitimas dėl izoliacijos išimčių 
tiems, kurie perserga covidine liga. 
Tose išimtyse bus nustatoma, kad 
tie, kurie persirgę covidine infekci-
ja, tris mėnesius dėl aukštos rizikos 
kontakto jau neturėtų izoliuotis“, – 
spaudos konferencijoje penktadienį 
sakė ministras. Ši tvarka, pasak jo, 
kol kas galiotų tik su tam tikromis 
išimtimis, nes dar laukiama medikų 
ekspertų grupės vertinimo dėl gali-
mybių ją taikyti medikams bei dir-
bantiems globos ir kitose aukštes-
nės rizikos įstaigose. Šio vertinimo 
tikimasi sulaukti pirmadienį.

-Bns
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Psichologinės gerovės ir psichikos 
sveikatos stiprinimo paslaugų
Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos 

sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų 
(skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmo-
gaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki ar-
timo žmogaus liga ir kita).

Paslaugos gali būti teikiamos 
vaikams bei suaugusiesiems. 
Teikiant Paslaugas vaikui iki 
16 metų, būtinas rašytinis vie-
no iš jo tėvų ar globėjo sutiki-
mas.

Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 
Anykščių miesto ir rajono gy-
ventojams – nemokamos indi-
vidualios psichologo konsulta-
cijos nuotoliniu būdu

Pirmadieniais ir penktadie-
niais, 8.00 - 17.00 (Pietų pertrauka 
12.00 - 13.00) - 

Jurgita Šatė, mob. 
862438872

Antradieniais, 8.00 - 17.00 
(Pietų pertrauka 12.00 - 13.00) 

Marina Guptor, 
mob. 861638482 

Trečiadieniais ir ketvirtadie-
niais, 8.00 - 17.00 (Pietų pertrauka 
12.00 - 13.00) 

Karolina Puzinaitė, 
mob. 861114022

Kažin, ar mūsų žodžiai paguos, 
nuramins,
Gal tik tyliai primins,
Kad esame kartu liūdesio 
valandą...

Nuoširdžiai užjaučiame Zosę 
KAVALIūNIENę ir dukrą Re-
giną dėl mylimo vyro ir tėvelio 
Antano mirties.

Andrioniškio parapijos pasto-
racinė taryba ir bažnyčios cho-
ristai

(Atkelta iš 1 psl.)

Architektė U.Grinevičiūtė sakė, 
kad rašytojo Antano Vienuolio 
– Žukausko paminklo teritorijos 
sklypo dalies sutvarkymo projek-
tas nebuvo labai didelės vertės.

„Tiesiog norėjosi nedaryti kaž-
kokių didelių sprendimų, grandio-
ziškai tvarkyti tą aikštę. Norėjome 
išlaikyti istorinį architekto Vy-
tauto Gabriūno sumanymą, savo 
projekte mes jį daugiausia ir ak-
centavome - siekėme pabrėžti jo 
sugalvotas aikštės ašis, išlaikyti 
autentiškas medžiagas. Tas nuo-
saikus priėjimas ir anksčiau jau 
sukurto projekto pagerbimas buvo 
mūsų pagrindinė mintis“, - sakė 
U.Grinevičiūtė.

Architektė U.Grinevičiūtė sakė, 
kad, atvykusi apžiūrėti projek-
tuojamos aikštės, ji pirmiausia 
atkreipė dėmesį, kad nuo rašytojo 
A.Vienuolio paminklo atsiveria 
gražus Šventosios upės vaizdas.

„Buvo labai gaila matyti, kad 
ta vieta tokia tuščia.Tai - centrinė 
Anykščių miesto vieta, mieste nėra 
labai daug tokių atvirų aplinkų, 
todėl norėjosi ją padaryti žmonių 
labiau lankomą ir patrauklią, jau-
kią“, - kalbėjo ji.

Architektų brėžiniuose nuo Jono 
Biliūno gatvės pusės link skvero 
atsirado pandusas, pačiame skvere 

Bus atnaujinamas skveras šalia paminklo 
rašytojui Antanui Vienuoliui - Žukauskui

- originalios išvaizdos suoliukas, 
vaikų žaidimų aikštelė.

„Tikimės, kad pandusas padės į 
skverą lengviau patekti ne tik neį-
galiesiems, bet ir tėvams su vaikų 
vežimėliais, dviratininkams. Skve-
re bus įrengta vaikų žaidimų aikš-
telė iš pusiau ažūrinių plytelių“, 
- apie projektinius sumanymus pa-
sakojo architektė.

Architektų biuras „noarchitects“ 
šalia rašytojo A.Vienuolio poamin-
klo taip pat pasiūlė įrengti subtilų ap-
švietimą po suoliukais, skulptūra ir 
liepų alėja, „kuris rodys kelią vaka-
rienauti einantiems miestelėnams“.

Kietojoje dangoje, arčiau gatvės, 
architektai pasiūlė sukurti papil-
domą funkciją kavinei ant ratų ar 
maisto autobusiukui. Šlaite, nuo 
kurio atsiveria Šventosios upės 
panorama, suplanuota įrengti ele-
mentus prisėdimui.

Beje, gėlynuose, šalia paminklo 
A.Vienuoliui, numatyta pasodinti 
vaistažolių. Taip norima akcentuo-
ti, kad rašytojas buvo dar ir vais-
tininkas.

Architektų biuras „noarchitects“ 
- jau antrasis rašytojo Antano Vie-
nuolio – Žukausko paminklo teri-
torijos sklypo dalies sutvarkymo 
techninis darbo projektas. Anykš-
čių rajono savivaldybės Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėja Daiva Gasiūnienė sakė, 

kad prieš keletą metų savivaldy-
bės skelbtą 8 tūkst.333 Eur vertės 
viešąjį pirkimą skvero sutvarky-
mui buvo laimėjusi UAB „Egna“, 
tačiau šios bendrovės pateikti 
pasiūlymai, kaip tvarkyti skverą, 
anot D.Gasiūnienės, buvo „nei 
šiokie, nei tokie“, tad su viešojo 
pirkimo laimėtojais sutartis buvo 
nutraukta.

Architektų biurui „noarchitects“ 
už rašytojo A. Vienuolio – Žukaus-
ko paminklo teritorijos sklypo da-
lies sutvarkymo techninio darbo 
projekto parengimą iš Anykščių 
rajono savivaldybės biudžeto su-
mokėti 6 tūkst. Eur.

Žinome išėjimo neišvengia-
mybę, tačiau tai visada už-
klumpa skaudžiai, netikėtai... 
Nuoširdžiai užjaučiame Anykš-
čių rajono savivaldybės tarybos 
narę Dangirą NEfIENę, mirus 
mylimam Tėveliui.

Anykščių rajono savivaldy-
bės vadovai

užjaučia

Ar reikalingas 
Anykščių 
komunalinių 
paslaugų 
klientų 
aptarnavimo 
centras?

Marijona fERGIZIENĖ:

- Savivaldybės mero pavaduoto-
jas D.Žiogelis paaiškino, kad įmo-
kos bus priimamos nemokamai. 
Iki šiol už kiekvieną įmoką buvo 
mokama po 20 ct. Daugiabučiuo-
se gyvena 3000 šeimų, kol sumo-
ka už šilumą, papildomai moka 
3000x0,20=600 eurų kas mėnesį. 
Už kitas įmokas irgi moka. Gyven-
tojai turi būti labai dėkingi už tai, 
kad pačių įmonių darbuotojai susi-
rinks pinigus už paslaugas.

Violeta LEBEDEVIENĖ:

- Anykščių komunalinių pas-
laugų klientų aptarnavimo centras 
reikalingas. Manau, būtų labai pa-
togi ir naudinga ši paslauga anykš-
tėnams. 

Irena VAITKIENĖ:

- Man asmeniškai toks centras 
nereikalingas, nes už paslaugas 
susimoku internetu. Man tai čia 
lyg grįžimas atgal. Pensininkams, 
žmonėms, kurie nesinaudoja in-
ternetu, gal bus už paslaugas su-
simokėti ir patogu, o jaunimui tai 
neaktualu.

Gintautas EIMANAVIČIUS:

- Negirdėjau, kad toks centras 
bus atidarytas Anykščiuose. Už  
paslaugas moka žmona, tačiau ji 
tai daro internetu. Yra žmonių, ku-
rie internetu nesinaudoja.

Nors skveras ir bus atnaujinamas, architektai siekia, kad jo vaizdas mažai skirtųsi nuo dabar-
tinio.

Ankstesnė rajono valdžia 
šitaip nesielgė!

Kęstutis TUBIS, Anykščių ra-
jono tarybos narys, per tarybos 
posėdį klausė administracijos 
direktorės Ligitos Kuliešaitės 
apie lėšas, išmokėtas buvusiai 
savivaldybės teisininkei Sigitai 
Mačytei-Šulskienei:  

„Jums neatrodo keista, kad žmo-
gų pažeminote pareigomis, o  po to, 
kad jis sutiktų su jūsų pažeminimu 
ir pasitrauktų taikiai, išmokate jam 
dvi mėnesines premijas?”

Gal todėl, kad tas skaičius 
kinta?

Kęstutis TUBIS  tarybos posė-
dyje apie premijas: 

„Man meras asmeniškai birželį, 
per Tarybos posėdį, pažadėjo su-
teikti informaciją, kiek darbuotojų 
buvo paskatinta. Nesulaukėme at-
sakymo pusę metų”.

Užtenka inicialų ir sumos...

Ligita KULIEŠAITĖ, Anykš-
čių savivaldybės administraci-
jos direktorė, atsakė į K.Tubio  
klausimą apie premijas: 

„Klausėte, kokie darbuotojai 
buvo paskatinti, kokios jų parei-
gos, vardai ir pavardės. Tai yra 
asmens duomenys, jie yra nevie-
šinami”.

Lipat ant svetimo „ mazolio“!

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, nutrauk-
damas K.Tubio ir L.Kuliešaitės 
diskusiją:

„Direktorė nėra kaltinamoji”.

Žiūrėk, į kitą ir kulka 
nepataiko...

Dalis VAIGINAS, laikinasis 
Anykščių rajono ligoninės direk-
torius, apie koronavirusą: 

„Matau atsipalaidavimo ženklų. 
Neva nieko tokio ta korona, žmo-
nės lengvai perserga... Deja, ne visi 
susirgę perserga lengva forma“.

Gal padarykite ką nors 
apčiuopiamo. Pavyzdžiui, 
sąrašą...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie naują 
prioritetinį remontuotinų kelių 
ir gatvių sąrašą: 

„Tikiuosi, kad padarysime aiš-
kesnes vizijas ir ateičiai“.

Kartais prioritetas namą 
kitoje gatvėje nusiperka...

Lukas PAKELTIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, apie pri-
oritetinį remontuotinų kelių ir 
gatvių sąrašą:

„Iš senų senovės yra padaryti  są-
rašai, bet kas kartą jie kažkaip per-
sislenka, kai gauname papildomai 
lėšų ar atsiranda kitų prioritetų“. 
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

kaip pasielgtumėte, jei jums kas 
nors pasiūlytų 29 eur?  nesvarbu, 
ar tuos pinigus pridėtų prie algos, 
pensijos ar pašalpos. sakysite, 
kvailas klausimas, ar ne? 

Užduosiu dar vieną klausimą - 

kaip jūs jaustumėtės, jei užsukęs į 
parduotuvę ir pardavėjo pasitei-
ravęs, ar jis parduoda vienokią 
ar kitokią jus dominančią prekę, 
sulauktumėte atsakymo: „Tai 
ieškokis, jei tau jos reikia“?

 O ar jums protu suvokiamas 
toks dalykas, kad, pavyzdžiui, 
nueinate į vaistinę, nusiperkate 
vidurius laisvinamųjų vaistų, o 
kitą dieną vaistinės vitrinoje iš-
vystate iškabą: „ir Petrauskienė 
pas mus pirko vidurius laisvina-
mųjų vaistų”?

kai kuriose Anykščių verslo 
įmonėse vis dar galima sutikti 
žmonių, kurie, rodos, tyčia joms 
kenkia, o galbūt net iš šalies turi 
kažkieno užduotį jas sužlugdyti. 
O kaip kitaip tai pavadinsi, kai 
UAB „Atvirai”, kuriai priklauso 
laikraštis „Šilelis”, darbuotojas 
Linas Bitvinskas net nesiteikia 
paimti tų 29 eur, kuriuos tu jam 
spraudi į saują už teikiamą pa-
slaugą. Užuot sulaukęs paslau-

gaus elgesio, sulauki kažkokio 
nerangaus išsisukinėjimo ir galų 
gale sužinai, kad jis, kaip turgaus 
boba, visam rajonui išpasakoja, 
kad tu į jį kreipeisi...

su tokiomis patirtimis man 
teko susidurti asmeniškai. savo 
29 eur po to nusprendžiau 
investuoti į vertingesnius dalykus 
bei pasidomėti asmens duomenų 
apsaugos subtilybėmis. 

Bijau, kad visoms šioms 
nesąmonėms startą galėjo 
duoti ir koronaviruso pandemija. 
Pamenate, dar prieš karantiną 
viešojo maitinimo įstaigose 
padavėjos kiekvieno kliento duo-
menis (vardą, pavardę, telefono 
numerį) užsirašydavo į sąsiuvi-
nuką. Valgyklos vedėja elvyra 
net juokaudavo: „Vakare lauk 
skambučio!“. jei tai būtų užtrukę 
ilgesnį laiką, tikėtina, kad viešu-
moje galėjo pasirodyti duomenų 
ne tik apie tai, kiek Aleksiejūnas 
per savaitę suvalgo kotletų, bet 

ir kiek išgeria bokalų alaus... Bet 
atėjo karantinas ir visus statis-
tinius duomenis nusinešė šuniui 
ant uodegos.

Beje, verslo  modelis „ieškokis, 
jei tau reikia”  Anykščiuose gan 
populiarus, tačiau labiau taiko-
mas dėvėtų drabužių pardavimo 
versle. Tiesa, ir čia jau pažengta 
gerokai link aukštesnių standartų 
nei toje įmonėje, kurios darbuo-
tojas nesugebėjo iš manęs paimti 
mano siūlomų 29 eur.

Ta proga norėčiau priminti, 
kad „Anykštos” redakcija tęsia 
2021 metų laikraščio „Anykšta” 
ir žurnalo „Aukštaitiškas forma-
tas” prenumeratą. Pažadame, 
kad visų, norinčių prenumeruoti 
mūsų redakcijos leidinius, pavar-
dės nebus viešinamos. Vilniaus 
g.29 skaitytojų laukia malonus 
Kristinos ir Monikos aptarnavi-
mas. nesimaivysime ir pinigus už 
prenumeratą iš jūsų paimsime, 
tačiau už jūsų ištikimybę ir atsi-

dėkosime – kažkam burtų keliu 
atiteks benzininis pjūklas.

…o tuo metu Anykščiai 
puošiasi kalėdiniam laikotar-
piui. „Šventė bus – kalėdos per 
koronaviruso pandemiją niekur 
nedings”,- lyg geroji pasakų 
fėja pranešė Anykščių rajono 
savivaldybės kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus vedėja 
Audronė Pajarskienė. 

Ant medžių jau sužibo kūrėjos 
Mortos Tursės sukurti mėnuliai, 
vėjas plaiksto šalia paminklo 
laisvei medžiuose pakabintas 
šviečiančias sūpynes…

kalėdinė mugė šiemet persi-
kels į virtualiąją erdvę, kalėdų 
rezidencija bus atidaryta.

Atleiskite, bet, kas šiemet bus 
kalėdų senis, atskleisti negali-
me – asmens duomenų apsaugos 
įstatymas tai daryti draudžia! 

Įdomi ta asmens duomenų 
apsaugos tema, tad prie jos dar 
būtinai pažadame sugrįžti…

Nuo mokesčių neatleido

Anykščių rajono taryba sulaukė 
dviejų prašymų atleisti nuo mo-
kesčių. Nuo 749 Eur dydžio žemės 
nuomos mokesčio prašė atleisti 
UAB „Micropayments“, o nuo 2 
tūkst.514 Eur patalpų nuomos mo-
kesčio - UAB „Nemuno vaistinė“.

UAB „Micropayments“ nuomoja 
žemės sklypą. Ji ketino teikti sporto 
ir turizmo paslaugas,  investuoti į 
infrastruktūros vystymą.

„2019 m. UAB „Micropayments“ 
dėl vagystės patyrė turtinę žalą, yra 
pateikti UAB „Micropayments“ 
adresuoti Policijos dokumentai, ku-
rie patvirtina apie vykstantį tyrimą. 
Dėl susidariusios padėties, t. y. įmo-
nės patirtų nuostolių ir Covid-19 

Nušalintasis meras Taryboje elgėsi 
kaip per apklausą Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Lapkričio 26 dieną, ketvirtadienį, sušauktas 21-asis Anykščių 
rajono tarybos posėdis. Nuotoliniame posėdyje priimti 24 spren-
dimai, apie anksčiau priimtų sprendimų įgyvendinimą išklausyta 
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės Ligitos 
Kuliešaitės pateikta informacija.

Daugiausia diskusijų šiame posėdyje kilo dėl VšĮ „Aukštaiti-
jos siaurasis geležinkelis“ direktoriaus Mindaugo Jucevičiaus at-
lyginimo dydžio. Anykščių rajono tarybos narys Kęstutis Tubis 
niekaip negalėjo susitaikyti su faktu, kad iš darbo savivaldybėje 
atleista jo bendražygė Sigita Mačytė - Šulskienė.

pandemijos bei jos sukeltų neigia-
mų padarinių verslams, susijusiems 
su turizmo, sporto bei laisvalaikio 
paslaugomis, investuotojai, kurie 
ketino investuoti į rengiamą projek-
tą, atšaukė savo dalyvavimą. Įmonė 
patyrė nuostolį dėl su Stadiono g. 1   
susijusių  veiklų planuoto vystymo, 
t. y. investicijas į projekto rengimą, 
galimybių studiją ir susijusias iš-
laidas“, - apie ištikusias problemas 
rašoma sprendimo projekte.

Bendrovė nepateikė dokumen-
tų, kurie pagrįstų įmonės veiklos 
nuostolius, todėl jos prašymą at-
leisti nuo mokesčių Anykščių ra-
jono taryba atmetė. Beje, paaiš-
kėjo, kad UAB „Micropayments“, 
Anykščiuose išsinuomojusi žemės 
sklypą, iki šiol jokios veiklos mūsų 
mieste per keletą metų taip ir ne-
pradėjo.

Nepritarta ir UAB „Nemuno 
vaistinė“ prašymui atleisti nuo 
mokesčių. Bendrovė Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros centre 
nuomojasi patalpas vaistinei ir pra-
šė neskaičiuoti nuomos mokesčio 
už karantino laikotarpį, o už perio-
dą esktremaliosios situacijos metu 
jį sumažinti.

Sportininkams skyrė premijas

Keturiems Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto centro sportininkams 
ir dviem jų treneriams, kurių pa-
vardės neviešinamos, už sportinius 
pasiekimus Anykščių rajono ta-
ryba skyrė 50 - 125 Eur pinigines 
premijas. Tarybos nariai taip pat 
domėjosi, kiek sportininkų premi-
joms Anykščių rajono savivaldybė 
išleidžia pinigų. Anykščių rajono 
savivaldybės Švietimo skyriaus 

vedėja Jurgita Banienė informavo, 
kad 2019 metais buvo paskatinta 
16 sportininkų ir 6 treneriai. Jiems 
premijų skirta už 7 tūkst.771 Eur. 
Šiais metais paskatinta 13 sporti-
ninkų ir 5 treneriai. Jiems išmokėta 
premijų už 5 tūkst.313 Eur.

Mažėja dirbančiųjų su verslo 
liudijimais

Ketvirtadienio posėdyje Anykš-
čių rajono taryba nustatė fiksuotus 
pajamų mokesčio dydžius, taiko-
mus įsigyjant verslo liudijimus 
2021 metais vykdomai veiklai bei 
lengvatas. Anykščių rajono savi-
valdybės Viešųjų pirkimų ir turto 
skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė 
informavo, kad 2019 metais verslo 
liudijimus Anykščių rajone įsigijo 
692 asmenys, o šiais metais - 583. 
Verslo liudijimų skaičius 2019 
metas siekė 744, šiemet jų įsigyta 
626. 2019 metais už verslo liudi-
jimus surinkta 33 tūkst.571 Eur, 
šiemet - 23 tūkst.575 Eur.

Pastatas gadina miesto estetinį 
vaizdą

Anykščių rajono savivaldybė 
susirūpino 19-uoju numeriu pažy-
mėtu pastatu Jono Biliūno gatvėje. 
Valdininkai teigia, kad dabartinė 
jo būklė gadina Anykščių miesto 
estetinį vaizdą. Šiuo metu šiame 
pastate šeimininkauja Nacionali-
nė žemės tarnyba, Anykščių rajo-
no socialinių paslaugų centras ir 
Anykščių rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras.

Pastatas J.Biliūno gatvėje pri-
klauso Turto bankui, Anykščių 
rajono taryba  jį nusprendė  per-
imti Anykščių rajono savivaldybės 
nuosavybėn.

Teigiama, kad 19-uoju numeriu 
pažymėtą pastatą perėmus Anykš-
čių rajono savivaldybei, pagerės 
statinio ir jam priklausančių pasta-
tų panaudojimas, lėšų skyrimas re-
montui, rekonstrukcijai, priežiūrai. 

Siauruko direktorius pasilieka

Anykščių rajono savivaldy-
bė gavo VšĮ „Aukštaitijos siau-

rasis geležinkelis“ direktoriaus 
M.Jucevičiaus raštą dėl visuotinio 
įstaigos dalininkų sušaukimo. Dar-
botvarkėje pateikiami du klausimai 
- dėl įstaigos 2021-2023 metų vei-
klos strateginio plano patvirtinimo 
ir dėl įstaigos direktoriaus mėnesi-
nio darbo užmokesčio kintamosios 
dalies padidinimo 50 proc. nuo 
gruodžio 1 dienos.

Pirmajam darbotvarkės klausi-
mui pasiūlyta pritarti, o už antrąjį 
balsuoti prieš. Didinti VšĮ „Aukš-
taitijos siaurasis geležinkelis“ di-
rektoriui M.Jucevičiui atlyginimo, 
anot savivaldybės specialistų, nėra 
pagrindo, nes nepatvirtintas įstai-
gos strateginis planas, nenustatyti 
veiklos rodikliai.

Anykščių rajono tarybos na-
rys, „darbietis“ Ričardas Sargū-
nas svarstė, kad VšĮ „Aukštaitijos 
siaurasis geležinkelis“ direktorius 
M.Jucevičius „turi žinoti, už ką dir-
ba“.

„Tas atlyginimas nėra aukštas ir 
kad gautume padorų vadovą ar iš-
laikytume esamą, mes ateityje tą 
klausimą spręsime.Tai galėtų būti 
koeficiento didinimas, tačiau dabar 
priedą mokėti nėra jokių juridinių 
aspektų“, - kalbėjo Anykščių rajono 
meras, konservatorius Sigutis Obe-
levičius.

Liberalas Lukas Pakeltis prisimi-
nė, kad Všį „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“ direktorius buvo nu-
sprendęs išeiti iš darbo.

„Siauruko finansavimas visą lai-
ką buvo labai labai problemiškas. 
Galima sakyti, kad tik paskutinio 
Susisiekimo ministro vizito metu 
išprašėme papildomus 100 tūkst. 
Eur Siauruko finansavimui. Čia tur-
būt direktoriaus motyvas išeiti buvo 
tas, kad su 200 tūkst. Eur Siaurukas 
iš principo išgyventi negali. 

Aišku, matyt, kad žmogui pasi-
darė per sunku visą laiką gyventi 
tokiomis sąlygomis, kada tave kas-
dien atakuoja skolininkai. Dabar 
ministras pažadą išpildė ir Siauru-
kui pervesta, rodos, papildomų 112 
tūkst. Eur, o tai leidžia visas Siauru-
ko skolas „užgesinti“, o direktoriui 
tai motyvas likti darbe“, - dėstė me-
ras S.Obelevičius.

Anykščių rajono tarybos narys, 

Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rė Ligita Kuliešaitė Anykš-
čių rajono tarybos posėdyje 
diplomatiškai išsisuko nuo 
nekorektiškų Anykščių ra-
jono tarybos nario Kęstučio 
Tubio klausimų.

Anykščių rajono tarybos 
narys Kęstutis Tubis siekė 
išgauti informaciją, kurią 
draudžia viešinti asmens 
duomenų apsaugos įstaty-
mai.

socialdemokratas Kęstutis Jacuns-
kas posėdyje nuogąstavo, kad jei 
M.Jucevičiui prie atlyginimo nebus 
skirtas jo prašomas 50 proc. dydžio 
priedas, jis gali išeiti iš darbo.

Šiuo metu VšĮ „Aukšaitijos siau-
rasis geležinkelis” direktoriaus 
M.Jucevičiaus mėnesinis darbo už-
mokestis yra 940 Eur.  Jei jam būtų 
skiriamas prašomas priedas, atlygi-
nimas didėtų 400 Eur.

Prieš kurį laiką M.Jucevičius 
„Anykštai“ yra sakęs, jog jis bandys 
su dalininkais derėtis dėl atlyginimo 
dydžio, alga esanti viena iš sąlygų, 
kad jis toliau tęstų darbą. „Įstaiga 
pastatyta į tokias vėžes, kurių pagal 
dabartinį finansavimą aš negaliu 
įgyvendinti“, - penktadienį „Anykš-
tai“ sakė M.Jucevičius, teigdamas, 
jog ne tik atlyginimas lems jo ga-
lutinį sprendimą, kurio, kaip vakar 
tvirtino, dar nėra priėmęs.   

Administracijos direktorė 
sulaukė nekorektiškų klausimų

Po ilgokos pertraukos į Anykščių 
rajono tarybos posėdį grįžo Anykš-
čių rajono savivaldybės administra-
cijos direktorės L.Kuliešaitės infor-
maciniai pranešimai apie Anykščių 
rajono tarybos priimtų sprendimų 
įgyvendinimą. 
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Miško festivalio organizatoriai kviečia 
mišką pajusti

Šį rudenį Anykščiuose trečią kartą surengtas Miško festivalis. Kaip ir praėjusiais kartais, festiva-
lio renginiai vyko Anykščių Šilelyje, Anykščių mieste ir Šimonių girios biosferos poligono miškuose. 
Koronaviruso pandemija gerokai pakoregavo didžiulį potencialią turinčių organizatorių planus:  
dalis festivalio renginių buvo perkelti  į virtualiąją erdvę, be to, jis vyko ne vasarą. o rudenį.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

„Dar pernai rudenį, planuodami 
šių metų Miško festivalį, pasirin-
kome festivalio temą - „Gilusis 
prisitaikymas”. Gilusis prisitai-
kymas – tai kvietimas apmąstyti 
savo gyvenimus, veiklą, kultūros 
normas ir vertybes griūvančios ci-
vilizacijos ir ekologinės krizės aki-
vaizdoje. Jis skatina mus susivokti, 
kad esame aklavietėje.  Kiekvienas 
yra kviečiamas sau  užduoti klausi-
mus: „Ką mums dabar svarbiausia 
išsaugoti? Ko privalome atsisaky-
ti? Ką galime atgaivinti? Su kuo 
turėtume susitaikyti, kad išliktu-
me?“

Žinoma, pernai rudenį mes nega-
lėjome numatyti, kad pasaulis taps 
nebeatpažįstamas vos po keleto 
mėnesių, o prisitaikymo tema taps 

aktuali netgi pačiam festivaliui ir 
jo formatui. Festivalį šiemet ne 
kartą teko nukelti, pakeisti ir susi-
taikyti su mintimi, kad jei jis įvyks, 
tai tik atsisakius apsikabinimų, da-
lijimosi maistu, svečių iš užsienio, 
spontaniškos kūrybos ir užsimirši-
mo gamtoje – to, kas suburia mus 
Anykščių krašto miškuose.

Šiemet Miško festivalis buvo 
kitoks nei mes įpratome, bet ne 
mažiau aktualus. Nes dabar mums 
yra ypač svarbu atsisveikinti su at-
gyvenusiomis normomis, ieškoti,  
kaip adaptuotis,  išmokti sugyventi 
su gamta, išlikti žmogiškiems. 

Todėl simboliška, kad šiemet 
Miško festivalis vyko ne vasaros 
virsmo metu, sužydėjus žolynams, 
o krintant lapams ir artinantis tam-

siajam metų periodui, kuomet su-
lėtiname tempą, mąstome apie iri-
mą ir baigtį bei ruošiamės šalčiui. 
Miško festivalis šiuo rudens rengi-
nių ir kitų iniciatyvų ciklu stengėsi 
pakurstyti mumyse ugnį, kuri mus 
sušildytų“, - sakė viena iš Miško 
festivalio organizatorių Simona 
Vaitkutė.

Pirmasis šių metų Miško festi-
valio renginys buvo surengtas rug-
sėjo 19 dieną, kuomet Anykščiuo-
se buvo švenčiamos Obuolinės. 
Anykščių koplyčios kieme vyko 
kūrybinės dirbtuvės „Žaliosios 
jungtys: kaip atgaivinti viešąsias 
erdves?“. Su miesto antropologe, 
miesto žaidimų ir tyrimų laborato-
rijos „Laimikis.lt“ bendrakūrėja dr. 
Jekaterina Lavrinec  ir jos kolega 
Julium Narkūnu kūrybinių dirbtu-
vių dalyviai aiškinosi, ar Anykščiai 
yra patrauklus miestas pėstiesiems, 
diskutavo apie tai, ko reikia, kad 
Anykščių viešosios erdvės atgy-
tų, kalbėjosi  apie žaliųjų miesto 
maršrutų kūrimą.

„Dirbtuvių metu anykštėnai da-
lijosi savo mėgtamiausiais vaikš-
čiojimo maršrutais, žymėjo miesto 
vietas, kuriose jie jaučiasi geriau-
siai. Kalbėjosi apie viešąsias er-
dves mieste, tai yra vietas, kuriose  
daug būname, tačiau kurios nėra  
„nei darbas, nei namai“. Dabar to-
kių erdvių, kur žmonės rinktųsi ir  
kartu leistų laiką, mieste trūksta. 
Būtų puiku, jei tokias vietas kurtų 
patys žmonės ir jaustųsi jose šei-
mininkai, tai pagyvintų  Anykščių 
miestą. Mes gal jau esame prie to 
pripratę, bet miesto svečiai dažnai 
pastebi, kad  mūsų mieste mažai 
pėsčiųjų, o miesto centrą yra  už-
valdę automobiliai. Vakarais mies-
tas atrodo kaip išmiręs. Tik paupio 
takuose ar parke žmonės mėgsta 
pasivaikščioti. O juk būtų smagu 
sutikti gyvų žmonių ir senamiesty-
je, gatvėse ir centrinėje aikštėje, ir 
ne tik per muges.  Žadame ir toliau 
bendradarbiauti su dr.J.Lavrinec, 
norime, kad  tai būtų  ilgas tęstinis 
projektas, kuriame  kartu darbuo-
tųsi  ir rajono savivaldybė.  Juolab 
kad Anykščiai dalyvauja europinio 

URBACT projekto „Sveikų mies-
tų“ kategorijoje ir siekia vystyti  
miesto infrastruktūrą, kuri gerintų 
žmogaus fizinę ir dvasinę sveikatą 
bei ugdytų kūrybiškumą. Žinoma, 
kaip ir visur,  galutinis rezultatas 
priklausys nuo to, kaip aktyviai ir 
kūrybiškai  šiame procese daly-
vaus patys miestelėnai“, - kalbėjo 
S.Vaitkutė.

Dalis Miško festivalio renginių 
šiemet vyko Inkūnų kaime.

„Inkūnus supantys miškai yra 
saugomos teritorijos, Šimonių gi-
rios biosferos poligono dalis. Mes 
norime atkreipti dėmėsį į tai, kad, 
nors deklaruojama, kad tai yra vie-
na iš mūsų šalies saugomų teritori-
jų, kuri turėtų būti  palikta gamtai 
ir kur būtų  sąlygos gyventi retoms 
nykstančioms gyvybės rūšims, šie 
miškai dabar yra priskiriami ūkinių 
miškų grupei ir kertami medienai 
beveik be jokių apribojimų. Tokia 
graudi situacija iliustruoja apgailė-
tiną gamtosaugos būklę Lietuvoje. 
Mes giriamės sau ir pasauliui, kad  
beveik trečdalį mūsų šalies terito-
rijos užima miškai, bet nutylime 
faktą, kad į šį skaičių įeina ir kir-
tavietės, ir jaunuolynai, kuriuose 
apsilankę nepasijustumėte atėję į 
mišką. Senų vertingų miškų netu-
rime daug. Norime, kad festivalio 
dalyviams šie dalykai nebūtų tik 
statistika, abstrakcija. Svarbu, kad 
žmonės girioje pabūtų ir ją pajus-
tų,  taip pat pamatytų ne tik jos 
grožį, bet ir žiojinčias kirtavietes, 
kurių jie negalės nepastebėti va-
žiuodami mišku į Inkūnus“, - dėstė 
S.Vaitkutė.

Inkūnuose vyko meno terapijos 
užsiėmimai: paskaitą skaitė mi-
tologė dr. D. Vaitkevičienė, vyko 
muzikiniai performansai, Inkūnų 
bažnyčioje skambėjo klasikinės 
muzikos koncertas.

Anykščiuose, SPA Vilnius kon-
ferencijų salėje, spalį surengtas 
knygos  „Miško maudynės. Shin-
rin-Yoku“ pristatymas, kurį pra-
tęsė miško maudynės Anykščių 
šilelyje.

Virtualioje erdvėje Miško festi-
valio organizatoriai surengė  kan-
didatų į Seimą debatus aplinko-
saugos tema: „Ar suksime į žaliąjį 
kelią?“ (spalio 3d), kuriuose šalies 
politikai pasakojo, ką jie žada nu-
veikti gamtosaugos srityje.

Pirmasis Miško festivalis Anykš-
čiuose buvo surengtas 2018 metais 
Joninių savaitgalį.

„Gyvename  miškų supamoje 
vietoje, todėl norėjosi gilesnės dis-
kusijos apie miškus, jų ateitį, apie 

mūsų santykį su gamta“, - apie tai, 
kodėl gimė mintis rengti tokį festi-
valį, kalbėjo S.Vaitkutė.

Į pirmąjį Miško festivalį buvo 
pakviestas svečias net iš tolimo-
sios Japonijos -  dr. Qing Li. Jis yra 
Japonijos miško medicinos asoci-
acijos prezidentas ir jau trisdešimt 
metų tiria miško poveikį žmogaus 
sveikatai. Jis supažindino festiva-
lio dalyvius su japoniška miško 
terapija – Šinrin - joku. Japonijos 
miškuose ir parkuose veikia šios 
terapijos centrai, o ši sveikatini-
mosi tradicija, propaguojama Ja-
ponijos vyriausybės, sparčiai po-
puliarėja visame pasaulyje. Dr  Li 
vizitas Miško festivalyje  padėjo 
pagrindą miško terapijos plėtrai 
Lietuvoje. Dabar ši praktika spar-
čiai populiarėja mūsų šalyje,  apie 
ją yra nuolat rašoma žiniasklaido-
je, o jos plėtojimo galimybės buvo 
aptariamos Sveikatos ministerijoje. 
Šiemet pasirodė lietuviškai išleista 
dr. Li knyga.

2019 metų metų Miško festi-
valio tema „Niekas nenori išnyk-
ti“  pasirinkta reaguojant į žinias 
apie nykstančias gyvybės rūšis 
bei žmonijos sukeltą ekologinę 
suirutę visoje planetoje. Festiva-
lyje buvo tariamasi, kaip galime 
keistis, iš naujo atrasti savo vietą 
gamtoje ir kurti gerovę kitokiais 
būdais nei tai darėme iki šiol. 
Šiame festivalyje dalyvavo ir 
profesorius Jem Bendell iš Angli-
jos, sukūręs Giliojo prisitaikymo 
gaires, tapusias šių metų Miško 
festivalio tema. 

Akimirka iš kūrybinių dirbtuvių „Žaliosios jungtys: kaip atgai-
vinti viešąsias erdves?“ 

Idėjų suneštinis. 
Gyčio kAMinskO ir jordžio ŠATūnO nuotr.

Miško festivalį aplankė Anykščių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė.
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Svarbi 
informacija 

Į mobilųjį patikros punk-
tą trumpuoju numeriu 1808 
užsiregistravusieji asmenys 
raginami atvykti nuosavu au-
tomobiliu.

Anykščių rajono savivaldy-
bė informuoja, kad užsiregis-
travusieji, tačiau neturintys 
galimybių patys atvykti į pa-
tikros punktą, gali kreiptis te-
lefono numeriu 8 620 63827 
į Anykščių rajono  savivaldy-
bės gydytoją Vaivą Daugela-
vičienę. Tokiu atveju savival-
dybės transportas į mobilųjį 
patikros punktą gyventojus 
nuveža nemokamai. 

Į mobilųjį patikros punktą atvyksta ir 
aplinkinių rajonų gyventojai

Nuo lapkričio 16 dienos Anykščiuose, Vairuotojų g. 11,  šalia UAB „Anykščių šiluma“ kontoros, veikia 
mobilusis patikros punktas, kuriame vykdomas tepinėlių iš nosiaryklės ir ryklės paėmimas COVID-19 
ligai nustatyti.

Apie mobiliojo patikros punkto 
veiklą plačiau papasakojo Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro direktorė Sonata Steniu-
lienė.

- Kodėl mobilusis patikros 
punktas buvo atidarytas ir 
Anykščiuose?

- Mobilusis patikros punktas 
Anykščiuose buvo įsteigtas gavus 
Valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo, svei-
katos apsaugos ministro Aureli-
jaus Verygos nurodymą. Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centrui teko užduotis suformuoti 
komandas, kurios dirbs mobilia-

jame patikros punkte. Pradžioje 
kilo daug klausimų, todėl vykau 
stebėti, kaip darbas organizuoja-
mas kituose Lietuvos miestuose 
veikiančiuose mobiliuosiuose pa-
tikros punktuose.

- Kiek specialistų dirba mobi-
liajame patikros punkte?

- Mobiliajame patikros punkte 
dirbančią vieną komandą sudaro 
keturi asmenys.

Joje privalo būti medikų, tačiau 
kiti komandoje dirbantys žmonės 
nebūtinai yra medicinos darbuo-
tojai. Viena komanda mobiliajame 
patikros punkte dirba 4 valandas. 
Darbuotojai dėvi specialias apsau-
gos priemones. 

- Kiek laiko mobiliajame pa-
tikros punkte užtrunka mėginių 
paėmimas?

- Į punktą tiriami asmenys auto-
mobiliais atvyksta kas 5 minutės. 
Automobilyje būna ir vienas žmo-
gus, tačiau atvyksta ir po keletą. 
Pirmąją mobiliojo patikros punk-
to darbo dieną aš pati buvau ten 
ir stebėjau, kaip būtų galima jo 
darbuotojams palengvinti darbą 
lauko sąlygomis.

Tik pradėjus dirbti mobiliajam 

Anykščiuose veikiančiame mobiliajame patikros punkte dėl koronaviruso per pirmąją  darbo savaitę 
tyrimai atlikti beveik 200 žmonių.

patikros punktui, atvykusiųjų tyri-
mams skyrėme po 10 minučių, bet 
pamatėme, kad tyrimams pakanka 
ir trumpesnio laiko - 5 minučių. 
Kol kas laiko intervalo, reikalingo 
tyrimams atlikti, dar labiau trum-
pinti nematau reikalo.

- Ar mobiliajame patikros punk-
te testuojami tik anykštėnai?

- Į mobilųjį patikros punk-
tą Anykščiuose atvyksta ne tik 
anykštėnai. Jei, pavyzdžiui, ute-
niškis negali patekti į mobilųjį pa-
tikros punktą savame mieste, jis 
registruojasi pas mus. Pacientai 
į mobiliuosius patikros punktus 
registruojasi trumpuoju numeriu 
1808. Tai yra centralizuota re-
gistracijos sistema, todėl žmonės 
registruojami į tuos mobiliuosius 
patikros punktus, kuriuose tuo 
metu yra laisvų vietų. Anykščiuo-
se nemažai mėginių yra atlikta ne 
tik uteniškiams, bet ir Panevėžio 
rajono gyventojams.

- Kaip paimti mėginiai pasie-
kia tyrimų laboratorijas?

- Mobiliajame patikros punkte 
paimti mėginiai į Vilnių vežami 
Anykščių rajono savivaldybės arba 
Anykščių ligoninės transportu.

- Kaip vyksta pats proce-
sas? Ar mėginio paėmimas yra 
skausminga procedūra?

- Mėginys imamas žmogui ne-
išlipant iš automobilio, pravėrus 
langą. O pati palapinė Vairuotojų 
gatvėje yra skirta tik darbuotojų 
daiktams susidėti.

Koronaviruso tyrimas nėra 
malonus, pačiai  teko tai patirti. 
Būna, kad ir ašaros išrieda, bet ką 
darysi, jei tyrimą atlikti reikia.

- Ar mobiliajame patikros 
punkte dirba tik Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
tro specialistai?

- Noriu padėkoti Anykščių ra-
jono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biurui, kuris padeda 
mobiliajam patikros punktui žmo-
giškaisiais ištekliais. Mes su šia 
įstaiga labai konstruktyviai dir-
bame.

***
Apie mobiliojo patikros punkto 

veiklą taip pat papasakojo Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro slaugos administratorė, 
mobiliojo patikros punkto koor-
dinatorė Violeta Žvikienė.

- Kiek mėginių jau paimta 
Anykščiuose veikiančiame mo-
biliajame patikros punkte?

- Mobilusis patikros punktas 
Anykščiuose buvo atidarytas lap-
kričio 16 dieną. Jau pačią pirmąją 
jo veiklos dieną buvo atlikta 20 
koronaviruso testų.

Nuo lapkričio 16 iki lapkri-
čio 20 dienos Anykščiuose vei-
kiančiame mobiliajame patikros 
punkte koronaviruso testai atlikti 
190 asmenų.

- Ar žmonėms pakanka infor-
macijos, kur reikia kreiptis dėl 
galimybės atlikti koronaviruso 
testą?

- Pasitaiko tokių atvejų, kai 
žmonės skambina mums ir klau-
sia, kaip patekti į mobilųjį pati-
kros punktą. Noriu pasakyti, kad 
paskambinus trumpuoju numeriu 
1808, gyventojams yra suteikia-
ma visa būtiniausia informacija.

- Ar mėginio paėmimas bai-
sesnė procedūra nei kraujo pa-
ėmimas iš piršto?

- Koronaviruso tyrimas nėra 
malonus procesas, mes, medici-
nos darbuotojai, tiriamės kas dvi 
savaites. Kiekvienas žmogus į 
tyrimą reaguoja individualiai, ta-
čiau tai nėra  kažkas baisaus.

- Kiek Anykščiuose veikian-
čiame mobiliajame patikros 
punkte nustatyta koronaviruso 
atvejų?

- Mėginiai iš mobiliojo patikros 
punkto į Vilnių vežami kiekvieną 
dieną. Kiek Anykščiuose vei-
kiančiame mobiliajame patikros 
punkte buvo nustatyta teigiamų 
koronaviruso atvejų, atsakyti ne-
galiu, nes apie tyrimo rezultatus 
gyventojai yra informuojami as-
meniškai.

Nuo „koronos“ mirė antrasis anykštėnas
(Atkelta iš 1 psl.)

„Matau atsipalaidavimo ženklų. 
Neva nieko tokio ta korona, žmonės 
lengvai perserga... Deja, ne visi susir-
gę perserga lengva forma“, - kalbėjo 
D.Vaiginas. 

Auga susirgimų skaičius 
židiniuose

Pirmosiomis šios savaitės dieno-
mis Anykščių rajone kasdien buvo 
registruojama tik po kelis naujus su-
sirgimus koronavirusu, bet penkta-
dienį susirgimų skaičius kaip reikiant 
„užderėjo“ - per parą registruoti net 
22 nauji susirgimai. Iš viso rajone 
penktadienį, lapkričio 27-ąją, sirgo 
101 asmuo, prieš savaitę, lapkričio 
20-ąją, sirgo 63 anykštėnai.

Anykščių rajono vicemeras, Ekstre-
maliųjų situacijų valdymo komisijos 
Operacijų vadovas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, jog daugėja susir-
gimų anksčiau skelbtuose židiniuose 
- UAB Anykščių komunalinis ūkis, 
UAB „Jara Jums“, Anykščių pirmi-
niame sveikatos priežiūros centre, 
UAB „Anykščių ratas“. Serga ir vie-
nas Anykščių ligoninės gydytojas, o 7 
ligoninės medikai yra izoliacijoje.

Šią savaitę liga diagnozuota antra-
jam Anykščių „Maxima“ darbuoto-
jui, susirgimai koronavirusu nustatyti 
Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gim-
nazijos bei Svėdasų senelių globos 
namų darbuotojams. Pasak Anykščių 
rajono vicemero D.Žiogelio, susirgęs 
senelių namų darbuotojas tiesioginio 
kontakto su seneliais neturėjo, tačiau 
„kontaktavo su tais, kurie turėjo kon-

taktų su seneliais“. Asmenys, kurie 
galėjo užsikrėsti koronavirusu, izolia-
vosi, iš jų imami mėginiai koronavi-
ruso testui.

Tik trys Anykščių rajono 
seniūnijos yra „švarios“

Vakar nė vieno sergančiojo nebuvo 
Kurklių, Skiemonių ir Traupio se-
niūnijose.  Andrioniškio seniūnijoje 
sirgo 1, Debeikių -2,  Viešintų - 4, 
Troškūnų - 6,  Kavarsko -7, Svėdasų 
- 11,  Anykščių -13 asmenų. 57 koro-
navirusu sergantys asmenys gyvena 
Anykščių mieste.

Lietuvos kontekste sergamumas 
Anykščių rajone buvo priskiriamas 
prie žemesnių -  100 tūkst. gyventojų 
teko 438,4 sergantys. Lietuvoje sirgo 
41 tūkst. 897 asmenys. Sergamumas 

100 tūkst. gyventojų šalyje buvo 
868,7 asmenys.

Net 12-oje Lietuvos savivaldybių 
100 tūkst. gyventojų sergamumas 
buvo didesnis nei 1000. Didžiausias 
sergamumas fiksuojamas Šilalės ra-
jone: 1625 sergantys 100 tūkst. gy-
ventojų.

Visas Šiaurės Rytų Lietuvos 
pakraštys, kuriam priskiriamas ir 
Anykščių rajonas, „koronos“ yra 
mažiau paliestas nei kitos Lietuvos 
dalys.   

Anykščių ligoninėje sąlyginai 
ramu. Kol kas...

Kaip minėjome, koronavirusu ser-
ga vienas Anykščių ligoninės gydy-
tojas, o 7 ligoninės medikai yra izo-
liacijoje. Pasak D.Žiogelio, susirgęs 

gydytojas dirba ir Anykščių PSPC, 
kuris paskelbtas ligos židiniu.

Anykščių rajono ligoninėje ser-
gantiems koronavirusu yra paruoš-
tos izoliuotos patalpos, jose yra 9 pa-
latos, 24 lovos, 3 deguonies taškai. 

D.Vaiginas „Anykštai“ sakė, jog 
kol kas šiose patalpose paprastai 
būna užimtos tik 1 ar 2 lovos. Len-
gva forma sergantys asmenys išlei-
džiami gydytis į namus, sunkiau ser-
gantys ligoniai pervežami į Utenos ir 
Panevėžio ligonines. Tačiau panašu, 
jog tik laiko klausimas, kada Anykš-
čių ligoninė ims patirti didesnį krūvį. 
Pasak Anykščių ligoninės laikinojo 
direktoriaus, Panevėžio ir Utenos 
ligoninės sparčiai pildosi ir netrukus 
mūsų ligoninė gali prarasti galimy-
bes pacientus nukreipti į kaimynines 
ligonines.     
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06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Nacional inė ekspe-
dici ja (kart . ) .
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėl is. 
08:00 Gyvent i  kaime 
gera. 
08:30 Ryto sukt inis su 
Zi ta Kelmickai te. 
09:00 Brol ių Grimų pasa-
kos. 9 s. 
10:00 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai . 
11:30 Gamina vaikai . 
12:00 LMŽ. 
12:30 Maistas: t iesa ar 
pramanas? 
12:55 Pasaul io dokumen-
t ika. 
13:50 Mis Marpl  N-7. 
15:30 Žinios. Orai .
15:45 Istor i jos detektyvai . 
16:30 Bloga mergaitė. 
17:00 Piniginės reikalai . 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
21:30 Langas į  valdžią. 
22:00 Purpurinis rūkas 
N-14.
23:50 Laisvės kaina N-7. 
(kart . ) .

06:10 Stivenas Visata.

06:55 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas..
07:20 Ogis ir tarakonai.
07:40 Padūkėlių lenktynės.
08:10 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
08:40 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:05 Lukas 
Skruzdėliukas.
10:50 Nelydimi nepilna-
mečiai.
12:40 Čarl is ir šokolado 
fabrikas.
15:00 Indiana Džounsas 
N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Kaukės. 
22:00 Žalioj i  zona N14. 
00:15 Amerikietiška pasto-
ralė N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Vėžliukai nin-
dzėsN-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Galingasis 6 (kart.) 
N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 Sveikata.lt.
09:30 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Žalioji byla.
12:20 Kenoloto.
12:22 Žalioji byla.
12:30 Gruffalo vaikas.
13:00 Baltoji i lt is 2.  N-7.
15:10 Vedybų planuotoja 
N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vedybų planuotoja 
N-7.

17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Europos vyrų krep-
šinio čempionato atrankos 
rungtynės. Lietuva – 
Belgija.
21:30 22-oji mylia N-14.
22:15 ir Kenoloto.
22:18 22-oji mylia N-14.
23:25 Keršytojai N-14 
(kart.).

06:00 Pričiupom! (k).
06:30 Europos taurė 2020 
(k). 
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
10:05 Kvailiai šėlsta  N-7. 
10:35 Laukinė karalystė.
11:35 Pričiupom! (k).
12:05 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai  N-7. 
13:00 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai.
14:10 Pragaro virtuvė  N-7. 
15:10 Vanity Fair  N-7. 
16:10 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7. 
17:25 Pabėgimas N-7. 
19:30 Akloji zona  N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Legendų biuras  
N14. 
22:40 Okupuoti  N14. 
23:45 Bornas. Sunaikinta 
tapatybė (k) N-7. 
01:55 Laukinės aistros (k) 
N14. 

06:20 Akloj i  (k) .

07:50 Anthonis 
Bourdainas N-7. 
08:45 Daktaras Ozas N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus 
N-7. 
11:00 Džeimio Ol iver io 
daržovių pat iekalai .
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Baudžiauninkė N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Arčiau N14. 
23:10 Namai -  pragarai 
N14. 
01:05 Vi lkų žemė (k) N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Duokim garo! 
(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 Li teratūros pėdse-
kys. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Šv. Mišios iš Kauno 
Kristaus Pris ikėl imo ba-
zi l ikos. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:10 Nepaprastas 
žmonių i r  gyvūnų ryšys 
(kart . ) .
14:40 Koko Niujorke 
(kart . ) .
16:00 XIX respubl ik inis 

vaikų i r  jaunimo muzi-
kos fest ival is „Mes – 
Pasaul is” . 
17:15 Klausimėl is. 
17:30 Kultūr ingai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:30 Kultūros diena 
(kart . ) .
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 XXV Pažaisl io mu-
zikos fest ival is. 
22:00 Dovana Krzysztofui 
Pendereckiui  (kart . ) .
23:50 Purpurinis rūkas 
N-14. (kart . ) .
01:40 Savaitė (kart . ) .

06:00 Žvejybos nuotykių 
ieškotojas  (kart . ) .
07:00 Jukono vyrai  
(kart . )  N-7.
08:00 Pragaro kel ias  
(kart . )  N-7.
09:00 Gyvūnų mani ja.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Praeit ies žvalgas  
N-7.
10:30 Plėšrūnai pavojuje  
(kart . )  N-7.
11:30 Vieniši  tėvai   N-7.
12:00 Kobra 11  N-7 
(kart . ) .
13:00 Nasrų sugrįž imas  
N-7.
14:00 Iš l ik imas  N-7.
15:00 Pragaro kel ias  
N-7.
16:00 Jukono vyrai   N-7.
17:00 Sandėl ių karai  
N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Kaukės. 

20:00 Kobra 11  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Už pr iešo l in i jos 2 
N-14.
00:05 X Faktor ius.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai . 
08.00 Vantos lapas N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Pagal iau savait-
gal is.
09.30 Mokslo r i tmu. 
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.30 Grei t is. 
11.00 Part izanų kel ia is 
N-7.
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
15.55 Didel i  maži ekra-
nai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai .
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai .
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai .
20.30 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai .
23.00 Laikyki tės ten. 
00.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė (kart.).
13:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Zachor. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Komanda N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Klausimėlis.lt.
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Juodvarnis N-7. 

16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. .
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.. . . 
21:00 Rimti reikalai 3  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:28 Telefoninė loteri ja 
1634.
22:30 Slaptas keleivis 
N14. 
00:40 Antrininkas  N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istori jos  
N-7.
07:25 Galingasis 6  N-7.
07:55 Svajonių sodai  
(kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti  paukščiai  
N-7.
12:00 Vargšė Lial ia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Vargšė Lial ia  N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Karštai su tv3.lt  
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Peržengta riba  
N-14.
22:15 .Jėga ir Kenoloto.
22:18 .Peržengta riba  
N-14.
00:05 Kaulai  N-14.
01:05 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:25 Vanity Fair (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Kvapų detektyvas  
N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo polici ja  
N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7.  
20:30 Pričiupom! 
21:00 24 valandos gyventi   
N14.  
22:50 Akloj i  zona” (2) (k) 
(Blindspot III). N-7.  
00:50 Legendų biuras  (k)   
N14.  

06:55 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloj i .
12:25 Mentalistas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 

šeimininkės  N-7. 
14:25 Maljorkos bylos (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7.
17:30 Mano vienintelė  
N-7. 
19:00 Tėvas Motiejus  
N-7. 
20:05 Naujokai  N-7. 
21:00 Vaiduoklių miestas 
N14. 
23:10 Paskolinta meilė.
01:10 Mano l ikimas  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus 
(kart.).
07:00 Mija ir aš   (kart.).
07:25 Sardinė kosmose  
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Atspindžiai (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. l t .
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kai-
myne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo l iudyto-
jai (kart.).
13:10 Kultūros diena 
(kart.).
14:05 XIX respublikinis 
vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – Pasaulis“ 
(kart.).
15:15 Kelias į namus 

(kart.).
15:45 Pirmą kartą (kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai. .
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotiej i  N-7. 
18:50 Laisvė ir kūryba. 
19:05 Mano tėvas – šni-
pas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Baletas „Žizel“. 
23:30 Pasivaikščioj imai 
(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 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Autopilotas  (kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Topmodeliai  N-7.
14:25 Sara iš ano pasau-
l io  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Pavojingasis 

Bankokas  N-14.
23:00 Pjūklas 5  S.
01:00 Įrodytas nekaltumas 
N-14.   

 
05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
08.00 „24/7“. 
09.00 Mūsų gyvūnai. 
09.30 Partizanų keliais  
N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ri tmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
00.30 Reali mistika N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.).
13:00 Zachor (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
23:00 Užverbuotas 2 N-14. 
23:45 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini N-7.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 

15:30 Juodvarnis  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Rimti reikalai 3  
N-7..
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Savas žmogus N-7. 
01:05 Antrininkas  N14. 

06:25 Bakuganas. N-7.
06:55 Ančiukų istorijos  
N-7.
07:25 Galingasis 6  N-7.
07:55  Karštai su tv3.lt 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai. 
N-7.
12:00 Vargšė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto”. 2020. 
143 s.
12:22 Vargšė Lialia. N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Skrydžio planas  
N-7.

22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Skrydžio planas  
N-7.
00:05 Kaulai  N-14.
01:05 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7.  
10:20 Rozenheimo policija  
(k) N-7.  
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas  (k) N-7.  
12:30 CSI. Majamis  N-7.  
13:25 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Kvapų detektyvas  
N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija  
N-7.  
18:30 Betsafe–LKL 
čempionatas. Žalgiris - 
Neptūnas.  
21:00 Rydiko kronikos   
N14.  
23:20 24 valandos gyventi 
(k)  N14.  
01:10 Fortitudas  N14.  

06:55 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Mentalistas  N-7. 
13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7.
14:20 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 

15:30 Naujokai (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
17:30 Mano vienintelė  
N-7. 
19:00 Tėvas Motiejus  N-7. 
20:05 Naujokai  N-7. 
21:00 Aš gyvas  N14. 
22:45 Paskolinta meilė.
00:45 Mano likimas  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pil ies 
džiazo festivalis 2019 
(kart.).
06:45 Klausimėlis (kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (Maya 
The Bee 1). Animacinis 
serialas. Vokieti ja. 2012 
m. 4 s. (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Smalsumo genas 
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. l t .
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis 
(kart.).
12:40 Kelias (kart.).
13:10 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus1 
dalis. (kart.).
14:00 7 Kauno dienos 
(kart.).
14:30 Mokslo sriuba 
(kart.).
14:55 Į raketą sėsčiau... 
(kart.).
15:40 Laisvė ir kūryba 

(kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklope-
dija. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotiej i  N-7. 
18:50 Laisvė ir kūryba. 
19:05 Ekologiška (kart.).
19:35 Vindzorai. 
20:20 Pirmą kartą. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dingę be žinios 1 
N-14. 
23:00 Istori jos detektyvai. 
23:45 Klausimėlis (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:20 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:30 Univeras (kart.) 
N-7.
09:00 Gyvūnų manija  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos 
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:25 Blogas policininkas  
N-7.
14:30 Sara iš ano pasau-
l io  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.

19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Tikslo l ink.
21:45 UEFA čempionų 
lygos rungtynės. FC Porto 
–  Manchester City FC.
23:50 Pasit ikėj imas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Lietuvos miestai. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 Reali mistika  N-7.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspe-
dici ja (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią die-
ną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Rožės vardas N-14. 
23:55 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:40 Klausimėlis. l t .
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 

14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Juodvarnis  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Stokholmas N14. 
00:20 Antrininkas  N14. 

06:25 Bakuganas  N-7.
06:55 Ančiukų istorijos 
N-7.
07:25 Galingasis 6 . N-7.
07:55 Prieš srovę (kart.) 
N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7
10:00 Sužeisti paukščiai. 
N-7.
12:00 Gražuolė Lialia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Gero vakaro šou  
N-7.
20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Auklė pagal iškvieti-
mą  N-7.

22:25 Vikinglotto.
22:30 Auklė pagal iškvieti-
mą N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Auklė pagal iškvieti-
mą  N-7.
00:05 Kaulai  N-14.
01:05 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai  (k).
07:00 Mano virtuvė geriau-
sia  (k). 
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo policija 
(k) N-7.  
11:25 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai(k).
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Kvapų detektyvas  
N-7.  
16:00 Pėdsakas  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo policija  
N-7.  
18:30 Strėlė  N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas  N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Kaulų kolekcininkas   
N-7. 
23:20 Rydiko kronikos (k) 
N14.  
01:35 Fortitudas  N14.

06:55 Tėvas Motiejus  N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.

12:25 Mentalistas  N-7. 
13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai (k) N-7.
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
17:30 Mano vienintelė  
N-7. 
19:00 Tėvas Motiejus  
N-7. 
20:05 Naujokai  N-7. 
21:00 Aš gyvas  N14. 
22:35 Paskolinta meilė.
00:35 Mano l ikimas N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019 
(kart.).
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Sardinė kosmose 
(kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 LRT pamokėlės.
08:45 Į sveikatą! (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Menora (kart.).
12:40 Atspindžiai (kart.).
13:10 Pasaulio Lietuva 
(kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Vilniečiai. Kristupas 
Vilutis (kart.).
14:55 Vindzorai (kart.).
15:40 Laisvė ir kūryba 
(kart.).
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Laisvė ir kūryba. 
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Mokslo ir terorizmo 
akistata.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gauguinas Taityje. 
23:00 Čia – kinas (kart.).
23:30 Kelias į namus 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Uošvių nepasirinksi  
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras. Naujas 
bendrikas” (“Универ. 
Новая общага”). Rusija, 
komedija, 2014. 2 sez. 133 
s. (kart.) N-7
09:00 Vienam gale kablys  
(kart.).
09:30 Atsargiai! Merginos  
(kart.) N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:30 Vedęs ir turi vaikų  
(kart.) N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:30 Blogas policininkas  
N-7.
14:30 Sara iš ano pasaulio  
N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.

19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Tikslo link.
21:45 UEFA čempionų 
lygos rungtynės. Borussia 
Dortmund – S.S. Lazio.
23:50 Pasitikėjimas  N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten. 
08.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
09.00 Pagaliau savaitga-
l is.
09.30 Mūsų gyvūnai. 
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas.Orai. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai. 
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai. 
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 Reali mistika  N-7.
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gimę tą pačią dieną 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Seselė Beti N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istori jos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos 
istori jaN-14.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kai nusėda dulkės 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai 
N-7. (kart.).
00:45 Klausimėlis. l t .
01:00 LRT radijo žinios.

06:15 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena 
naktis  N-7. 

12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  
N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Juodvarnis  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 Rimti reikalai 3  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Apgaulės meistrai 
2  N14. 
01:00 Antrininkas  N14. 

06:25 Bakuganas N-7.
06:55 Ančiukų istori jos 
N-7.
07:25 Galingasis 6  N-7.
07:55 Gero vakaro šou 
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti  paukščiai  
N-7.
12:00 Gražuolė Lial ia N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lial ia  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Farai N-7.

20:30 Moterys meluoja 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai. 
22:00 Rembo  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Rembo  N-14.
00:05 Kaulai  N-14.
01:05 CSI kriminalistai  
N-14.

06:00 Strėlė (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė ge-
r iausia (k).
08:15 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
09:25 Pėdsakas (k) N-7. 
10:20 Rozenheimo polici ja 
(k) N-7. 
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:25 Mano virtuvė ge-
r iausia.
14:55 Kvapų detektyvas 
N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Rozenheimo polici ja 
N-7. 
18:30 Strėlė N-7. 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Pasmerktas būrys 
N14. 
22:55 Kaulų kolekcininkas 
(k) N-7. 
01:10 Forti tudas N14. 

06:55 Tėvas Motiejus 
N-7. 
08:10 Dvi š irdys N-7. 

10:10 Akloj i .
12:25 Mental istas  N-7. 
13:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Tėvas Motiejus (k) 
N-7. 
15:30 Naujokai  (k) N-7. 
16:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
17:30 Mano vienintelė  
N-7. 
19:00 Tėvas Motiejus  
N-7. 
20:05 Naujokai   N-7. 
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė  N14. 
22:55 Paskol inta mei lė.
00:55 Mano l ik imasN-7. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Klaipėdos pi l ies 
džiazo fest ival is 2019 
(kart . ) .
07:00 Mi ja i r  aš (kart . ) .
07:25 Sardinė kosmose 
(kart . ) .
07:35 Bitė Maja.
08:45 Tėčio reikalai 
(kart . ) .
09:15 Labas rytas, 
Lietuva (kart . ) .
11:45 Klausimėl is. l t .
12:00 DW nauj ienos rusų 
kalba (kart . ) .
12:15 Trembita (kart . ) .
12:40 Li teratūros pėdse-
kys (kart . ) .
13:10 Kultūr ingai su 
Nomeda (kart . ) .
14:30 Į  sveikatą! (kart . ) .
14:55 Mokslo i r  teror izmo 
akistata (kart . ) .
15:50 Sardinė kosmose.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Mi ja i r  aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kost iumuot iej i   N-7. 
18:50 Laisvė i r  kūryba. 
19:05 Veranda. (kart . ) .
19:35 Pirmą kartą. 
19:40 EHF ranki-
nio Čempionų lyga. 
Zaporožės „Motor“ – „RK 
Cel je“. 
21:30 3 minutės ik i  k ino. 
21:33 Nut ik imas „Ni lo 
Hi l tono“ v iešbutyje N-14. 
23:20 Laisvė i r  kūryba 
(kart . ) .
23:30 Euromaxx (kart . ) .
24:00 DW nauj ienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:05 Uošvių nepasir inksi 
N-7.
07:25 Kobra 11 (kart . ) 
N-7.
08:30 Univeras. Naujas 
bendrikas(kart . )  N-7.
09:00 Praeit ies žvalgas  
(kart . )  N-7.
09:30 Atsargiai !  Merginos 
(kart . )  N-7.
10:30 Simpsonai  N-7.
11:25 Vedęs i r  tur i  vaikų  
(kart . )  N-7.
12:25 Pasmerkt i   N-7.
13:25 Blogas pol ic ininkas  
N-7.
14:30 Sara iš ano pasau-
l io N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 CSI kr iminal istai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Atsargiai !  Merginos 
N-7.

19:00 Vedęs i r  tur i  vaikų  
N-7.
20:00 Nuogi i r  įbaugint i  
N-7.
21:00 Erel is Edis N-7.
23:10 Pasi t ikėj imas  
N-14.
01:35 Iš l ik imas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Net ikėtas teis ingu-
mas N-7.
09.00 Kel iautojo dieno-
rašt is. 
09.30 Kaimo akademija. 
10.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
11.00 Real i  mist ika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Real i  mist ika  N-7.
16.00 Reporter is.  
16.20 Sportas. Orai .
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai . 
18.00 Reporter is. 
18.20 Sportas.Orai . 
18.30 Vieno nusikal t imo 
istor i ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporter is. 
20.20 Sportas.Orai . 
20.30 Real i  mist ika N-7.
21.30 Dvaro rūmai  N-7.
22.30 Reporter is. 
22.50 Sportas.Orai . 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai . 
00.30 Real i  mist ika N-7.

06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  Labas  ry tas , 
L ie tuva .
09 :00  A lp ių  de tek tyva i 
N-7 . 
09 :45  Miuncheno k r im i -
na l inė  po l i c i ja  N-7 . 
10 :35  Tarnaut i  i r  g in t i 
N-7 . 
11 :30  Kas  i r  kodė l? 
12 :00  S t i l i us  (kar t . ) .
13 :00  Da ik tų  i s to r i jos 
(kar t . ) .
14 :00  Ž in ios .  Ora i .
14 :20  Laba d iena , 
L ie tuva .
15 :45  Įdomios ios  pamo -
kos . 
16 :40  Sese lė  Bet i  N-7 . 
17 :30  Ž in ios .  Spor tas . 
Ora i .
18 :00  Kas  i r  kodė l? 
18 :30  Var to to jų  kon t ro lė . 
19 :30  Euro lyga  per  LRT. 
19 :45Kauno „Ža lg i r i s “  – 
„Barce lona“ . 
21 :45  Auks in is  p ro tas . 
23 :10  G lad ia to r ius  N-14 . 
01 :40  Pas ik lydę  ver t ime 
N-14 .

06 :15  Svarag in i   N-7 . 
08 :00  Vo lker is ,  Teksaso 
re indžer is   N-7 . 
10 :00  Ka ln ie t i s   N-7 . 
11 :00  Tūks tan t i s  i r  v iena 
nak t i s   N-7 . 
12 :45  Būrė ja .
13 :20  Tur tuo lė  varguo lė  
N-7 . 
14 :20  Š i rde le  mano  
N-7 . 

15 :30  Juodvarn is   N-7 . 
16 :35  Labas  vakaras , 
L ie tuva . 
18 :30  Ž in ios .
19 :20  Dakaras  2021. 
19 :25  Spor tas .
19 :27  Ora i .
19 :30  KK2 penk tad ien is . 
N-7 . 
21 :00  Nus ika l tė l i s  N14. 
23 :15  Rok is  2  N-7 . 
01 :35  Apgau lės  me is t ra i 
2  (k )  N14. 

06 :25  Bakuganas  N-7 .
06 :55  Anč iukų  i s to r i j os  
N -7 .
07 :25  Ga l i ngas i s  6  N -7 .
07 :55  Fa ra i  ( ka r t . )  N -7 .
08 :55  Me i l ės  sūku ry je  
N -7 .
10 :00  Suže i s t i  paukšč ia i  
N -7 .
12 :00  Gražuo lė  L ia l i a  
N -7 .
12 :20  Keno lo to .
12 :22  Gražuo lė  L ia l i a 
N -7 .
13 :00  Pa rduo tas  gyven i -
mas   N -7 .
15 :00  S impsona i   N -7 .
16 :00  TV3  ž in i os .
16 :25  TV3  o ra i .
16 :30  TV  Paga lba .
17 :20  Keno lo to .
17 :22  TV  Paga lba .
18 :30  TV3  ž in i os .
19 :22  TV3  spo r tas .Ora i .
19 :30  Zoo t ropo l i s   N -7 .
21 :45  Kap i t onė  Marve l 
N -7 .
22 :15  Jėga  i r  Keno lo to .
22 :18  Kap i t onė  Marve l 
N -7 .
00 :15  Deadpoo l   N -14 .

06 :00  S t rė lė  (k )  N-7 . 
07 :00  Mano v i r tuvė  ge -
r iaus ia  (k ) .
08 :15  Kvapų de tek tyvas 
(k )  N-7 . 
09 :25  Pėdsakas  (k )  N-7 . 
10 :20  Rozenhe imo po l i -
c i ja  (k )  N-7 . 
11 :25  Pr iva tus  de tek ty -
vas  Magnumas (k )  N-7 . 
12 :30  CSI .  Ma jamis   N-7
13:25  Mano v i r tuvė  ge -
r iaus ia .
14 :55  Kvapų de tek tyvas  
N-7 . 
16 :00  Pėdsakas   N-7 . 
17 :00  In fo  d iena .
17 :30  Rozenhe imo po l i -
c i ja  N-7 . 
18 :30  S t rė lė   N-7 . 
19 :30  Amer ik ie t i škos 
imtynės   N-7 . 
21 :30  Sna iper is  N14. 
23 :25  Pasmerk tas  būrys 
(k )  N14. 
01 :20  For t i tudas   N14. 

06 :55  Tėvas  Mot ie jus  
N-7 . 
08 :10  Dv i  š i rdys   N-7 . 
10 :10  Ak lo j i .
12 :25  Menta l i s tas   N-7 . 
13 :20  Nus ivy lus ios  namų 
še imin inkės   N-7 . 
14 :20  Tėvas  Mot ie jus  (k ) 
N-7 . 
15 :30  Nau joka i  (k )  N-7 . 
16 :30  B jaurus is  anč iu -
kas  N iu jo rke   N-7 . 
17 :30  Mano v ien in te lė  
N-7 . 
19 :00  Ma l jo rkos  by los  
N-7 . 

20 :05  Nau joka i   N-7 . 
21 :00  Komisaras  van  der 
Va lkas   N14. 
22 :55  Tabu la  Rasa  N14. 
00 :05  Mano l i k imas   N-7 . 

 PLIUS . 
06 :00  L ie tuvos 
Respub l i kos  h imnas .
06 :02  K la ipėdos  p i l i es 
dž iazo  f es t i va l i s  2019 . 
( ka r t . ) .
07 :00  M i j a  i r  aš .
07 :25  Sa rd inė  kosmose 
( ka r t . ) .
07 :35  B i t ė  Ma ja  ( ka r t . ) .
07 :50  LRT pamokė lės .
08 :45  Eko log i ška 
( ka r t . ) .
09 :15  Labas  r y tas , 
L i e tuva  ( ka r t . ) .
11 :45  K laus imė l i s . l t .
12 :00  DW nau j i enos 
rusų  ka lba  ( ka r t . ) .
12 :15  Rusų  ga tvė 
( ka r t . ) .
12 :40  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
13 :10  S tamb iu  p lanu 
( ka r t . ) .
14 :00  Pas i va i kšč io j ima i 
( ka r t . ) .
14 :30  Sma lsumo  genas 
( ka r t . ) .
15 :00  Nepap ras tas 
žmon ių  i r  gyvūnų  r yšys 
( ka r t . ) .
15 :30  Muz i k i n i s  i n ta rpas 
( ka r t . ) .
15 :50  Sa rd inė  kosmose 
16 :00  B i t ė  Ma ja . 
16 :15  M i j a  i r  aš .
16 :40  Mūsų  gyvūna i . 
17 :10  Dvynukės .
18 :05  Kos t i umuo t i e j i 
N -7 . 

18 :50  La i svė  i r  kū ryba . 
19 :05  S top  j uos ta 
( ka r t . ) .
19 :35  Ku l t ū ros  d iena . 
20 :30  Pano rama .
21 :00  D ienos  t ema .
21 :20  Spo r tas .  O ra i .
21 :30   La i svės  ka ina .
23 :05  „Chop in  Jazz  I nn “ 
su  Eve l i na  Sašenko . 
00 :15  DW nau j i enos 
rusų  ka lba .
00 :30  Daba r  pasau l y j e . 

06 :05  Uošv ių  nepas i -
r i nks i   N -7 .
07 :25  Kob ra  11  ( ka r t . ) 
N -7 .
08 :30  Un i ve ras  ( ka r t . ) 
N -7 .
09 :00  S ta t ybų  g idas  
( ka r t . ) .
09 :30  A tsa rg ia i ! 
Me rg inos   ( ka r t . )  N -7 .
10 :30  S impsona i   N -7 .
11 :25  Vedęs  i r  t u r i  va i kų 
( ka r t . )  N -7 .
12 :25  Pasmerk t i   N -7 .
13 :25  B logas  po l i c i n i n -
kas  N -7 .
14 :30  Sa ra  i š  ano  pa -
sau l i o  N -7 .
15 :00  Kob ra  11  N -7 .
16 :00  CS I  k r im ina l i s t a i 
N -7 .
17 :00  Un i ve ras  N -7 .
18 :00  A tsa rg ia i ! 
Me rg inos   N -7 .
19 :00  Vedęs  i r  t u r i  va i -
kų   N -7 .
20 :00  Fa ra i   N -7 .
21 :00  Ž in ios .
21 :55  Spo r tas .Ora i .
22 :00  B rėkš tan t i  auš ra . 
2  da l i s   N -14 .

00 :20  Deadpoo l   N -14 .

05 .29  P rog rama .
05 .30  Nau ja  d iena . 
06 .30  A l f a  t aškas . 
07 .00  Oponen ta i . 
08 .00  Ne t i kė tas  t e i s i n -
gumas  N-7 .
09 .00  Gre i t i s . 
09 .30  Van tos  l apas  
N -7 .
10 .00  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
11 .00  Rea l i  m i s t i ka  
N -7 .
12 .00  TV  pa rduo tuvė .
12 .15  T iek  ž i n i ų . 
12 .30  A l f a  t aškas . 
13 .00  Nau ja  d iena . 
14 .00  Dva ro  rūma i   N -7 .
15 .00  Rea l i  m i s t i ka  
N -7 .
16 .00  Repo r te r i s . 
16 .20  Spo r tas .Ora i . 
16 .30  Mūsų  gyvūna i . 
17 .00  La i kyk i t ės  t en . 
17 .40  Moks lo  r i tmu . 
18 .00  Repo r te r i s . 
18 .20  Spo r tas .Ora i . 
18 .30  V ieno  nus i ka l t imo 
i s to r i j a  N -7 .
19 .30  Nau ja  d iena . 
20 .00  Repo r te r i s . 
20 .20  Spo r tas .Ora i . 
20 .30  Rea l i  m i s t i ka  
N -7 .
21 .30  Dva ro  rūma i   N -7 .
22 .30  Repo r te r i s . 
22 .50  Spo r tas .Ora i . 
23 .00  Buš ido  r i ngas 
N -7 .
23 .30  La i kyk i t ės  t en . 
00 .10  Moks lo  r i tmu . 
00 .30  Rea l i  m i s t i ka  
N -7 .
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šeštadienis 2020 12 05

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

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

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

nesumuojamos. 

(Nuolaidų kuponas galioja iki 2020 gruodžio 31 d.)

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istori jos 
(kart.).
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Šrekenštaino pil is.
09:00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite. 
09:30 Gyventi kaime gera. 
09:55 Veranda. 
10:25 Beatos virtuvė. 
11:20 Kylantis potvynis. 
12:15 Odos paslaptys.
13:10 Pumų trikampyje.
14:00 Frenki Dreik paslap-
tys N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Sti l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 Ponas Bynas N-7.
00:40 Gladiatorius N-14. 
(kart.).

06:55 Stivenas Visata.
07:10 Nepaprastas 
Gumuliuko gyvenimas.
07:40 Ogis ir tarakonai.
08:00 Padūkėlių lenkty-
nės.
08:30 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
09:00 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:30 Saugokis meškinų.

10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Tomas ir Džeris 
svečiuose pas Ozo šalies 
burtininką.
11:35 Žaidimų kūrėjas 
N-7. 
13:50 Melagių melagis.
15:30 Pelės medžioklė.
17:25 XXI amžiaus laida. 
17:55 Gyvūnų pasaulis 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Dora ir dingęs auk-
so miestas.
21:35 Šeimynėlė N14. 
00:00 Kaimynai 2.
01:50 Nusikaltėl is (k) 
N14. 

06:00 Gyvenimo išdaigos 
N-7.
06:30 Galingasis 6  N-7 
(kart.).
07:00 Vėžliukai nindzės 
N-7.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Galingasis 6  N-7.
08:30 Virtuvės istori jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Žmogus, gepardas, 
gamta.
12:20 Kenoloto.
12:22 Žmogus, gepardas, 
gamta.
12:30 Normas, lokys iš 
Šiaurės: raktai į  karalystę 
N-7.
14:10 Keistas penktadie-
nis N-7.
16:10 Vienas namuose  

N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Vienas namuose  
N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Žaidimas “galvOK.
21:30 Gaujų karai N-14.
22:15 Loteri jos “Jėga ir 
Kenoloto.
22:18 Gaujų karai  N-14.
22:40 Žalioj i  knyga  N-7.
01:15 RemboN-14 (kart.).

06:30 Kvail iai šėlsta (k) 
N-7. 
07:00 Pričiupom!(k) 
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Kvail iai šėlsta (k) 
N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitr ina.
10:05 Lietuvos 
Hipokratas. 
10:35 Laukinė karalystė.
11:40 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai  N-7. 
12:40 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai.
13:50 Pragaro virtuvė  
N-7. 
14:50 Vanity Fair  N-7. 
15:50 Nusikalt imų tyrėjai  
N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. Neptūnas - 
Lietkabelis. 
19:30 Akloj i  zona  N-7. 
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Bornas N-7. 
23:45 Šmėklos N14. 
01:55 Snaiperis  N14. 

06:20 Akloj i   (k).
07:50 Anthonis 
Bourdainas  N-7.
08:45 Daktaras Ozas  N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus  
N-7. 
11:00 Klasikiniai kepiniai. 
12:00 Džino viešnagė 
Ital i joje. 
13:00 Akloj i  (k).
14:45 Klasikiniai kepiniai. 
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k).
21:00 Mirt ies įšalas  N14. 
23:15 Vilkų žemė  N14. 
01:10 Tabula Rasa (k) 
N14. 

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:20 Laisvė ir kūryba 
(kart.).
07:30 Vilniečiai. Kęstutis 
Makariūnas. 
08:00 Nepaprastas žmo-
nių ir gyvūnų ryšys.
08:30 Smalsumo genas. 
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Ekologiška. 
10:00 Čia – kinas (kart.).
10:30 Pasivaikščioj imai. 
11:00 Kas geresnio, kai-
myne? 
11:30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Vasaros festivaliai. 

16:00 Kelias į namus. 
16:30 Tėčio reikalai. 
17:00 Veranda. 
17:30 Skambantys pasau-
l iai su Nomeda Kazlaus 2 
dalis.
18:25 Pirmą kartą (kart.).
18:30 2 Eilė: teatro žmo-
nės. 
19:00 Aš žinau tą smoką. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Riešutų duona. 
22:10 Grupės „Skamp“ 20-
mečio koncertas.
24:00 Klausimėlis. l t 
(kart.).
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Pasiklydę vertime 
N-14. (kart.).

05:40 Kietuoliai  N-7.
06:10 Pragaro kelias  
(kart.) N-7.
07:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
08:00 Atšiaurioj i  Al iaska  
N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Nasrų sugrįžimas  
(kart.) N-7.
11:30 Vieniši tėvai  N-7.
12:55 Pavojingiausios 
Pietų Afrikos gyvatės  
N-7.
14:00 Išl ikimas  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Kobra 11  N-7.
21:00 Žinios.

21:55 Sportas.orai.
22:00 Iksmenai   N-7.
00:55 Erelis Edis N-7 
(kart.).

06.59 Programa.
07.00 Skonio re ika las. 
07.20 Vyrų šešėly je . 
Ju l i ja  Beniuševič iū tė 
Žymant ienė-Žemai tė . 
08.00 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
09.00 Bušido r ingas  
N-7.
09.30 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Kel iauto jo  d ieno -
rašt is . 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.
14.00 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
15.55 Didel i  maži  ekra -
nai . 
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 L ie tuvos miesta i . 
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
19.00 L ie tuvos kūrė ja i . 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 #NeSpaudai . 
21.30 Oponenta i . 
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Net ikėtas te is ingu -
mas N-7.

Kryžiažodis „Žirgas“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.

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

Spalio 31-ąją „Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio „Varis“ teisingas atsaky-
mas - DALYVAUK KOVOSE. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė  51 skaitytojas. Tai 
anykštėnai B.Augulienė, R.Šulnienė, A.Kavolienė, E.Tamulėnienė, A.R.Vilimas, 
D.Varnienė, R.Kavoliūnienė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, A.Skaržauskienė, 
E.Zlatkutė, V.Vilčinskienė, Z.Vanagienė, A.Patumsis, D.Patumsienė, J.Mieželienė, 
R.Venclovienė, R.Budrienė ir O.Arienė; B.Gudonienė, E.Sunkurytė, P.Dolmantas ir 
R.Domantas iš Viešintų; E.Kiškienė, V.Strazdienė, R.Puolis ir D.Sudeikienė iš Ka-
varsko;  B.Aukštakalnienė iš Kurklių, M.Baltrūnienė iš Kuniškių, B.Raščiuvienė ir 
J.Uzdrienė iš Surdegio, R.Purvėnienė ir L.Dobrodiejienė iš Utenos, V.Urbutienė iš Nau-
jikų, K.Rimkuvienė iš Antupių, G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų, A.Ramanauskienė iš 
Dauginčių, A.Rušaitė ir L.Ruša iš Vilniaus,  K.Imbrasaitė ir G.Radzevičienė iš Šove-
nių, T.Patumsienė iš Vikonių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.O.Deveikienė iš Mažionių, 
O.Petronienė iš Smėlynės, M.Risakovienė iš Debeikių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, 
J.Aukštakojienė iš Ukmergės, R.Vaiginytė iš Aknystų, A.Kuolienė iš Kunigiškių ir 
I.Guobienė iš Svėdasų.

Burtai lėmė, kad kryžiažodžio „Varis“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Da-
riaus ir Girėno 3-2) čekis - atiteks B.AUGULIENEI iš Anykščių. Prašome skaitytoją už-
sukti į redakciją atsiimti čekio.
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(Atkelta iš 4 psl.)

IŠ ARTI

Darbuotojų interesų turi būti paisoma
ir krizės metu Rimantas KAzLAuSKAS

Ar laikas kalbėti apie minimalių atlyginimų didinimą ir jo 
reguliavimą Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje? Vilija Blin-
kevičiūtė teigia, kad ir laikas, ir vieta. Dabar, kai siaučia pan-
demija, kai daliai dirbančiųjų gresia prastovos ir nedarbas, dar 
svarbiau užtikrinti minimalias žmonių pajamas. 

Lapkritį Europos Komisija (EK) pateikė direktyvos projektą, 
numatantį bendras taisykles ir principus dėl minimalaus mėne-
sio atlyginimo (MMA) nustatymo ES valstybėse. Pokalbis apie 
tai su socialdemokrate V. Blinkevičiūte, Europos Parlamento 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininke.

Vilija Blinkevičiūtė: „Ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais (kaip ir šiuo 
metu) minimalaus darbo užmokesčio 
reikšmė tampa dar svarbesnė.“

 - Gerbiama Vilija, kodėl 
atsirado direktyvos projektas 
dėl bendrų principų visoje ES 
nustatant MMA?

- Užtikrinti teisę į de-
ramą MMA reikalavo 
Europos Parlamentas. 
Tai padaryti ES instituci-
jos įsipareigojo dar 2017 
m. Geteborge, kur buvo 
patvirtintas Europos so-
cialinių teisių ramstis. 

Galiu pasirašyti po 
kiekvienu EK pirmi-
ninkės Ursulos von der 
Leyen žodžiu, kuri nese-
niai teigė: „Darbuotojų 
orumo turi būti paisoma 
ir krizės metu. Matome, 
kad pernelyg didelei da-
liai žmonių dirbti nebe-
apsimoka. Darbuotojai 
turėtų turėti galimybę 
gauti deramą minimalųjį 
darbo užmokestį“. 

Prisipažinsiu: direk-
tyvos projektas šiek tiek 
nuvylė, nors ir vertintinas 
kaip žingsnis nelygybės 
mažinimo kryptimi, lai-
kantis bendrų standartų 
visoje ES.

Net 10 procentų ES dirbančių-
jų patiria skurdą. Ir tokių žmonių 
daugėja. Ilgametė tendencija. 

Gėdinga tendencija turtingiau-
sioje pasaulio bendrijoje.

Ekonomikos nuosmukio laiko-
tarpiais (kaip ir šiuo metu) MMA 
reikšmė tampa dar svarbesnė. 
COVID-19 sukelta krizė ypač 
paveikė sektorius, kuriuose dirba 
daug mažą darbo užmokestį gau-
nančių darbuotojų, pavyzdžiui, 
mažmeninės prekybos, paslaugų 
srityse. Beveik 60 proc. visoje 
ES minimalų darbo užmokestį 
gaunančių asmenų yra moterys.

- Kas nuvylė direktyvos pro-
jekte?

- Europos Komisija skelbia, 
kad daugumoje ES valstybių, ku-
riose MMA nustatomas teisės ak-
tais (taip yra ir Lietuvoje), jis yra 
per mažas, net jei pastaraisiais 
metais ir didėjo. Beveik visose 
valstybėse nustatytasis MMA yra 
mažesnis nei 60 proc. bruto („ant 
popieriaus) darbo užmokesčio 
medianos ir (arba) 50 proc. bruto 
vidutinio darbo užmokesčio.

Būtent šių skaičių, kaip pri-
valomų rodiklių, EK direktyvos 
projekte ir nėra. Šių skaičių pa-
sigenda ir Lietuvos profesinės 
sąjungos.

- Bet juk Europos Komisija 
neturi priekaištų Lietuvai dėl 
MMA?

- Oj, ne, Lietuvos MMA „po-
pieriuje“ (sujungus mokesčius) 
tarp visų ES valstybių atrodo pa-
kankamai gerai. EK atstovų tei-
gimu, šiuo metu Lietuvoje nusta-
tytas 607 eurų MMA yra net 12 
pagal dydį tarp ES valstybių. 

Deja, realios pajamos („į ran-

kas“) nėra tokios jau džiuginan-
čios. Ir todėl suprantamas pro-
fesinių sąjungų siūlymas MMA 
vertinti ne pagal bruto (kaip siūlo 
EK), o pagal neto reikšmę – pagal 
realias pajamas, kurios patenka į 
darbuotojo piniginę.

Svarbu ir tai, kad visose vals-
tybėse būtų vienodai vertinama 
MMA perkamoji galia, darbo 
užmokesčio lygis, vidurkio didė-
jimas, darbo našumas. To ir sie-
kiama šia direktyva.

- Lietuvoje nuskambėjo siū-
lymas jaunimui mokėti mažes-
nį MMA. 

- Tokia galimybė numatyta ir 
EK pasiūlytame direktyvos pro-
jekte.

Manau, kad tokios nuostatos 
įgyvendinimas būtų ir neteisin-
gas jaunimo atžvilgiu, ir žalingas 
valstybei. MMA Lietuvoje ir taip 
nėra didelis. Dar jį diferencijuoti 
pagal amžių? Pastūmėti jaunimą 
geresnio gyvenimo ieškoti sve-
tur? Lietuvai tai netinka. Primin-
siu ir tai, kad pagal Darbo kodek-
są Lietuvoje MMA mokamas tik 
už nekvalifikuotą darbą.

- Direktyva paliks galimybę 
valstybėms pačioms apsispręs-
ti, kaip nustatyti MMA? 

- Taip, valstybės pačios spręs, 
kaip nustatyti MMA, tačiau direk-
tyva skatins kolektyvines derybas. 
Nustatyta, kad valstybėse, kur ko-
lektyvinių derybų apimtis dides-
nė, mažai uždirbančių yra mažiau, 
mažesnė pajamų nelygybė. 

Direktyva reikalaus, kad vals-
tybės, kuriose į kolektyvinių 

derybų aprėptį nepatenka bent 
70 proc. darbuotojų, numatytų 
kolektyvinių derybų sistemą ir 
planą. 

Šiuo metu 21 ES šalyje MMA 
nustato valdžia, o Danijoje, Ita-
lijoje, Kipre, Austrijoje, Suo-
mijoje ir Švedijoje pasirašomos 
kolektyvinės sutartys – derasi 
darbdaviai ir darbuotojai.

Lietuvoje socialinis dialogas 
dėl MMA vyksta Trišalėje tary-
boje, kuri kasmet iki birželio 15 
d. privalo pateikti Vyriausybei 
savo išvadas.  Tačiau tai nereiš-
kia, kad nereikia tarpšakinių, 
šakinių, darbdavio ar darbovie-
tės lygio kolektyvinių derybų 
dėl MMA. 

Deja, bet Lietuvoje kolektyvi-
nėse derybose atstovaujama vos 
8 procentai dirbančiųjų. Todėl 
sunku įgyvendinti Darbo kodek-
se numatytą galimybę susitarti 
dėl didesnio MMA lyginant su 
Vyriausybės nustatytu.

- Dėl direktyvos projekto 
dar vyks derybos tarp Euro-
pos Parlamento, Europos Va-
dovų Tarybos ir Europos Ko-
misijos? 

- Taip. Tikiuosi, kad bus iš-
girsta ir socialinių partnerių 
nuomonė. Kad po nelengvų 
derybų direktyva realiai padės 
mažas pajamas uždirbantiems 
žmonėms.

Užsak.nr. 1081

www.blinkeviciute.eu

Nušalintasis meras Taryboje elgėsi kaip per apklausą

Tokių pranešimų praėjusio mė-
nesio posėdyje pasigedo socialde-
mokratas Donatas Krikštaponis ir į 
jo pastabas buvo atsižvelgta.

Anykščių rajono tarybos narys 
K.Tubis Anykščių rajono savival-
dybės administracijos direktorės 
L.Kuliešaitės klausė, kiek buvo 
paskatinta savivaldybės adminis-
tracijos ir jai pavaldžių įstaigų dar-
buotojų ir kokios šiam tikslui buvo 
skirtos lėšos.

„Administracijos darbuotojai 
buvo paskatinti penki ir šiam tiks-
lui buvo panaudoti 3 tūkst.812 
Eur.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija buvo skyrusi 50 tūkst. 
Eur socialiniams darbuotojams  
(jiems skatinti, red.pastaba), kurie 
tiesiogiai dalyvavo suvaldant CO-
VID 19 situaciją. Anykščių rajono 
socialinių paslaugų centrui atiteko 
24 tūkst. Eur, Anykščių socialinės 
globos namams – 15 tūkst. Eur, 
Anykščių rajono šeimos ir vaiko 
gerovės centrui – 10 tūkst. Eur”, - 
informavo L.Kuliešaitė.

Administracijos direktorė L. Ku-
liešaitė taip pat sakė iš Anykščių 
rajono tarybos nario K.Tubio su-
laukusi užklausos, kiek Anykščių 
rajono savivaldybė patyrė išlaidų 
bylinėdamsi su buvusia savivaldy-

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

gruodžio mėnesiui.
Šilumos kaina su pridėtinės vertės mokesčiu:
 gyventojams – 5,91 ct/kWh
 juridiniams asmenims – 6,56 ct/kWh
Šilumos kaina vartotojams lyginant su 2019 m. 

gruodžio mėn. mažesnė 7 proc.

Karšto vandens kaina su pridėtinės vertės 
mokesčiu:

 gyventojams – 7,77  eur/m3
 juridiniams asmenims – 8,63  eur/m3

bės darbuotoja S.Mačyte – Šuls-
kiene.

Priminsime, kad S.Mačytė – 
Šulskienė, Anykščių rajono mero 
pareigas užimant K.Tubiui, Anykš-
čių rajono savivaldybėje laimėjo 
konkursą ir užėmė Teisės, persona-
lo ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjos pareigas. Šiemet per speci-
alistų vertinimą, kurį atliko savival-
dybės administracijos vadovai, bu-
vusi policijos pareigūnė ir K.Tubio 
visuomeninio rinkimų komiteto 
narė  buvo įvertinta neigiamai ir 
pažeminta pareigomis iki skyriaus 
specialistės. Šį savivaldybės admi-
nistracijos direktorės Ligitos Kulie-
šaitės sprendimą S.Mačytė - Šuls-
kienė apskundė Regionų apygardos 
administracinio teismo Panevėžio 
rūmams. Tačiau prasidėjus teis-
mo procesui šalys nusprendė bylą 
baigti taikos sutartimi. S.Mačytė 
- Šulskienė atsiėmė ieškinį ir aps-
kritai pasitraukė iš savivaldybės 
administracijos, o darbdavys sutiko 
jai išmokėti dviejų mėnesių dydžio 
išeitinę kompensaciją.

„Nelabai supratau, ką reiškia teis-
mo išlaidos. Paprastai teismo išlai-
dos nurodomos teismo sprendime. 
Šiuo atveju buvo patvirtinta taikos 
sutartis, neapsprendžiant teismo 
išlaidų. Galiu tik pasakyti, kaip 
suprantu klausimą, teismui buvo 
pateiktos atstovavimo išlaidos ir jų 

suma yra 3 tūkst.323 Eur ir 14 ct”, 
-  informavo L.Kuliešaitė. Išklausęs 
L.Kuliešaitės informaciją, Anykš-
čių rajono tarybos narys domėjosi, 
kokios premijos buvo išmokėtos jo 
bendražygei S.Mačytei - Šulskienei.
„Tai kiek darbuotoja gavo premijos, 
kad pasirašytų sutartį?” - klausė jis.

Administracijos direktorė L. 
Kuliešaitė paaiškino, kad atleistai 
darbuotojai buvo išmokėta dviejų 
vidutinių mėnesinių darbo užmo-
kesčių išeitinė išmoka, bei pastebė-
jo, kad K.Tubio klausimas skamba 
„nekorektiškai”.

„Jums neatrodo keista, kad žmo-
gų pažeminote pareigomis, o  po to, 
kad jis sutiktų su jūsų pažeminimu 
ir pasitrauktų taikiai, išmokate jam 
dvi mėnesines premijas?”, - neatly-
žo K.Tubis.

Administracijos direktorė ir šį 
kartą pastebėjo, kad K.Tubis for-
muluoja „nekorektiškus teiginius”.

„Ne už tai jai buvo sumokėtos tos 
premijos ir ne už tai, kad ji buvo pa-
žeminta pareigomis. Ji pareigomis 
buvo pažeminta iš vedėjos į specia-
listės. Premija jai skirta buvo už as-
mens duomenų pareigūno veiklą”, 
- paaiškino L.Kuliešaitė.

Priminė asmens duomenų 
įstatymą

Anykščių rajono tarybos narys 

K.Tubis taip pat reiškė nepasiten-
kinimą, kad  posėdžiuose į jo už-
duodamus klausimus nesulaukia 
atsakymų.

„Man meras asmeniškai birželį 
per Tarybos posėdį pažadėjo su-
teikti informaciją, kiek darbuoto-
jų buvo paskatinta. Nesulaukėme 
atsakymo pusę metų”, - piktinosi 
jis.

Administracijos direktorė L. 
Kuliešaitė paaiškino, kad klausi-
mus Tarybos posėdžiuose svarbu 
uždavinėti vadovaujantis Tary-
bos reglamentu, svarbu nurodyti, 

kieno klausiama ir ko klausiama 
konkrečiai.

„Klausėte, kokie darbuotojai 
buvo paskatinti, kokios jų par-
eigos, vardai ir pavardės.Tai yra 
asmens duomenys, jie yra nevie-
šinami”, - priminė L.Kuliešaitė.

Stebėdamas, kaip Anykščių 
rajono tarybos narys kamanti-
nėja administracijos direktorę 
L.Kuliešaitę, meras S.Obelevičius 
pastebėjo, kad tai „primena teis-
mo apklausą”.

„Direktorė nėra kaltinamoji”, - 
diskusijas nutraukė meras.
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Menininkams suvaržymai – ne kliūtis Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Per karantiną draudžiami 
renginiai, tačiau kultūrinis 
gyvenimas Anykščiuose visiš-
kai nesustojo ir prisitaiko prie 
naujų sąlygų.

Anykščių menų inkubatorius-
menų studija  nuo lapkričio 16 
dienos kviečia aplankyti parodą.
Vilniuje gyvenančio iliustrato-
riaus ir muzikanto Žilvino Jagė-
los, kuriančio plakatus, albumų 
viršelius, animaciją ir visokias 
kitas grožybes. Paroda eksponuo-
jama didžiosios Anykščių menų 
inkubatoriaus-menų studijos, įsi-
kūrusios šalia Anykštos upelės, 
salės languose.

Anykščių menų inkubatoriaus 
- menų studijos direktorė Daiva 
Perevičienė „Anykštai“ sakė, kad 
tokiu formatu parodą surengti su-
manė įstaigos darbuotojai.

„Jeigu žmonės su kaukėmis 

Menininkas Žilvinas Pranas 
Smalskas sakė, kad šalia Ga-
tvės meno galerijos įrengtoje 
planšetėje šiuo metu galima 
pasiklausyti 10 anykštietiškų 
kūrinių.

gali vaikščioti lauke, manau, toks 
parodos eksponavimas su karan-
tino taisyklėmis neprasilenkia“, 
- sakė D.Perevičienė.

Saugiai gryname ore parodą 
apžiūrėti galima bet kuriuo metu 
- nuo saulėtekio iki saulėlydžio.

Tokio formato parodą Anykš-
čių menų inkubatorius-menų stu-
dija yra surengusi ir anksčiau - 
tuomet pro įstaigos langus žvelgė 
keramikų darbai.

Karantinas - ne kliūtis ir meni-
ninkui, Teresės Mikeliūnaitės kul-
tūros premijos laureatui Žilvinui 
Pranui Smalskui. Anykščiuose, 
šalia „buitinio“ sienos jo įreng-
ta gatvės meno galerija šiomis 
dienomis atsinaujino. Tiesiog po 
atviru dangumi galima pavartyti 
albumą su Anykščių krašto kū-
rėjų poezijos posmais. Albumas 
pagamintas iš neperšlampamos 
medžiagos, todėl albumą galima 
vartyti net pliaupiant lietui.

Gatvės galerijos kampe taip pat 
įrengta planšetė, kurioje įrašyta 
dešimt anykštietiškų muzikos kū-
rinių. Jų taip pat galima klausytis 
po atviru dangumi. Garso kolo-
nėlė įrengta už galerijos stiklo, 
kad jai nepakenktų permainingos 
oro sąlygos.

Ž.P.Smalskas sakė, kad tiek 
poezijos knyga, tiek planšetės 
fonoteka šalia Gatvės meno ga-
lerijos bus nuolat pildoma. Beje, 
fonoteką planuojama išplėsti net 

Nuo šiol  Gatvės meno galerijoje skamba ir muzika.Anykštėnų kūrėjų poezija suguls į neperšlampamą knygą.

anykštėnų metalo grupės „Dissi-
mulation” kūriniais.

Anykščių menininkų asoci-
acijos, kurios pirmininkas yra 
Ž.P.Smalskas, projektą remia Lie-
tuvos kultūros taryba ir Anykščių 
rajono savivaldybė. Paklaustas 
apie kūrybiniams sumanymams 
įgyvendinti skirtas lėšas, meni-
ninkas sakė, kad projektas yra 
„neįkainojamas“...

kultūrų sankryža

Asmenukės atskriejo net iš užsienio...
„Anykštos“ skaitytojai šį kartą dalijasi smagiausiomis savo asmenukėmis.
O verslininkas, buvęs Anykščių rajono tarybos narys Artūras Šajevičius prisipažino asmenukių 

nedarantis, todėl pasidalijo savo vaikystės nuotrauka.
A.Šajevičiaus nuotrauka rubrikai „Džiaugiuosi ir dalinuosi“ padiktavo naują temą - laukiame 

Jūsų vaikystės fotografijų.
Nuotraukas kelkite „Anykštos“ feisbuko paskyroje, po kvietimu dalytis nuotraukomis.

-ANYKŠTA

Linkėjimai muo Dainiaus Žąsino iš Nyderlandų, Schiedam 
miesto.

Smagi Artūro Šajevičiaus 
vaikystė.

Žavingosios Aušros Strazevičiūtės asmenukė. Akimirka iš Aldonos Žvirblienės gyvenimo. Emilija Arbačiauskienė.
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Kai nejauti simptomų, tačiau sergi liga, galinčia sukelti vėžį
Klaidingai manoma, kad 

sergant lytiškai plintančia 
liga visuomet turi jausti tam 
tikrus simptomus – perštė-
jimą, deginimo jausmą ar 
nemalonų kvapą. Deja, daž-
nai infekcijos, neturinčios 
visiškai jokių požymių, būna 
pačios pavojingiausios ir gali 
sukelti mirtiną grėsmę arba 
ilgalaikius ir nepranykstan-
čius sveikatos pakitimus. 

Apie pagrindines lytiškai 
plintančias ligas, apsisaugoji-
mo ir profilaktinių patikrini-
mų svarbą ir lytinį švietimą 
pasakoja Vilniaus gimdymo 
namų vyr. rezidentė-gydyto-
ja akušerė ginekologė Patri-
cija Kasilovska. 

Patricija Kasilovska teigia, kad dažnu atveju pa-
čios baisiausios ligos neturi visiškai jokių simpto-
mų.           jevgenijaus Misevič nuotr.

Į ką atkreipti dėmesį?

Kasdien pasaulyje diagnozuo-
jama daugiau nei milijonas ly-
tiniu keliu plintančių infekcinių 
susirgimų. Dažniausiai užsikre-
čiama nesaugaus lytinio kontakto 
metu, dažnai keičiant partnerius. 

Netinkamai gydomos arba vi-
siškai nepastebimos ligos gali su-
kelti nevaisingumą, impotenciją, 
o nėštumo ir gimdymo metu gali 
užkrėsti dar negimusį kūdikį. 

Dažnas šlapinimasis, atsiradęs 
dirginimo ar deginimo jausmas, 
neįprastos išskyros iš lytinių or-
ganų, skausmas lytinių santykių 
metu, žaizdelės ar pūslelinės ant 
lytinių organų gleivinių signali-
zuoja apie infekcijos atsiradimą, 
todėl vertėtų sunerimti ir tinka-
mai išsitirti. 

Tokiais atvejais, jei pastebė-
jote bėrimą lyties organų srityje, 
jaučiate skausmą pilvo apačioje 
ar kapšelyje, padidėja kirkšnies 
limfmazgiai, iš lyties ir šlapini-
mosi organų itin pagausėja neį-

prastų išskyrų ar jaučiate kitus itin 
nemalonius simptomus, reikėtų su-
skubti ir nedelsiant kreiptis į spe-
cialistus. 

Dažniausios ligos

Lietuvoje viena populiariausių 
lytiškai plintančių ligų yra chlami-
diozė, sukeliama chlamidinės bak-
terijos. Užsikrėsti įmanoma visų 
rūšių – vaginalinių, analinių bei 
oralinių – lytinių santykių metu.

Dauguma žmonių neturi jokių 
pastebimų simptomų, tačiau kai 
kuriems vėliau atsiranda skaus-
mas pilvo apačioje, diskomfortas 
lytinio akto ar šlapinimosi metu, 
makšties išskyrų spalvos ir kva-
po pasikeitimas, kraujavimas tarp 
menstruacijų, kraujavimas po ly-
tinių santykių, gausesnis kraujavi-
mas mėnesinių metu. Taip pat gali 
pasireikšti išangės skausmai ir iš-
skyros, sąnarių uždegimai.

„ N e g y d o m a 
chlamidiozė vy-
rams gali sukelti 
rimtą šlaplės, pro-
statos arba sėkli-
džių infekciją,  o 
moterims – dubens 
uždegiminę ligą ar 
net nevaisingu-
mą“, – atkreipia 
dėmesį gydytoja 
P. Kasilovska. 

Viena rim-
čiausių lytiškai 
plintančių ligų, 
galinčių turėti 
mirtinų padarinių, 
yra gonorėja. Anot 
P. Kasilovskos, 
dauguma vyrų ir 
moterų visiškai 
nieko nejaučia, ta-
čiau kitus kankina 
dažnesnis šlapini-
masis nei įprastai, 
niežėjimas aplink 
lytinius organus, 
gelsvų išskyrų pa-
gausėjimas ir kiti 
simptomai, kaip ir 

užsikrėtus chlamidioze. 
Negydoma chlamidiozė ir go-

norėja gali komplikuotis, pakenkti 
prostatai, sėklidės prielipui, sukelti 
moterų ir vyrų nevaisingumą, pasi-
reikšti ektopiniu (už gimdos ribų) 
nėštumu ir kitais reprodukcinės 
sveikatos sutrikimais. 

ŽPV – tylus ir grėsmingas

Lytinių santykių metu lengvai 
ir dažnai užsikrečiama itin popu-
liaria žmogaus papilomos viruso 
(ŽPV) infekcija. Daugelis užsikrė-
tusių ŽPV nejaučia visiškai nie-
ko, tačiau ši infekcija, pasilikusi 
organizme, gali virsti į lėtinę ligą 
ir negrįžtamai paveikti lytinių or-
ganų gleivines, sukelti ikivėžinius 
ir vėžinius susirgimus. Ne veltui 
net 99 proc. gimdos kaklelio vėžio 
atvejų yra susiję su didelės rizikos 
ŽPV infekcija.

Kitos lengvesnės formos svei-

katos problemos, kurias sukelia 
skirtingi ŽPV tipai, – tai odos ir 
genitalijų karpos, pavyzdžiui, 
makšties, varpos, išangės, tar-
pvietės ar gerklės, gerklų papilo-
matozė. 

„ŽPV įmanoma užsikrėsti ir 
bet kokio kontakto su užsikrėtu-
sio žmogaus lyties organais metu 
ar kontaktiniu būdu per odą bei 
gleivinių mikrotraumas. Be to, ši 
infekcija plinta tiek per hetero-
seksualius, tiek per homoseksua-
lius santykius“, – teigia gydytoja, 
primindama, kad ir berniukai, ir 
mergaitės jau nuo 9 metų gali būti 
paskiepyti nuo šio viruso. 

Apsisaugojimo ir patikrinimų 
svarba

Patikimiausias būdas išvengti 
lytiškai plintančių infekcijų – 
susilaikyti nuo lytinių santykių 
ar turėti ilgalaikius abipusiškai 
monogaminius lytinius santykius 
su asmeniu, kuris žino, kad nėra 
infekuotas. Riziką užsikrėsti su-
mažina taisyklingas prezervaty-
vų naudojimas lytinių santykių 
metu.

Gydytoja P. Kasilovska taip pat 
pabrėžia ir kasmetinių profilakti-
nių vizitų pas specialistus svarbą: 
„Nevenkite reguliariai tikrintis, 
nes tokie apsilankymai gali padėti 
anksti nustatyti sveikatos proble-
mas ir išvengti galimos grėsmės. 
Kiekvienas asmuo turėtų žinoti, 
kas vyksta su jų kūnu.“ 

Jei norite pasitikrinti profilak-
tiškai arba įtariate problemą, pa-
tariama kreiptis į šeimos gydytoją 

arba tiesiai į gydytoją specialistą 
(ginekologą, urologą, dermatove-
nerologą). Atsižvelgiant į tai, kad 
užsikrėtęs asmuo gali nejausti 
visiškai jokių simptomų, būtina 
pasitikrinti profilaktiškai turėjus 
rizikingus lytinius santykius, o 
gavus teigiamą rezultatą – apie tai 
informuoti ir partnerį.

Tėvai ir lytinis švietimas

Vidutiniškai Lietuvoje paauglių 
brendimas prasideda sulaukus 
13,5–14 metų. Svarbu, kad ne tik 
mokytojai supažindintų jaunimą 
su artėjančiais jų kūno ir orga-
nizmo pokyčiais. Ir tėvams yra 
būtina apie tai kalbėtis su savo 
vaikais, nes tėvų vaidmuo čia la-
bai svarbus. 

„Tikrai neužtenka vien moky-
kloje išgirstos teorijos, todėl tėvai 
turėtų asmeniškai pakalbėti su 
vaikais apie brendimą ir artėjan-
čius fiziologinius pokyčius, o kai 
ateis laikas – ir apie nesaugaus 
lytinio sekso grėsmes sveikatai. 
Dažniausiai mamos pasakoja 
dukroms, o tėvai – sūnums, ta-
čiau, žinoma, gali būti ir atvirkš-
čiai. Visų svarbiausia iš pradžių 
neišgąsdinti vaiko ir pernelyg 
nespausti, kad palaipsniui įgau-
tumėte didesnį jo pasitikėjimą“, 
– teigia P. Kasilovska. 

Gydytoja pažymi, kad neretai 
pasitaiko ir tokių atvejų, kai tėvai 
atveda savo vaikus pas specialis-
tus, kad jie tinkamai paaiškintų ir 
atsakytų į visus kylančius klausi-
mus.

Užsak.nr. 1078 

Išrinkime naujam paslaugų centrui pavadinimą
Anykščių rajono savivaldybės administracija džiaugiasi galėdama pranešti, kad planas Anykščiuose sukurti vieningą Anykščių komunalinių paslaugų klientų aptarnavimo 

centrą, kuriame gyventojai vienoje vietoje galės sudaryti sutartis ir atsiskaityti su šilumos, vandens, atliekų surinkimo komunalinių paslaugų tiekėjais, pasiekė baigiamąją 
stadiją ir šiuo metu yra ruošiamasi šio centro iškabos pirkimui. Tačiau pavadinimas „Anykščių komunalinių paslaugų klientų aptarnavimo centras“ nežavi net mūsų – biuro-
kratų, todėl prašome Jūsų pagalbos išrenkant šio centro pavadinimą. 

Pavadinimus galite teikti Anykščių rajono savivaldybės socialinio tinklo „facebook“ paskyroje, komentuodami šį pranešimą, arba el. pašto 
adresu: simas.astrauskas@anyksciai.lt

Tinkamiausią pavadinimą išrinks darbo grupė, įgyvendinanti šio centro steigimo idėją, kurią sudaro UAB Anykščių komunalinis ūkis, UAB „Anykščių šiluma“, 
UAB „Anykščių vandenys“, savivaldybės ir savivaldybės administracijos darbuotojai.  

Daugiausiai paspaudimų „patinka“ surinkusio pavadinimo ir darbo grupės sprendimu tinkamiausiu išrinkto pavadinimo autorius (-iai) (bent du laimėtojai) gaus 
savivaldybės administracijos prizus.  

Pažymime, kad centras bus steigiamas Anykščių pirties pastato patalpose (Šaltupio g. 26, Anykščiai), kurios bus pritaikytos gyventojų aptarnavimui. 
Nenorėdami konkuruoti su Jumis, siūlome šiuos pavyzdinius pavadinimus (juos taip pat galite rašyti komentaruose):

• Mano Anykščiai
• Mūsų Anykščiai
• Vieningas anykštėnų aptarnavimas
• Klientų aptarnavimo centras
• „Atsiskaitymo stotelė“

*Atkreipiame dėmesį, siūlymus galima teikti iki gruodžio 6 d. (imtinai)

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.

„Anykšta“ siūlo tęsti draugystę - laikraštį prenumeruoti yra pigiau, negu pirkti!
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siūlo darbą

MOZAIKA

įvairūs 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.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

NEKILNOJAMOJO TURTO 
AGENTūRA ,,21 Amžius“ – MES 
ŽINOME, KAIP SĖKMINGAI PAR-
DUOTI JŪSŲ NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ! PERKAME, TARPININ-
KAUJAME PARDUODANT BUTUS, 
NAMUS, SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠ-
KĄ . Esame sertifikuoti NT brokeriai 
– garantuojame sklandų pardavimo 
procesą. NEMOKAMAI - vertinimas, 
konsultacijos telefonu. Galime paruošti 
visus dokumentus notarui. 

Tel. (8-643) 23889.

Iškalame raides. 
Liejame pamatus. 

Gaminame paminklus.
Tel. (8-648) 81663.

• Statome naujus ir remontuojame senus namus bei butus
• Karkasinės pirtys, terasos, pavėsinės, stogų dengimas 
• Medinės, segmentinės tvoros 
• Pamatų, inžinerinių tinklų, hidroizoliacijos įrengimas
• Mūro, fasado darbai
• Apdailos darbai 
• Šiltinimas poliuretano putomis modernia įranga
• Visi žemės kasimo darbai, gerbuvio įrengimas
• Trinkelių klojimas

UAB „Anykščių Vosinta“ ieško vyr. buhalterio (-ės). 
Darbo pobūdis: 

- visas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
- finansinių, mokestinių, statistinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei 

savalaikis teikimas valstybinėms institucijoms ir vadovybei. 
Reikalavimai: 

- aukštasis buhalterinis/finansinis arba ekonominis išsilavinimas 
- ne mažesnė kaip 2 metų sėkminga darbo patirtis vyr. buhalterio 

pareigose 
- apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas 
- geri darbo buhalterinės apskaitos programomis įgūdžiai 
- kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, punktualumas. 
Atlyginimas 1200-1300 EUR neatskaičius mokesčių. 
Įmonė įsikūrusi Sausalaukės k., Svėdasų sen., Anykščių r. 

CV prašome siųsti el. paštu a.vosinta@gmail.com. 

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų 

gamybos įmonė, 
plečia savo veiklą ir KViečiA 
PriSiJungTi prie draugiško 

Anykščių kolektyvo 
siuvėjas ir minkštų baldų 

darbuotojus (-as): 
apmušėjams, stalius, 

pakuotojus ir kt.
BruTO atlyginimas 

607-2500 eur
Susisiekite: +370 694 74037, 

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos: 

www.balticsofa.com/lt/karjera/

Ieškome ELEKTRIKO/ELEKTROMONTUOTOJO
Darbo pobūdis: kabelinių linijų klojimas, elektros skydų 

montavimas, transformatorinių statyba, elektros instaliacijos darbai.
Privalumai:

darbo patirtis ESO tinkle;
apsaugos nuo elektros kategorija (PK, VK, AK)

vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)
Atlyginimas nuo 900-1200 Eur į  rankas

Tel .  + 370 698 75452

Siūlome darbą 
statybininkams, 

mokantiems dėti 
bordiūrus, kloti trinkeles.  

Vidaus 
apdailininkams.

UAB Vikajaus statyba
Tel. (8-658) 82824.

Aknystos socialinės globos na-
mai ieško bendrosios praktikos 
slaugytojo (-os).

Tel. (8-682) 49453.

Skubiai reikalingas šėrikas šerti 
15 karvių ukmergėje. Suteikiamas 
apgyvendinimas 3 kamb.bute.

Tel. (8-678) 00255.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Žemės kasimo darbai mini (3 t) 
ekskavatoriumi, valymo nuotekų 
įrenginių montavimas. 

Tel. (8-684) 29023.

Atveža įvairaus žvyro, komposti-
nės žemės po 2,5 tonos. Skaldytos 
malkos, supjaustytos atraižos, turi 
sausų.

Tel. (8-621) 30354.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai.

Tel. (8-656) 24531. 

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Senjorams 
nuolaida. ruošia dažymui.

Tel. (8-699) 65148.

UAB „JONROKA“  organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
95 k. mokymus pagal motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 

modulinę profesinio mokymo programą.
B kategoriją mokome vairuoti ir automatine pavarų dėže.
Renkama nauja grupė  2020 m. gruodžio 3 d. 16 val. Liudiškių g. 29, 

Anykščiai
Papildomus mokymus praradusiems vairuotojo pažymėjimą arba pažeidusiems 

KET (mokymai vyksta nuotoliniu būdu, juos galėsite baigti būdami namuose).
Informacija ir registracija tel.: (8-698) 70127, (8-657) 68156; www.jonroka.lt.  

Vairavimo mokyklai Anykščiuose 
reikalingas vairavimo instrukto-
rius. gali būti papildomas darbas 
(t. y. antraeilės pareigos). Darbo 
užmokestis nuo 800 iki 1000 eur.

Tel. (8-698) 70127. 

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.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes, šalina me-
džius iš vandens telkinių.

Tel. (8-617) 00616.
2020 m. gruodžio 8 d. bus atliekami žemės sklypo ribų ženklinimai:

11.30 val. sklypo (kadastrinis nr. 3468/0001:4), esančio Anykščių r. 
sav., Troškūnų sen., Mitošiūnų k., Mitošiūnų g. 3

Kviečiame kaimyninių sklypų savininkus dalyvauti. 
uAB ,,Aukštaitijos  matininkas“, Lauko g. 7, Panevėžys. Matininkas 

rimantas ribokas tel. (8-698) 01021. info@aukstaitijosmatininkas.lt

GEODEZINIAI 
MATAVIMAI.

HENRIKAS KONONOVAS
+37064501711

henrikas.kononovas@gmail.com

Iš pirmo žvilgsnio - tai visiškai ne-
susieti dalykai. O jei pradedi gilintis, 
tai vienu ar kitu saitu galima susieti 
tiek išvardytus, tiek tikriausiai bet 
kuriuos kitus dalykus. Viskas pri-
klauso nuo poreikio, suvokimo, po-
žiūrio... Ką noriu pasakyti?  Pirtis. Ji 
gali būti, kaip dažniausiai ir yra, la-
bai mėgstama savaitgalio praleidimo 
vieta, kurioje ne tiek prausiamasi, 
kiek linksminamasi, pramogaujama. 
Pramogos COVID karantino metu 
uždraudžiamos. Kaip sąmonin-

gas pilietis, pasitikiu specialistais, 
vykdau įstatymų, teisėtų bet kurios 
grandies valdininkų ( ir eilinių dar-
buotojų) nutarimų reikalavimus. 
Pirtis neveikia karantino metu – ne-
protestuoju... 

Bet vis neduoda ramybės įkyrios 
mintys: pirtis yra ir higienos bei 
sveikatinimosi vieta. Viešos Anykš-
čių ir Svėdasų pirtys nėra pramo-
goms skirtos. Prausiantis pirtyje grū-
dinamasi, didėja atsparumas ligoms, 
tad turėtų ir COVID akivaizdoje ne 

pakenkti, o padėti.
Tarsi skaitydama mano mintis, 

Vyriausybė lapkričio 18 d. šiek tiek 
pakeitė nutarimo dėl karantino teks-
tą įrašydama - „išskyrus viešąsias 
pirtis, skirtas asmenų higienos porei-
kiams tenkinti“. Valio!

Suprasdamas, kad gausiame įsta-
tymų, nutarimų sraute visiems sunku 
greitai atkreipti dėmesį, persiunčiau 
elektroniniu paštu info@anykom.
lt nutarimo tekstą, klausdamas, ar 
nebus tai pritaikyta Anykščių ir Svė-

dasų pirtims. Kai suvaržyti žmonių 
laisves, tai buvo padaryta nedelsiant 
– paskelbta, kad pirtys neveiks. O 
įstatymiškai leidžiamo uždarymo at-
šaukimo antra savaitė negirdėti ir ne-
matyti... Ir atsakymo į savo paklausi-
mą negavau – gal leistinas terminas 
nepraėjo? Bet išvada mano tokia: 
suvaržyti – nedelsiant, atšaukt suvar-
žymą – tempiam, kiek galim. Daug 
kas, panašu, džiaugiasi galimybe 
neiti į darbą, dirbti nuotoliniu būdu 
su mažesne kontrole ir dar, ko gero, 

atsiims priedus už „sunkų darbą pan-
demijos metu“. Nuotolinis darbas 
kai kam turbūt net neįmanomas, bet 
kai kam, ko gero, ir tarsi savotiškos 
papildomos atostogos...

zenonas nAVickAs
Aulelių k.

COVID... Vyriausybės Nutarimai... Pirtis... Nuotolinis darbas...

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

tautos balsas

PSO ragina žmones būti 
fiziškai aktyvesnius 

Daugeliui žmonių užsidarius na-
muose dėl koronaviruso pandemi-
jos, o amerikiečiams ketvirtadienį 
švenčiant Padėkos dieną prie val-
giais apkrautų stalų Pasaulio svei-
katos organizacija (PSO) pareiškė, 
kad gyventojams reikia būti fiziš-
kai aktyvesniems, taip pat atkreipė 

dėmesį, kad pasaulyje kiekvienais 
metais būtų galima išvengti iki 5 
mln. mirčių, jeigu žmonės bėgiotų 
arba tiesiog daugiau vaikščiotų ir 
judėtų.

Jungtinių Tautų sveikatos apsau-
gos agentūra paskelbė atnaujintas 
rekomendacijas žmonėms, kurie 
daug laiko praleidžia nejudriai. 
PSO priminė statistikos duomenis, 
kad ketvirtadalis suaugusiųjų ir 

penktadalis paauglių nepakankamai 
fiziškai aktyvūs, o padėtį dar labiau 
pablogino COVID-19 krizė, pri-
vertusi daugelį žmonių užsidaryti 
namie.

Agentūra rekomenduoja per sa-
vaitę bent 2–2,5 val. užsiimti „vi-
dutine arba energinga aerobine 
veikla“, o vaikai turėtų būti judrūs 
mažiausiai po valandą per dieną.

PSO atkreipė dėmesį, kad dėl 
gyventojų menko fizinio aktyvumo 
kiekvienais metais išlaidos sveika-
tos apsaugai pasaulyje papildomai 
išauga 54 mlrd. JAV dolerių (45 
mlrd. eurų), o prarastas darbo našu-
mas vertinamas dar 14 mlrd. dole-

rių (beveik 12 mlrd. eurų).
Ženevoje įsikūrusi agentūra, ko-

ordinuojanti pasaulio atsaką į koro-
naviruso pandemiją, taip pat išleido 
atnaujintas „PSO rekomendacijas 
dėl fizinio aktyvumo ir nejudraus 
gyvenimo būdo“. Panašus ankstes-
nis leidinys buvo paskelbtas prieš 
dešimtmetį, o naujosios gairės yra 
papildytos ir išplėstos.

„Bet kokio pobūdžio ir bet ko-
kios trukmės fizinis aktyvumas gali 
pagerinti sveikatą ir savijautą, bet 
daugiau visuomet yra geriau, – sakė 
PSO sveikos gyvensenos skatinimo 
direktorius Ruedigeris Krechas. – 
Jeigu privalote daug laiko praleisti 

sėdėdami – darbe arba mokykloje, 
turėtumėte būti fiziškai aktyvesni, 
kad atsvertumėte sėdimo gyvenimo 
būdo žalingus padarinius.”

Reguliarus fizinis aktyvumas 
svarbus siekiant išvengti širdies 
ligų, diabeto ir vėžio, taip pat slopi-
na depresijos ir nerimo simptomus 
bei „skatina smegenų sveikatą“, sa-
koma PSO pranešime.

Tuo metu vyresni kaip 65 metų 
žmonės turėtų susitelkti į pusiaus-
vyrą ir judesių koordinaciją lavinan-
čius bei raumenų jėgą didinančius 
pratimus, „padedančius išvengti 
pargriuvimų“, pridūrė agentūra.

-Bns
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El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 801

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

parduoda Per „Anykštą“ galite pasveikinti 
savo artimuosius

vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

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

Vyr. redaktorė

Jei norite ką nors 
padovanoti, toks skelbimas 

„Anykštoje“ Jums 
nieko nekainuos. 

Skelbimai priimami „Anykštos“ 
redakcijoje - Vilniaus g.29, 

Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.

El.p. reklama@anyksta.lt

Brangiai perkame 
miškus 

visoje Lietuvoje!
Tel. (8-656) 65053.

miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSiSKAiTOMe iŠ KArTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

Ž.Ū. kooperatyvas perka ŠVIEŽIAPIENES KARVES
ir KARVES ILGESNIAM LAIKyMUI. 
Geromis kainomis, atsiskaito vietoje.
Dirba be tarpininkų.
Tel.: (8-678) 00255, (8-680) 70514.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką. 
Jų dalis, dokumentus, 

literatūrą. 
Tel. (8-673) 09354.

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.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

namą mieste arba sodybą, že-
mės ar miško sklypą vaizdingoje 
vietoje. Žinantiems atsilygins.

Tel. (8-684) 44444.

1,5 - 2 kambarių butą 
Anykščiuose.

Tel. (8-608) 23172.

iš Anglijos grįžusi šeima pirktų 
ne per brangų butą, namą sodybą 
ar sodą. 

Tel. (8-671) 99251.

Automobiliai

utilizuoja automobilius. Superka 
važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. išrašo sunaiki-
nimo pažymėjimus. 

Tel. (8-609) 31414.

Įmonė - automobilius. gali būti 
nevažiuojantys, nurašyti, be TA. 
išrašo pardavimo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius, sunkveži-
mius. išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Kita

uAB TOLMAnA metalo laužą. 
Tel. (8-617) 05596.

Automobiliai

VW Passat. 1995 m. 1,9 l. 
Dyzelis. 

Tel. (8-613) 76071. 

Kuras

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

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-694) 13180.

Įvairias malkas! rąsteliais po 3 
m ilgio. Skaldytas įvairaus stam-
bumo, ilgio, pagal kliento porei-
kius. greitas pristatymas.

Tel. (8-656) 01913.

Malkas kaladėmis ir rąsteliais. 
Atveža (po 10 erd.).

Tel. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Siloso tranšėjų plokštes.
Tel.: (8-652) 43258, 
(8-655) 62176.

Savivartę 2 tonų, vienaašę prie-
kabą. gali būti bet kokios būklės 
ar be dokumentų. T-16 kabiną.

Tel. (8-623) 09680.

Gyvuliai

egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. greitai pasiima. 

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

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Beržo - ąžuolo pjuvenų brike-
tus nuo 109 eur. Sertifikuotas 
A1 klasės granules nuo 155 eur. 
Pristato. 

Tel. (8-637) 22227.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Gyvuliai

Arklį.
Tel. (8-606) 40456.

Kita

Pigiai: bėginį dviratį, šlifuoklį, 
DVD grotuvą, domkratą, pjovimo 
šlifavimo diskus, volmetrus, am-
permetrus, magnetinius, diodus, 
aliuminius bidonėlius.

Tel. (8-641) 00771.

Paskerstas ir svilintas įvairaus 
svorio kiaules. Kaina sutartinė. 
Anykščių rajonas. 

Tel. (8-611) 43763.

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

Tel. (8-605) 49513.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

mėnulis
Lapkričio 28 d. - priešpilnis,
lapkričio 29 - 30 d. - pilnatis.

Saturninas, Daujotas, Butvydė, 
Saturnas.

Jokūbas, Steponas, Rimgaudas, 
Vakarė, Rufas.

šiandien

lapkričio 29 d.

vardadieniai

oras

0

+2

lapkričio 30 d.
Andriejus, Saugardas, Dovainė, 
Andrius, Saugirdas, Saugirdė.

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.

Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 
skambinkite tel. (8-700) 55400.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 80 (96)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 67,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 45,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 64,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 52,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 40,00

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“ 3,00 6,00 9,00 12,00

Pagrindinis prenumeratos prizas 
benzopjūklas 

„Husqvarna 135“
Šio prizo steigėjas - Gintauto Gotovskio firma 

(Šaltupio g. 19, Anykščiai). 
Skaitytojų laukia ir kiti G.Gotovskio firmos įsteigti prizai – „Gardena“ 

sekatorius, sportinis krepšys, trys kepuraitės.
„Anykštos“ prenumeratoriai gaus 100 eurų vertės Juozo Baltušio kny-

gų „Vietoj dienoraščio“ trijų tomų rinkinį iš UAB „Sinchronizacija“ (A. 
Baranausko a. 4); penkis UAB „Boresa“ parduotuvės „Viskas žvejui“ 
(Vilniaus g. 20, Anykščiai) 20 eurų čekius; penkis 10 eurų „Arbatos ma-
gijos“ (kioskas A.Baranausko aikštėje) čekius; penkis 20 eurų parduo-
tuvės „Madinga spinta“ (J.Biliūno g. 1, Anykščiai) čekius; du 15 eurų 
vertės siūlų parduotuvės „9 Gijos“ (A.Baranausko a. 14, Anykščiai) čekius; 
du kvietimus dviem asmenims į Anykščių menų inkubatoriaus (J.Biliūno g. 
53) pramogą „Virtuali realybė” bei 10 kvietimų į baseiną „Bangenis“ dviem 
asmenims; tris 20 eurų parduotuvės „Dovana“ (J.Biliūno g. 4) čekius.

Skelbiama prenumerata 2021-iesiems metams!

„Anykšta“ - 
laiko patikrintas draugas!

Prenumeratos kvitų kopijas prašome siųsti paštu arba atnešti į 
„Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, LT29145, Anykščiai).

Užsisakiusieji visos savaitės „Anykštą“ ne trumpesniam nei 
pusės metų laikotarpiui dalyvaus loterijoje

Kalbasi du psichiatrai:
- Sakykite, kolega, kaip jūs 

manote - jeigu žmogus kalbasi 
su katinu, tai jau paranoja ar dar 
ne?

- Dar ne. Paranoja yra tada, 
kai žmogui baisu, kad katinas ko 
nors neišplepėtų.

***
Skambutis telefonu:
- Laba diena, prašau - atvežkite 

man į namus 3 bandeles ir kolos 
buteliuką. Adresas...

- Atsiprašau, bet jūs surinkote 
„Pasitikėjimo linijos“ telefono 
numerį!

- Hmm. Na gerai. Skubiai at-
vežkite man tas bandeles, antraip 
nusižudysiu!

***
Pokalbis parduotuvėje:
- Ooo!!! Labas! Dvejus metus 

nesimatėme!!! Kas naujo?
- Tai va, sulčių nusipirkau.

***
Turguje:
- Kodėl šitas viščiukas toks 

mažas? Jame visai nėra mėsos! 
Ar vertėjo jį pjauti?

- O mes jo ir nepjovėm, jis pats 
numirė!

***
- Tėti, kuo skiriasi bėda nuo 

problemos?
- Matai, sūnau, jeigu tavo ma-

mos mama nuvažiuotų į miestą ir 
ten papultų po autobuso ratais, tai 
būtų bėda. Tik va, problema - ji į 
miestą niekada nevažiuoja.

***
- Žemė! Žemė!- džiugiai šūkte-

li po laivo katastrofos išsigelbė-
jęs keleivis, brisdamas į krantą.

- Mėsa! Mėsa! - džiaugiasi te-
nykščiai žmogėdros, lįsdami iš 
pakrantės krūmų.

***
- Labas, kas tu?
- Aš - vagis.
- O ko toks mažas?
- Aš - kišenvagis.

Amiliutė persirengia šešiolikmete, kad be 
baimės galėtų nusipirkti akcinių kauliukų

„niekur neik, esi senjorė“, -
skamba tai šiek tiek neoriai, 
Įžeidžiai ir negražiai,
juolab moko paaugliai. 

Rizikos esą ji grupėj... 
Dievas mato – jie pasiutę. 
kaipgi nusipiks kauliukų,
jei tupės sau ant suoliuko?

Pienas juk dar nenudžiūvęs -
Tenupūva jiems liežuvis.
Okupacijas ištvėrę,
einame tvirti kaip bėriai. 

Prie vagnorkių išgyvenom.
kaip ištvert - geriau išmanom. 
Taip galvoja Amiliutė -
jau tiktai ne jai pražūti. 

spintos dureles pravėrė,
Pasikniso ir... pastvėrė -
Aprėdus jaunų dienų
Apsivilksiu - ir einu!


