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Laidojimo namai toje pačioje gatvėje, 
bet taisyklės skirtingos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Sveikatos apsaugos ministerijai patariant vadovautis tik 
rekomendacijomis, kaip koronaviruso pandemijos metu 
turi būti šarvojami mirusieji, laidojimo paslaugas teikian-
čios firmos jų laikosi taip, kaip išmano. Vienuose laidojimo 
namuose nuo COVID - 19 mirusieji šarvojami atviruose 
karstuose, kituose - artimiesiems draudžiama net žvilgtelė-
ti, kas yra karsto viduje. 

Tokia tvarka tarp žmonių sėja nežinią, kelia apkalbas ir 
daužo artimųjų jausmus išgirdus, kad su brangiais žmonė-
mis teks atsisveikinti laužant nusistovėjusias tradicijas.

Anykščiuose, UAB Anykščių komunalinis ūkis laidojimo na-
muose, laidojant nuo koronaviruso mirusį žmogų, jo karstą ga-
lima laikyti atidarytą, o artimiesiems bei laidotuvių dalyviams 
gedėti šalia karsto.

Anykščiuose, Vilniaus gatvėje, veikiančių kupiškėnų laidojimo 
namų filiale mirusieji nuo koronaviruso šarvojami uždarytuose 
karstuose, artimiesiems draudžiama karstą atidary-
ti, kad atsisveikintų su mirusiuoju.

SPA „Vilnius Anykščiai“ darbuotojai 
pažeidžiamesni nei vėžininkai Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šią savaitę nuo Covid -19 
skiepyti „slaugoje“ gulintys 
ligoniai bei socialiniai dar-
buotojai. Vienas pirmųjų 
Anykščiuose paskiepytas 
SPA „Vilnius Anykščiai“ 
kolektyvas. Šis pramogų 
kompleksas, kurio veikla 
per karantiną uždrausta, 
priskirtas sveikatos priežiū-
ros įstaigų kategorijai, todėl 
neveikiančio SPA kolektyvo 
nariai paskiepyti anksčiau 
nei vėžininkai ir senukai.

Paaiškėjo, jog SPA „Vilnius Anykščiai“ yra asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga.

Seimo narys Tomas Tomili-
nas baisėjosi, jog SPA kolek-
tyvas paskiepytas anksčiau 
nei pažeidžiami ar rizikingą 
darbą dirbantys asmenys. 

Anykščių turiz-
mo ir verslo in-
formacijos centro 
laikinąja vadove 
paskirta Renata 
Gudonienė

Neblaivus ir be 
teisių taranavo 
paminklą

Teismas. Panevežio apygardos 
teismas sausio 18-ąją tęs Troškū-
nų parapijos klebono Sauliaus 
Filipavičiaus apeliacinio skundo 
nagrinėjimą. Posėdis vyks nuoto-
liniu būdu. Priminsime, jog Ute-
nos apylinkės teismo Anykščių 
rūmai S.Filipavičių nuteisė už 
aplaidų parapijos buhalterijos ir 
ūkininko ūkio apskaitos tvarky-
mą ir skyrė 3012 eurų baudą. Šį 
sprendimą kunigas apskundė Pa-
nevežio apygardos teismui.  

Konteineriai. Nuo gruodžio 
Anykščiuose pradėjo veikti teks-
tilės surinkimo konteineriai. Jie 
įrengti J.Biliūno, Statybininkų ir 
J.Basanavičiaus gatvėse. Šiuose 
konteineriuose  Anykščių rajono 
gyventojai gali palikti nenaudo-
jamus tekstilės gaminius (dra-
bužius, avalynę, patalynę, užuo-
laidas, minkštus žaislus ir pan.). 
Skelbiama, kad kol kas tekstilės 
konteineriai veikia eksperimenti-
niu režimu: bandoma išsiaiškinti 
tokių konteinerių poreikį.

Rūkymas. Daugiabučių namų 
balkonuose uždraudus rūkyti, 
veiksmų imasi ir Anykščių ra-
jono savivaldybė. Daugiabu-
čių namų laiptinėse numatoma 
įrengti informacinius ženklus.
Gyventojams taip pat primena-
ma, kad pranešti apie nepaisan-
čius draudimo galima policijai ir 
savivaldybės administracijai.Tie-
sa, nenurodžius konkrečių duo-
menų apie pažeidimą, baudą gali 
užsidirbti ir patys pranešėjai.

Higiena. Asmeninės higie-
nos priežiūros paslaugas Anykš-
čių rajono gyventojams UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ 
teiks iki 2023 metų pabaigos. Dėl 
šių paslaugų su bendrove sutartį 
pratęsė Anykščių rajono sociali-
nių paslaugų centras.
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spektras

temidės svarstyklės

Pagrindinis prizas - buvusiai knygyno direktorei
Pagrindinio „Anykštos“ prenumeratos prizo laimėtojai 

kvitą dalyvauti loterijoje pateikė pirmą kartą ir pats pir-
masis bandymas buvo laimingas. 

Pagrindinį loterijos prizą atsiėmė nugalėtojos Mildos Pipirienės 
sūnus Vidmantas.  

Pagrindinį prenumeratos lo-
terijos prizą - benzopjūklą „Hu-
sqvarna 135“, kurį įsteigė Gin-
tauto Gotovskio firma (Šaltupio 
g. 19, Anykščiai), laimėjo Mil-
da Pipirienė. Moteris gyvena 
Liudiškių kaime, tačiau laikraš-
tį atsiima Anykščių „Pušyno“ 
parduotuvėje, nes taip pigiau.

Ir laikraštį užsakė, ir prizą 
atsiėmė M.Pipirienės sūnus 
Vidmantas. Pasak jo, 79-erių 
metų motina sunkiai vaikšto, 
tad „Anykštos“ pristatymu į 
namus rūpinasi vyrai. „Pirma-
sis „Anykštą“ perskaito tėtis, 
tada mama“, - apie nusistovė-
jusią šeimos tradiciją kalbėjo 
V.Pipiras. Pasak p.Vidmanto, 
tėvai rajono laikraštį skaito 
nuosekliai - nuo pradžios iki 
galo, o kai kuriuos tekstus ir ne 
po vieną kartą.

„Kiek atsimenu, rajono lai-
kraštį tėvai visada prenume-

ravo. Neatsimenu, kokius ki-
tus laikraščius jie imdavo, bet 
„Kolektyvinis darbas“ mūsų 
namus tikrai pasiekdavo ir prieš 
penkiasdešimt metų“, - sakė 
V.Pipiras.

M.Pipirienė ilgus metus dir-
bo Anykščių knygyno direkto-
re, jos sutuoktinis buvo kolūkio 
„Puntukas“ vairuotoju. Pasak 
V.Pipiro, tėvai „Anykštą“ vi-
suomet užsisakinėja maksima-
liam, t.y. visų metų laikotarpiui. 
„Jiems laikraštis yra vienintelis 
žinių apie Anykščių rajoną šal-
tinis“, - dėstė p.Vidmantas.  

„Anykštos“ prenumeratos lo-
terijos nugalėtojai burtų keliu 
buvo išrinkti iš visos šūsnies 
prenumeratos kvitų, kuriuos 
skaitytojai pristatė į redakciją. 
Iš viso išdalyta keliasdešimt 
prizų.

-AnYkŠTA

Smurtas. Sausio 13 dieną 
apie 14.48 val. Debeikių se-
niūnijos Aknystų kaime vyras 
(g. 1985 m., nustatytas 2,50 

prom. girtumas) smurtavo 
prieš moterį (g. 1994 m., nu-
statytas 2,76 prom. girtumas). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinąja 
vadove paskirta Renata Gudonienė

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Kelerius metus laikinąja Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktore dirbu-
si Kristina Beinorytė atleista iš pareigų, o nauja laikinąja vadove paskirta Renata Gudo-
nienė. K.Beinorytė iš darbo pasitraukė po to, kai paaiškėjo, kad ant Kalitos kalno įrengta 
nusileidimo padangomis trasa – tubingas - yra nelegalus statinys.

R.Gudonienė yra Anykščių 
rajono tarybos narė, išrinkta 
pagal Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos sąrašą. Net ir 
laikinieji savivaldybės įstaigų 
vadovai negali būti Tarybos 
nariais. Tačiau, pasak Anykš-
čių rajono mero Sigučio Obe-
levičiaus, yra niuansai - esant 
nuolatiniam įstaigos vadovui, 
laikinasis vadovas savivaldy-
bės Tarybos nariu gali būti.

Anykščių turizmo ir verslo 

informacijos centro nuolatinė 
vadovė Vilanda Reikalienė 
šiuo metu yra vaiko auginimo 
atostogose.  

Gruodžio 17 dieną Statybos 
inspekcija tubingo statytojui 
- Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centrui - sura-
šė savavališkos statybos aktą 
ir įpareigojo iki 2021-06-17 
savo lėšomis pašalinti savava-
liškos statybos padarinius, t. 
y. nugriauti savavališkai, t. y. 

neturint statinio projekto bei 
statybos dokumentų, pastatytą 
kitos paskirties inžinerinį sta-
tinį (nusileidimo padangomis 
trasą) ir sutvarkyti statybvie-
tę.

Anykščių rajono meras 
S.Obelevičius viliasi, jog ne-
legalaus statinio griauti nerei-
kės. „Kad įteisinimas kainuos 
- tai faktas, bet iki sezono pra-
džios turėtume susitvarkyti“, 
- aiškino meras. 

Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centrui laikinai 
vadovaujanti Renata Gudo-
nienė išsaugos rajono tary-
bos nario mandatą. 

Tragiški 1991-ųjų įvykiai prisiminti virtualioje erdvėje
Kornaviruso pandemija šiemet atkurtos Lietuvos Nepri-

klausomybės gynimo 30-mečio, Lietuvos laisvės gynėjų die-
nos, paminėjimą privertė perkelti į virtualiąją erdvę.

Anykščių rajono kultūros 
įstaigos šį trečiadienį, sausio 
13-ąją, orientavosi į feisbuko 
vartotojus -  1991 metų sausio 
13 dienos įvykius socialiniame 
tinkle priminė tų dienų liudi-
ninkų pasakojimai, nuotraukos 
ir autentiški vaizdo siužetai. 

Anykščių Antano Baranaus-
ko ir Antano Vienuolio-Žu-
kausko memorialinis muziejus 
jau sausio 13-osios išvakarėse 
internetinėje erdvėje pasidalijo 
unikaliais filmuotais kadrais.

„Juose atsispindi to meto 
nuotaika, kalbėtojų balso into-
nacijos. Jeigu kas į tai užmes 
akį, turės galimybę sužinoti, 
kad Anykščiuose, prieš išva-
žiuojant į Vilnių ginti Laisvės, 
susirinko minia žmonių. Buvo 

plakatai. Tai jau neįprastas da-
lykas. Šiandien būtų sunkiau 
įsivaizduoti, kad tai vyktų. O 
tuo metu tai buvo ne tik Vilniu-
je, bet ir rajonuose“, - pasakojo 
A.Verbickas.

A.Verbickas pasakojo, kad 
muziejus iki šiol saugo ir tų įvy-
kių „ginklą“ - armatūros strypą, 
įvyniotą į guminę žarną.

Pasiteiravus, kaip elgtųsi, jei 
tėvynei Lietuvai pavojus iškil-
tų ir vėl, muziejaus direktorius 
A.Verbickas sakė, kad ir vėl, 
kaip prieš 30 metų, skubėtų jos 
ginti. 

Pasaulio anykštėnų bendrija 
į istorinės datos paminėjimą 
įtraukė Anykščių menų centre 
savanoriaujančias moksleives.

„Joms buvo įdomu sužino-

ti daugiau apie sausio 13-ąją, 
pasikalbėti su tais, kurie tuose 
įvykiuose dalyvavo. Susisie-
kėme su „Anykštos“ vyr. re-
daktore Gražina Šmigelskiene, 
kuri papasakojo savo prisimini-
mus“, - sakė Pasaulio anykštė-
nų bendrijos veiklos koordina-
torė Simona Ševčenkaitė.

Moksleivių parašytas raši-
nėlis apie tai, kaip sausio 11 
-tosios naktį po spaudos rūmų 
šturmo redaktorė vyko prie Sei-
mo, buvo publikuojamas socia-
liniuose tinkluose ir anyksta.lt.

Prisiminimais feisbuke apie 
tų dienų įvykius dalijosi vienas 

iš tuometinių Anykščių rajono 
vadovų Juozas Ratautas.

„Atmintin įstrigo buvusio ka-
riuomenės vado, sausio 11 d. 
Parlamente davusio priesaiką, 
generolo Arvydo Pociaus žo-
džiai, cituoju: „ Jei ne žmonės 
prie Parlamento 1991 metų sau-
sio dienomis, jie būtų mus puo-
lę...“,- rašė J.Ratautas. 

Istoriniais kadrais iš 1991-ųjų 
metų įvykių Vilniuje su portalo 
anyksta.lt skaitytojais pasidali-
jo troškūnietis, Vilniuje gyve-
nantis fotomenininkas Vytautas 
Janulis.

-AnYkŠTA

Statistika. Eksportas pernai 
sausį-lapkritį tarp Baltijos ša-
lių labiausiai smuko Lietuvoje, 
skelbia Eurostatas. Lietuvos 
eksportas per metus sumenko 
5 proc. iki 25,9 mlrd. eurų, La-
tvijos – nesikeitė ir buvo 12,9 
mlrd. eurų, Estijos – smuko 3 
proc. iki 13 mlrd. eurų, rodo 
penktadienį paskelbti Europos 
Sąjungos (ES) statistikos tar-
nybos duomenys. Lietuvos pre-
kybos deficitas siekė 0,5 mlrd. 
eurų, Latvijos – 1,6 mlrd. eurų, 
o Estijos – 0,7 mlrd. eurų.

Mažiau. COVID-19 vakci-
nos gamintojai „BioNTech“ 
ir „Pfizer“ perpus sumažino 
artimiausias keturias savaites 
planuojamą pristatyti vakcinos 
dozių skaičių. Kaip penktadie-
nį pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija, vėlų ketvirtadienio 
vakarą bendrovės informavo, 
kad artimiausias keturias sa-
vaites bus pristatytos ne 108 
810 vakcinos dozės, o 54 405. 
Kaip BNS informavo minis-
terija, šiuo metu specialistai 
skaičiuoja reikiamus vakcinos 
kiekius antrai dozei tų asme-
nų, kurie jau yra paskiepyti. 
Skiepijimo prioritetų eilė kei-
čiama nebus, o vakcinacija to-
liau vyks taip pat kaip numa-
tyta, tik truks ilgiau nei buvo 
planuota. Pasak ministerijos, 
planuojami pristatyti kiekiai 
mažinami visoms Europos Są-
jungos šalims.

Sankcijos. Kinijos techno-
logijų milžinės „Xiaomi“ ak-
cijos penktadienį Honkongo 
vertybinių popierių biržoje 
smuko daugiau nei 11 proc., 
Jungtinėms Valstijoms pa-
skelbus, kad įtraukė bendrovę 
į „juodąjį sąrašą“. Tai reiškia, 
kad kinų milžinė atsidūrė tarp 
bendrovių, į kurias amerikie-
čiams draudžiama investuoti. 
„Xiaomi“, viena didžiausių pa-
saulyje išmaniųjų telefonų ga-
mintojų, kuri yra laikoma Ki-
nijos atsakymu į „Apple“, yra 
viena iš 11 įmonių, sulaukusių 
tokių JAV pareigūnų veiksmų, 
kadangi, pasak pareigūnų, jos 
kelia grėsmę nacionaliniam 
saugumui. Visgi „Xiaomi“ yra 
viena didžiausių bendrovių, 
įtraukta į juodąjį sąrašą. Pasak 
tyrimų bendrovės „Internatio-
nal Data Corporation“, „Xia-
omi“ trečiąjį ketvirtį aplenkė 
„Apple“ pagal išmaniųjų te-
lefonų pardavimus. Gynybos 
departamentas savo pareiški-
me teigė, kad yra „pasiryžęs 
pabrėžti ir atsilaikyti prieš 
Kinijos Liaudies Respublikos 
karinės ir civilinės sintezės 
plėtros strategiją“, kuri leidžia 
Kinijai pasiekti svarbiausius 
technologinius ir saugumo 
duomenis. 

-Bns
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(Pagal ,,Anykštos“ FB. 
Kalba netaisyta.) 

savaitės citatos

Dainiui ŽĖBAI

Leiskite nors keliais 
užuojautos žodžiais palen-
gvinti Jūsų skausmą, mi-
rus tėveliui.

Kavarsko medžiotojų 
būrelio nariai

užjaučia

SPA „Vilnius Anykščiai“ darbuotojai 
pažeidžiamesni nei vėžininkai

(Atkelta iš 1 psl.)

Dura lex,  sed lex?

Sausio 13-ąją, trečiadienį, 
paskiepyti 59 SPA „Vilnius 
Anykščiai“ kolektyvo nariai 
arba visi darbuotojai, kurie 
pageidavo skiepo, neskirs-
tant, kokį jie darbą dirba. SPA 
„Vilnius Anykščiai“ yra 125 
darbuotojai. Iš jų 25 dirba ne 
Anykščiuose. Iš 100 likusių  da-
lis jau persirgę Covid -19, dalis 
yra vaiko auginimo atostogose, 
dalis skiepo atsisakė. 

Anykščių rajono vadovai - 
meras Sigutis Obelevičius ir jo 
pavaduotojas Dainius Žioge-
lis - tvirtina, jog SPA „Vilnius 
Anykščiai“ kolektyvą anksčiau 
nei rizikos grupėje esančius as-
menis ar rizikingą darbą dirban-
čius žmones buvo privaloma 
vakcinuoti, nes toks Sveikatos 
apsaugos ministro Arūno Dul-
kio įsakymas. Mat SPA „Vil-
nius Anykščiai“ priskiriamas 
... sveikatos priežiūros įstaigų 
kategorijai.

SPA „Vilnius Anykščiai“ - 
pramogų kompleksas, kuriame 
restoranas, viešbutis, baseinai 
ir kt. Per karantiną tokių įstai-
gų veikla yra draudžiama. SPA 
„Vilnius Anykščiai“ darbuoto-
jai taip pat dabar yra prastovo-
se. „SPA „Vilnius Anykščiai“ 
turi sveikatos priežiūros įstai-
gos licenciją. O ką sako sveikas 
protas? Sveiku protu nelabai 
išeina vadovautis. Vadovau-
damasis sveiku protu, skiepy-
čiau ne 85 metų močiutę, kuri 
neišeina iš namų, o pardavėjus 
ir policininkus“, - „Anykštai“ 
sakė meras S.Obelevičius.

„Jie turi licenciją. Nėra 
skandalo. Skandalas būtų, jei-
gu nebūtume SPA „Vilnius 
Anykščiai“ kolektyvo skiepi-
ję“,- tvirtino Anykščių rajono 
vicemeras, Ekstremaliųjų situa-
cijų valdymo komisijos Opera-
cijų vadovas D.Žiogelis. Pasak 
jo, kokių įstaigų darbuotojus, 

vadovaujantis Sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu, pir-
miausia reikia skiepyti, surašė 
savivaldybės gydytoja Vaiva 
Daugelavičienė.

V.Daugelavičienė „Anykštai“ 
dėstė, kad įstaigų prioritetinis 
sąrašas apskritai neegzistuoja, 
nes Anykščiai yra mažas mieste-
lis. „Paprasčiausiai skambinau į 
įstaigas, kurios patenka į priori-
tetinį sąrašą, ir informavau, jog 
jos pateiktų darbuotojų, kurie 
pageidauja skiepytis, sąrašus. 
Anykščiai - mažas miestelis, 
nedaug įstaigų, patenkančių į tą 
sąrašą“, - tvirtino savivaldybės 
gydytoja V.Daugelavičienė.

Lotyniškas posakis: „dura 
lex, sed lex“ lietuviškai reiškia 
„griežtas įstatymas, bet įstaty-
mas“, tačiau pirmąjį posakio 
žodį labiau norėtųsi versti iš 
rusų kalbos. 

Vienas seimūnas baisisi, 
kitas nežino, kas yra SPA

„Šlykštu, kai kažkas užlenda 
be eilės“, - apie SPA kolektyvo 
skiepijimą „Anykštai“ sakė Sei-
mo narys, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų partijos atstovas Tomas 
Tomilinas, tikindamas, jog dar 
ketvirtadienį klausimą apie SPA 
kolektyvo skiepijimą užduosian-
tis Sveikatos apsaugos ministrui 
A. Dulkiui. „Nenormalu, kad 
Lietuvoje vyksta tokie dalykai, 
kad net ir per vakcinaciją veikia 
blatas“, kalbėjo T.Tomilinas.

Kitas anykštėnas, Seimo na-
rys, konservatorius, valdančiajai 
daugumai priklausantis Sergejus 
Jovaiša, paprašytas „Anykštai“ 
komentaro apie prioritetinį pras-
tovose esančio SPA kolektyvo 
skiepijimą, tikino nežinąs, kuo 
užsiima SPA „Vilnius Anykš-
čiai“. „Jeigu ten vyksta gydo-
mieji dalykai, masažai... Reikia 
žinoti, ar jie turi teisę (vieni 
pirmųjų skiepytis - aut. past.), 
ar neturi...“ - atsakymo stengėsi 
išvengti S.Jovaiša.    

Skiepų pritaupė 
persirgę globotiniai

Anykščių rajonas šią savaitę 
gavo 600 vakcinų nuo Covid-
19. Jas reikia panaudoti iki se-
kmadienio. 

Anykščių rajono ligoninės ir 
Anykščių rajono pirminės svei-
katos priežiūros centro darbuo-
tojai vakcinas nuo Covid -19 
gauna per Panevėžio respubli-
kinę ligoninę. 

Pagal Sveikatos apsaugos 
ministro A.Dulkio įsakymu 
patvirtintą prioritetinį sąrašą, 
pirmiausia turi būti paskiepy-
ti asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų darbuotojai bei sunkio-
mis ligomis sergantys asmenys. 

Medikai, pagal jų darbo pobū-
dį, bei ligoniai, pagal ligas,  taip 
išrikiuoti prioritetiškai. Žemiau 
prioritetiniame sąraše yra slau-
gos ligoninių pacientai, socia-
linių globos namų gyventojai, 
socialiniai darbuotojai. O SPA 
„Vilnius Anykščiai“ kolekty-
vas, prisitaikius ministro įsaky-
mą, įrašytas tarp epidemiologų, 
tiriančių susirgimus Covid-19, 
ir vaistinių darbuotojų.  Dar 
žemiau sąraše - seni žmonės, 
paskui - pedagogai, toliau - vė-
žininkai ir diabetikai...

Covid-19 persirgo bent 200 
Anykščių rajono slaugos li-
goninės pacientų ir socialinių 
globos namų globotinių (tik 
Aknystose ketvirtadienį jau 
buvo 142 asmenys, persirgę 
Covid-19). Covid-u persirgę, 
įgyja imunitetą šiai ligai, todėl 
jie neskiepijami, taigi, Aknystų 
gyventojai sutaupė skiepų.

Šią savaitę ketinta pradėti 
senų anykštėnų vakcinaciją. 
Pirmiausia bus skiepijami vy-
resni nei 80 metų žmonės. 

Didžiausiu židiniu 
tapo Anykščių ligoninė

Sausio 15-ąją, penktadienį, 
koronavirusu Anykščių rajone 
sirgo 227 asmenys. Didžiau-
sio židinio „titulą“ iš Aknystos 
socialinių globos namų tvirtai 
perėmė Anykščių rajono ligo-
ninė. Ligoninės židinyje regis-
truoti 53 susirgimų Covid-19 
atvejai. Anykščių rajono ligo-
ninės Palaikomojo gydymo 
ir slaugos skyriaus Troškūnų 
filialo židinyje - 18 sergančių, 
Aknystos socialiniuose globos 
namuose - 12.   

Anykščių rajone mirė 34 Co-
vid -19 sirgę žmonės: 15 mirė 
tiesiogiai nuo Covid-19, o 19 
sirgusiųjų mirė „dėl kitų prie-
žasčių“. 

Iš įvažiuojančių 
ir pravažiuojan-
čių pro Anykščius 
siūloma imti po 1 
Eur. Ką manote 
apie tokį Anykš-
čių rajono tarybos 
nario Kęstučio In-
driūno pasiūlymą?

Giedrė ČIUKŠYTĖ:
- Lyg ir ne Palanga, kad įva-

žiavimo mokestį imt. Tai jeigu 
kelis kartus per dieną teks išva-
žiuot ir vėl įvažiuot miestan...
bankrotas grynas. 

Eglė BARONIENĖ:
- Tokiu atveju turėtų būti 

kažkoks apvažiavimas neno-
rintiems į miestą. Tikrai daug 
žmonių, kurie pravažiuoja per 
miestą, nes nėra kaip jo apva-
žiuoti.

Vitalius STAŠKEVIČIUS:
- Karantino metu pinigų rin-

kliava tarp savivaldybių būtų 
labai veiksminga priemonė, 
tiktai reiktų imti po šimtinę.

Eglė JAKIMAVIČIŪTĖ - 
DEMIR:

- Siūlyčiau nemokestinti len-
gvųjų automobilių, bet iš sun-
kvežimių, miškovežių ir pan. 
imti po daugiau nei  €1. Gal 
tada pagaliau atsirastų tas iš-
svajotasis aplinkkelis.

Anykščių rajono meras Sigu-
tis Obelevičius aiškino, jog 
Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymas nėra logiškas, ta-
čiau jį privaloma vykdyti.

Ne piniguose laimė...

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
nelegaliai įrengtos tubingo tra-
sos įteisinimą: 

„Įteisinimas kainuos - tai faktas, 
bet iki sezono pradžios turėtume 
susitvarkyti“.

Gal jie ir nuosavą 
„greitąją“ turi? 

Sergejus JOVAIŠA, Seimo 
narys, apie prioritetinį SPA 
„Vilnius Anykščiai“ kolektyvo 
skiepijimą: 

„Jeigu ten vyksta gydomieji da-
lykai, masažai... Reikia žinoti, ar 
jie turi teisę (vieni pirmųjų skie-
pytis - red. past.), ar neturi...“

Paskaitykit Viktoro 
Pranckiečio išreklamuotą 
knygą

Tomas TOMILINAS, Seimo 
narys, apie prioritetinį SPA 
„Vilnius Anykščiai“ kolektyvo 
skiepijimą: 

„Nenormalu, kad Lietuvoje 
vyksta tokie dalykai, kad net ir per 
vakcinaciją veikia blatas“.

Nėra laiko galvoti, reikia 
dirbti!

Sigutis OBELEVIČIUS apie 
skiepus nuo Covid -19 ir sveiką 
protą: 

„SPA „Vilnius Anykščiai“ turi 
sveikatos priežiūros įstaigos li-
cenciją. O ką sako sveikas protas? 
Sveiku protu nelabai išeina vado-
vautis“.

Laisvasis valstietis

Vygantas ŠLIŽYS, verslinin-
kas, Anykščių rajono tarybos 
narys, išrinktas pagal „valstie-
čių“ sąrašą, apie pažiūras: 

„Nesu tas tikrasis „valstietis“, 
toks pusiau, nes dirbu žemės ūky-
je“. 

Pasisekė! Ir šiemet tą patį 
galite planuoti!

Ligita KULIEŠAITĖ, Anykš-
čių rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorė, apie neį-
gyvendintus planus: 

„Aš visą laiką stengiuosi ką 
nors naujo aplankyti: planavau 
keliauti į Prancūziją“.  

O tai traktoriaus nėra 
būtinų prekių krepšelyje?

Valdas PALIONIS, Anykščių 
rajono policijos komisariato 
Reagavimo skyriaus viršinin-
kas, įvardijo, kokius motyvus 
nurodžiusius kitų savivaldybių 
gyventojus, atvykusius į Anykš-
čius, baudžia policijos pareigū-
nai: 

„Važiuoja traktoriaus pirkti arba 
sodybos apžiūrėti“.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Dainius Žiogelis yra geriau 
nei Donaldas Trampas. Vien 
jau dėl to, kad D.Žiogelis 
nedegino kapitolijaus. Tiesa, 
ir D.Trampas kapitolijaus 
nedegino, ir apskritai JAV 
kongresų rūmai nebuvo už-
degti. Tačiau daugelio televi-
zoriaus žiūrėtojų ir interneto 
vartotojų sąmonėje amžiams 
užsifiksuos, kad  kažkas visgi 
Amerikoje prie D.Trampo 
degė ir dėl to gaisro kaltas 
gelsvaplaukis Prezidentas.

1918 metų lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimą mūsų 
sąmonė pirmiausia sieja su 
jonu Basanavičiumi. signa-
tarų buvo dvidešimt. Žinome 
tik j.Basanavičių. na, dar 
steponą kairį, nes jis anykštė-
nas. Gal dar Antaną smetoną 
ir Aleksandrą stulginskį, mat 
jiedu vėliau buvo lietuvos 
Respublikos Prezidentais. Bet 
dėl A.smetonos tapatinimo 

su laisve - abejoju. Jis juk 
1940-aisiais perbrido upelį 
(gal Šešupę, o gal nemuną) 
ir pabėgo į Vakarus, lietuvą 
palikęs rusams. Bailys jis, 
todėl nesisieja su nepriklau-
somybe. O ką jau kalbėti apie 
kitus 16 signatarų... kažkokie 
statistiniai vienetai...

kartkartėmis seimas pa-
bando „įprezidentinti“ Vytau-
tą landsbergį. nesuprantu, 
kuriems galams to reikia. Juk 
jau aiškiai įkalta, kad 1990-
ųjų nepriklausomybę lietuvai 
atnešė V.landsbergis. 

Mano karta pyksta, kad už-
mirštas Romualdas Ozolas, o 
kazimira Prunskienė, Vytau-
tas Petkevičius, Vitas Tomkus, 
Arvydas Juozaitis apskritai 
paversti tautos priešais, at-
skalūnais. Bet net mūsų kartos 
istorinės nuoskaudos blėsta. 
O ką jau kalbėti apie jaunimą. 
jiems dzin. ką patieksi - tą 
suvirškins. 

keičiantis kartoms, įvy-
kiams tampant istorija, 
žmonių sąmonėje lieka tik 
įkalti faktai ar net mitai. 
Vytautas buvo gėris, jogai-
la - blogis. kai kas žino, kad 
tuo pat metu gyveno dar ir 
pridurkas Švitrigaila. Matyt, 
ne trys veikėjai ir XV amžiaus 
pražioje buvo svarbūs, bet tik 
tiek plačiosios visuomenės 
vartojimui liko.

nekūriau aš nepriklauso-
mos lietuvos, negyniau Tėvy-

nės nuo tankų. Apskritai gal 
tik sausio 17 - ąją sužinojau 
apie sausio 13-osios įvykius. 
Tik tada, kai mane, sovietinės 
armijos karį, pasiekė sesers 
parašytas laiškas. neturiu 
moralinės teisės rėkti: „ne už 
tokią lietuvą kovojau“ - na, 
nekovojau aš nei už vienokią, 
nei už kitokią lietuvą. esu tik 
pašalinis stebėtojas, kuriam 
atrodo, kad lietuvą gelbėjo 
tautos kolektyvinė sąmonė. 
nelabai įsivaizduoju, kokio 
tipo žmogus, galėjęs sausio 
13-osios naktį būti prie tele-
vizijos bokšto, prie jo nebuvo. 
Varė studentai ištisais ben-
drabučiais, dalis jų apskritai 
negalvojo apie laisvę, šiaip 
chebroj buvo smagu. 

nedievinu aš V.landsbergio, 
tačiau privalau pripažinti, 
kad jo tuometinis vaidmuo 
bent jau nekliudė kolektyvinei 
sąmonei. Apsigynėt jūs nuo 
tankų patys. istorijoje liks tik 
V.landsbergis. na, ir telieka 
- negi gaila. nežino plačioji 
visuomenė jono Vailokaičio 
ar juolab Donato Malinausko, 
tačiau Vasario 16-osios Akto 
rezultatas nuo to netampa ma-
žiau vertingas.

D.Žiogelis geriau negu 
D.Trampas. Bet istorijoje liks 
D.Trampas. Mes tikime, kad 
kadenciją baigiantis galin-
giausios pasaulio valstybės 
vadovas yra klounas. Dabar 
jau jis net džokeris. Akivaiz-

du, jog vyrukas, pasidaręs 
milijonus ir valdęs valstybę 
(ir dar kokią valstybę!), nėra 
paprastas, tačiau bent jau 
lietuviams yra įrodyta, kad  
- na, visiškas durnelis. Taip 
paveikta kolektyvinė sąmonė...

Puikiai kolektyvinė sąmonė 
demonstruojasi per korona-
viruso epidemiją. Pavasarį 
trūko spirito ir kaukių. Dėl 
spirito litro lietuvis lietuvį 
galėjo papjauti - taigi, prie 
dezinfekciniu skysčiu prekiau-
jančių parduotuvių driekėsi 
eilės. Dabar „koronos“ tarp 
mūsų daug daugiau, bet de-
zinfekcinio skysčio naudojame 
mažiau, nes visi ... jo turi. 
Dabar riejamės dėl skiepų. 
Abejojame skiepų patikimu-
mu, nežinome, kokie galimi 
šalutiniai poveikiai, tačiau 
žmogėnas, pasiskiepijęs be ei-
lės, tampa tautos priešu. lyg 
koks Burokevičius ir kuolelis 
viename asmenyje. Ir antivak-
seriai to veikėjo negina - juk 
ir jiems jis idėjiškai svetimas. 

Aurelijus Veryga - ne 
j.Basanavičius ir ne 
V.landsbergis. jis greičiau 
jau vietinis D.Trampas. 
Buvusį sveikatos apsaugos 
ministrą stengtasi daryti 
juokdariu, bet drauge save 
intelektualiais pozicionuojan-
čiuose „Facebook“o burbu-
luose aiškinta, kad „korona“ 
yra, kad jos reikia saugotis. 
Manau, jog kol kas mes virš-

kiname antiveryginės kampa-
nijos pasekmes: jei Operacijų 
vadovas durnas - kaip jo gali 
klausyti. Dabartinei valdžiai 
influenceriai yra palankūs. 
ingrida Šimonytė virusą su-
valdys ir taps šventąja. kada 
nors juk vis tiek suvaldys. ne-
pavydžiu jos būsimos šlovės. 
Tegu turi. ir kuo greičiau. 

P.S. 
Įdomu, kaip būtų klostęsi 

įvykiai, jeigu 1991-aisiais jau 
būtų buvę socialiniai tinklai? 
Gal sausio 13-ąją dar dau-
giau jūsų ten būtų susirinkę, 
gal kai kas būtų ėjęs vien 
dėl „selfio“ prie tanko? O 
gal būtų sugebėta priveisti 
priešų, klounų, išdavikų ir 
kolektyvinė sąmonė studentus 
būtų vedusi ne prie bokšto, o į 
alubarius.   

P.P.S. 
Gitanas nausėda į lietu-

vos istoriją įeis kaip žmogus, 
kuris buvo Lietuvos Prezi-
dentu tuo laiku, kai valstybei 
vadovavo i.Šimonytė. Dėl to 
kaltas ir pats Prezidentas, bet 
Andrius Tapinas su Rimvydu 
Valatka irgi padeda.  

P.P.S.
kaukę aš dėviu ne tik dėl to, 

jog saugausi koronaviruso ar 
bijau policijos. Be kaukės aš 
dabar jaučiuosi nepadoriai, 
lyg kelnes užmiršęs...  

Automobilio smūgis pamin-
klinį akmenį nuvertė ant šono. Į 
įvykio vietą naktį buvo suvažia-
vusios specialiosios tarnybos.

Atminimo akmuo, ant ku-
rio buvo pritvirtinta lentelė 
„Juostininkai 1610 – 2010“, 

Sausio 12 - tą, apie 4 valandą nakties, Troškūnų seniūni-
jos Juostininkų kaime automobilis „Audi“ išvertė šio kai-
mo 400 metų jubiliejui pažymėti juostininkiečių pastatytą 
akmenį. Šis akmuo stovėjo kaimo centre, už poros dešim-
čių metrų nuo kelių sankryžos.

Policija pranešė, kad automobilį vairavo neblaivus ir 
vairavimo teisės neturintis asmuo.

Neblaivus ir be teisių taranavo paminklą Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

buvo pastatytas 2010 metais 
per juostininkiečių susitikimą. 
Paminklinis akmuo buvo pasta-
tytas dvigubo jubiliejaus garbei 
– įamžinti 400 metų nuo kaimo 
vardo paminėjimo rašytiniuo-
se šaltiniuose datą ir pirmajam 

kraštiečių susitikimui prieš 100 
metų atminti.

Akmuo buvo pastatytas kraš-
tiečių lėšomis.

Akmens atidengimo renginy-
je dalyvavo Troškūnų klebonas 
Saulius Filipavičius, Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevi-
čius, tuometinis rajono vice-
meras Donatas Krikštaponis, 
tuo metu Troškūnų seniūnijai 
vadovavusi (dabar jau mirusi) 
seniūnė Janė Dilienė.

Policija pranešė, kad vairuo-
tojas buvo neblaivus (nustaty-
tas 1,60 prom. girtumas), ne-
turintis teisės vairuoti vyras (g. 
1986 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas, nes už didesnį nei 1,5 
promilės girtumą taikoma bau-
džiamoji atsakomybė.

Beje, kaimo sankryža, ku-
rioje susikerta 4 keliai, labai 
pavojinga ir tokie atvejai, kai 
vairuotojai viršydami saugų ir 
leistiną greitį neišsitenka kely-
je, dažni, tačiau kelio savinin-
kai, nepaisant nuolatinių eismo 
incidentų, nesiima nieko, kad 
būtų užtikrintas saugus eismas. 
Vienintelė priemonė – prieš 
sankryžą stovi 40 km/h greitį 
ribojantis ženklas, kurio veiks-
mingumas praktiškai niekinis.

Į juostininkiečių susitikimą, kuriame atidengtas paminklinis 
akmuo, buvo atvykęs bei prie paminklo kaimo gyventojus sveiki-
no Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius. 

Prie Juostininkų sankryžos esantys objektai dažnai nukenčia 
nuo greitį mėgstančių vairuotojų. Šį sykį į posūkį neįsukusio 
automobilio smūgis teko paminkliniam akmeniui.
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2020-ieji „Anykštos“ žmonių akimis

veidą visiems atsakingiems už 
statybų tvarkos laikymąsi.

5. ...ką manote apie korona-
viruso pandemiją?

Puikus įėjimas į ,,roaring 
20’s” (angl. audringus dvide-
šimtuosius), po pasisėdėjimo 
namuose tikrai norėsis švęs-
ti kiekvieną dieną ir puoštis 
plunksnų suknelėmis. Tikiuosi, 
būsime sąmoningi, draugiškai 
skiepysimės, kai tik bus gali-
mybė, o tada grįšime į ankstes-
nį gyvenimą, kurį dažnas esame 
jau primiršę.

Daiva GOŠTAUTAITĖ – 
OŠKELIŪNIENĖ, žurnalis-
tė:

1.Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Šis vajus praūžė visoje Lie-
tuvoje, Anykščiuose taip pat 
atsirado jam neabejingų. Kal-
bu apie iniciatyvas klausytis, iš 
kurios pusės šunys loja, ir lėk-
ti jų gelbėti. Ir visai nesvarbu, 
kad tie šunys kartais loja todėl, 
kad jie šunys – jų toks darbas 
– loti. Esu už kaip įmanoma ge-
resnes sąlygas gyvūnams, norė-
čiau, kad kiekvienas jų gyventų 
prabangoje, taip pat manau, kad 
tikrai reikia bausti tuos, kurie 
nesirūpina savo gyvūnais, bet 
visame kame pirmiausia reikia 
vadovautis sveiku protu...

2.Metų nusivylimas.

Dar vieni metai praėjo be jo-
kių rezultatų – į naujus metus 
žengiam taip ir nesužinoję, kuo 
baigėsi vieno garsaus žmogaus 
garsi byla. Koją bylos baigčiai 
pakišo „korona“ arba garsaus 
žmogaus visai negarsus angelas 
sargas.

3.Metų sensacija

Didelių sensacijų rajone šiais 
metais lyg ir nebuvo: nei STT 
ką nors suėmė, nei kokie žymūs 
anykštėnai labai „prisičiūdijo“. 

Gal tik pavasarį kelias dienas 
žmonės spėliojo: įrengs laikinai 
paskirtas Anykščių ligoninės 
direktorius Karščiavimo klini-
ką ar neįrengs. Įrengė, stovi, bet 
ar ten kas nors ką nors veikia, 
nelabai aišku...

4.Metų „bajeris“.

Tubingo trasa ant Kalitos 
kalno. Jeigu taip būtų pasiel-
gęs koks verslininkas, tai ga-
rantuotai būtų gavęs nemenką 
baudą, piršteliu pagrasyti - nu 
nu nu - nebūtų užtekę. Tačiau 
kai savivaldybei priklausanti 
įmonė „neapsižiūrėjo“ ir nuo 
liepos iki gruodžio pradžios 
eksploatavo nelegalią trasą, 
tai „ups“. Būtų juokinga, jeigu 
nebūtų graudu.  

5.... ką manote apie korona-
viruso pandemiją?

Nei 5G, nei čipavimo teorijo-
mis aš netikiu. Šio siaubo aki-
vaizdoje norisi kliautis mokslu, 
o ne pseudoįrodymais.

Nors pirmo karantino metu 
buvo daugiau nerimo, tačiau 
atrodė, kad ateis vasara ir visas 
šis košmaras baigsis. Deja... 
Labiausiai man apmaudu dėl 
to, kad gražiausias metų šven-
tes teko švęsti kitaip – be pačių 
artimiausių žmonių, be įprastų 
šioms šventėms atributų, pažįs-
tamų nuo vaikystės... Kad ir ta 
pati, metai po metų tik Kūčioms 
iš skrynios tetos ištraukiama 
staltiesė... Gali aplinkiniai 
džiaugtis, kaip smagu šventes 
švęsti vienam namų ūkiui, bet 
man bendravimas telefonu, per 
„zoom‘ą“ ar „skyp‘ą“ jokio 
džiaugsmo neteikia. 

Lina DAPKIENĖ, visuome-
ninkė, ,,Anykštos“ bendra-
darbė:

1. Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Prie itin svarbaus 2020-ųjų 
metų įvykio priskirčiau COVID 
pandemijos išplitimą. Pirma 
pandemijos banga, karantininės 
Velykos, gurkšnis laisvesnio 
oro ir keletas įgyvendintų pla-
nų, tada klastingoji antra pan-
demijos banga su dar daugiau 
„nežinomųjų“, Kalėdos karan-
tine... 

Austėja ŠMIGELSKAITĖ, 
žurnalistė:

1.Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Kaip visada įsimintiniausi daž-
niausiai būna blogi įvykiai – man 
toks šiemet buvo motociklininko 
anykštėno A. Jasikonio avarija. 
Labai džiaugiuosi, kad Arminas 
sveiksta ir atgauna jėgas. 

2.Metų nusivylimas.

Karantinas  ir  gyventojų  ne-
atsakingumas. Visi esame ne-
laimingi, vieniši ir visiems nuo-
bodu. Tikiuosi, kad situaciją dar 
galime sutvarkyti būdami atsa-
kingi – galvodami apie tai, jog 
karantinas baigsis greičiau (ar 
bent bus švelnesnis), jei dabar 
susikaupsime ir susilaikysime 
nuo visų nebūtinų kontaktų. 

3.Metų sensacija.

Nuotolinis mokymasis/dar-
bas/susirinkimai/posėdžiai. 
Nuo problemų su ,,Google“ 
paieška perėjome prie beveik 
sklandaus mokymosi ir darbo 
proceso. Didžiuojuosi savimi ir 
Jumis! Kartu tai ir puikus įro-
dymas, kad esant būtinybei, ga-
lime adaptuotis prie situacijos, 
o dėl išvystytų technologijų la-
bai daug darbų galima atlikti iš 
kokios tik nori vietos – svarbu, 
kad būtų geras interneto ryšys 
(o dar kai 5G atsiras, bus visai 
pasaka!).

4.Metų „bajeris“.

Rogučių trasa ant ,,Kalitos“ 
be leidimų. Namą be leidimų 
suprantu, baseiną – irgi, bet 
kaip nepastebėti viešai pramo-
gas teikiančios įmonės trasų 
be leidimo, nesuprantu...  Ri-
zika beveik tokia, kaip išėjus į 
,,Maksimą“ penktadienio vaka-
rą be kaukės.. O ir šiaip visad 
kyla klausimas – kas ir kodėl 
mano, jog pastatų be leidimo 
niekas nematys? Labai dide-
lis ir labai akivaizdus spjūvis į 

2. Metų nusivylimas.

Nereikia dėti daug vilčių ir ne-
teks nusivilti! Su šeima Anykš-
čių rajone gyvename tik ketvirta 
žiema, tad vis dar lydi daugiau 
atradimų, nei kad (neduok-
die!) nusivylimų. Kita vertus, 
kalbant apie Anykščius, nusi-
vylimo emocijas sukelia galu-
tinai išaiškėję „nuosprendžiai“ 
su buvusiomis itin didelėmis 
investicijomis ir nepateisinto-
mis viltimis, pvz., 2020-aisiais 
skausmingai paskelbta, kad už 
75 tūkst. eurų nupirkta amfibi-
ja Šventosios upės vagos šalia 
užtvankos Anykščiuose tikrai 
nebešienaus.

3. Sensacija. 

Didžiausią įspūdį 2020-ai-
siais man paliko atkastas se-
novinis varpas Anykščių Šv. 
apaštalo evangelisto Mato baž-
nyčios šventoriuje. Tai buvo ti-
krai netikėta žinia, realus ir la-
bai vertingas daiktas iš istorinės 
praeities. 

Taip pat gerokai nustebino 
ant Šventosios upės kranto iš-
kilęs paminklas žvejui Albinui. 
Prisipažinsiu, tai buvo netikėta 
idėja, o įgyvendinimą galima 
priskirti prie sensacijos. Kai 
žodis tampa kūnu – argi ne sen-
sacija?

4. „Bajeris“. 

Gal akligatvio asfaltavimą 
Anykščiuose už 60 tūkst. eurų 
galima būtų priskirti prie pokš-
to? Na, juk taip atrodė...  

Galbūt faktą, kad „Šilelio“ 
tiražas padidintas nuo 1000 iki 
3000 vnt., galima laikyti pa-
pokštavimu? Galima palyginti 
su cirko arena, kur mums rodytų 
triuką su skaičiais: „1000, abra-
kadabra, štai ir 3000!“. Bet kad 
cirko arenoje po aplodismentų 
juk greitai viskas kažkaip atgal 
sugrąžinama ir „išvyniojama“, 
o čia užtruko...  Pavadinčiau re-
alia „Šilelio“ kova už būvį arba 
konkurencija, siekiant išlikti... 
O gal tai tikrai buvo tik pokš-
tas? 

 
5. Ką manote apie korona-

viruso pandemiją?

Yra sakoma: kai negali pa-
keisti situacijos, keisk požiūrį 
į ją. Taip, 2020-aisiais koro-
naviruso pandemija padarė di-
džiausią įtaką visiems, sujaukė 
daugybę planų... Tai buvo toli 
gražu ne patys geriausi laikai 
viso pasaulio gyventojams, bet 
reikia matyti ir gerąją pusę: 
kiek realių ir virtualių atradimų, 
kiek naujų bendravimo formų! 
Labai daug kas priklauso nuo 
mūsų požiūrio.

Monika LEONAVIČIENĖ, 
projektų vadovė:

1.Metų įvykis po dangum 
Anykščių

Anykščių Šv. Mato Baž-
nyčios šventoriuje atkastas 
senosios bažnyčios varpinės 
varpas. Po Anykščių rajono pi-
liakalnių kasinėjimo tai naujas 
etapas mūsų miesto archeolo-
gijos puslapiuose. Įdomu, kur 
šis varpas bus eksponuojamas 
po visų tiriamųjų archeologi-
nių darbų?

2.Metų nusivylimas

Griūvantis dešinysis Švento-
sios upės takas. Vos atidarius 
taką, jis švietė skaisčiai, o da-
bar Led'ai prigeso ir takas vie-
tomis tapo tamsokas. Negana 
to, jis dar  ėmė griūti, atsivėrė 
duobės. Liūdniausia, kad kaltų 
dėl darbų broko nėra... 

3.Metų sensacija

Pasaulinis reiškinys - tuale-
tinio popieriaus akcijų kilimas. 
Per pirmajį karantiną bijodami, 
kad Vyriausybė mus visiškai 
uždarys namuose,  žmonės puo-
lė į parduotuves - kas kruopų, 
kas dešros, o kas tualetinio po-
pieriaus pirkti. Juk pas „nykštu-
kus“ tuščiomis neisi :).

4.Metų „bajeris“

Vis dar neveikianti amfibija 
„Veronika“. Investicijos nemen-
kos (75 000 Eur), nesvarbu, kad 
dalis pinigų iš ES fondų. Stovė-
dama „sausajame doke“ - ko-
munalininkų garaže, „Veronika“ 
sugebėjo sugesti, o bandymai 
priversti amfibiją dirbti miesto 
parko tvenkinyje buvo nesė-
kmingi. Ech, „Veronika“, gerai, 
kad tu bent ne paskenduolė.... 

5. ...ką manote apie korona-
viruso pandemiją? 

Virusas priminė žmonėms, 
kaip svarbu laikytis higienos, 
apribojo bendravimą bei judėji-
mą. Pirmas karantinas buvo sun-
kus, nes tai buvo nauja patirtis, 
dabar  jau jaučiamas nuovargis 
dėl visų ribojimų ir suvaržymų. 
Atsiradus vakcinai, tikėkimės, 
viruso plitimas sustos ir pande-
mija nuslops. O kol kas visiems 
linkėsim nesirgti.

Kviečiame paskaityti tradicinę ,,Anykštos” žurnalistų 
praėjusių metų įvykių apžvalgą. Praėjusį šeštadienį publi-
kavome pirmąją apžvalgos dalį. 

Šiame numeryje pateikiame antrąją atsakymų į klausi-
mus dalį.



  
SITUACIJA

(Atkelta iš 5 psl.)

(Atkelta iš 1 psl.)

(Nukelta į 8 psl.)

2021 m. sausio 16 d.

2020-ieji „Anykštos“ žmonių akimis

Vytautas BAGDONAS, 
žurnalistas, „Anykštos“ ben-
dradarbis:

1. Metų įvykis po dangum 
Anykščių. 

Kiekviena įspūdingesnė 
šventė, įdomesnis renginys, 
kiekvienas užbaigtas ir eksplo-
atuoti atiduotas objektas, gy-
ventojų gerovei skirta priemo-
nė - tai jau įvykis po Anykščių 
dangum. 

Metų įvykiu laikyčiau Kovo 
11-osios proga prie Laisvės pa-
minklo pirmą kartą organizuotą 
Bendrystės ir Laisvės vaka-
rienę, kurios metu prasmingai 
bendravo, linksminosi miesto 
gyventojai ir iš kaimų suvažia-
vę žmonės, o tamsai apgaubus 
miestą, Anykščių padangę nu-
švietė įspūdingi fejerverkai. 

 
2. Metų nusivylimas.

Gal tai „Karščiavimo klini-
kos“ įrengimas Anykščių ligo-
ninės pašonėje. Kai kurių bū-
simų pacientų džiaugsmą  tuoj 
pat prislopino šalies valdžios 
„nuleistas“ nurodymas, kad į 
tokias visoje respublikoje stei-
giamas klinikas nebus priimami 
vyresni kaip 65 metų amžiaus, 
tai yra rizikos grupei priklau-
santys asmenys. Kažin dar ar iš 
viso panašių klinikų steigimas 
buvo reikalingas?  

3. Metų sensacija.

Mano nuomone, netikėtas, 
didžiulį teigiamą  įspūdį sukė-
lęs įvykis, tikra sensacija buvo 
anykštėnų kultūrininkų suorga-
nizuotas Kalėdinis karavanas, 
kurio kelionė po miestą buvo 
filmuojama ir tiesiogiai trans-
liuojama internetu. Karavano 
dalyviai važinėjo po Anykščius, 
o visą veiksmą internetu  buvo 
galima stebėti bet kurioje rajo-
no vietovėje ( ir ne tik). Sen-
sacija pavadinčiau dar Istorijų 
dvarelio įrengimą ir atidarymą.

4. Metų „bajeris“.

Kartais promilių kiekiu dai-
liosios lyties atstovės aplenkia 
net vyrus. Argi „kominės“ bū-
senos vairuotojos – ne metų 
„bajeris“? O metų pokštininko 

laurai turėtų atitekti vyriškiui, 
kuris pėsčiomis keliavo gim-
tųjų Anykščių pusėn net iš Vo-
kietijos. Ilgai būtų tekę keliauti, 
jeigu ne valdžios nurodymai 
savivaldybėms susivežioti savo 
kraštiečius, per pirmąjį karanti-
ną begrįžtančius iš svečių šalių. 
Taip mašina iš pasienio zonos 
buvo pargabentas ir šis keliau-
ninkas.  

5. ..ką manote apie korona-
viruso  pandemiją?

Tai pats baisiausias dalykas, 
praėjusiais Žiurkės metais pa-
ralyžiavęs viso pasaulio gyve-
nimą, sėjantis mirtį, žalojantis 
žmonių likimus. Nepritariu 
tiems veikėjams, kurie neigia 
koronaviruso pavojų, pasisako 
prieš vakciną nuo COVID 19, 
išvedžioja visokias sąmokslo 
teorijas, visiškai nesisaugo, pa-
žeidinėja karantino taisykles. 
Apmaudu, bet  abejingumo 
apraiškų, „žaidimų“ su koro-
naviruso grėsme pavyzdžių 
gana dažnai galima pamatyti ir 
Anykščių krašte. Aš, kaip ir kiti 
pilietiški žmonės,  asmeniškai 
visiškai tikiu „koronės“ grėsme, 
viltingai laukiu skiepų, sten-
giuosi visur ir visada laikytis hi-
gienos taisyklių, taisyklingai dė-
vėti veido kaukę, laikytis saugių 
atstumų, be būtino reikalo neiti 

iš namų,  saugoti save ir kitus. 
Reikia tikėtis, kad  Jaučio me-

tai taps persilaužimo ir pergalės 
prieš „koroną“ metais... 

Raimondas GUOBIS, mu-
ziejininkas, „Anykštos“ ben-
dradarbis:

1. Metų įvykis po dangum 
Anykščių.

Atvirai pasakius, niekas ma-
nęs šiame pasaulyje jau neste-
bina, nebent kai kurių žmonių 
bukumas ir kūrybiškumas...

2.Metų nusivylimas.

 Kad nepavyko Troškūnų šau-
lių žūties šimtmečio jubiliejaus  
(1920 metų lapkričio 22 dieną 
penki vyrai žuvo drąsiai kauda-
miesi su kelių šimtų įsiveržusių 
į miestelį lenkų kariuomenės 
raitelių daliniu) įtraukti į minė-
tinų Anykščių krašto renginių 

2020 metais kalendorių, o dėl 
epidemijos visai nebuvo pami-
nėtas. Taip pat kad Anykščių 
miesto želdinių tvarkytojai ne-
pradėjo tausoti, saugoti senų, 
gražių medžių, puošiančių 
aplinką bei ugdančių piliečių 
dvasią ir tapatybę. 

3. Metų sensacija.

Asmeninis pokytis, nes šie 
metai buvo man labai uždari. 
Nustebinau pats save: pavyko 
baigti rašyti, parengti bei, ge-
riems žmonėms padedant, iš-
leisti keturias knygas.

4. Metų „bajeris”.

Tai, kad „bajeris“ iš tiesų yra 
realybė. Kad nebėra kam skal-
dyti tikrų „bajerių“, keliančių 
juoką bei pasigėrėjimą.

5. …ką manote apie koro-
naviruso pandemiją?

Manau, kad ją išgyvensime. 
Žmonija yra pergyvenusi ne 
tokių katastrofų, tad atsilaikys. 
Tai ne pasaulio pabaiga. Gal 
net laikas sustoti, pajusti trapų 
laikinumą, permąstyti, gal net 
perkeisti savo gyvenimą. Pri-
valome išlikti solidarūs, elgtis 
išmintingai, nuslopinti savo 
egoizmą, saugoti save ir kitus.

Laidojimo namai toje pačioje gatvėje, 
bet taisyklės skirtingos 

Nustebino, kad velionė 
buvo pašarvota atvirame 
karste

Sausio pradžioje UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis priklausan-
čiuose laidojimo namuose nuo 
koronaviruso mirusi moteris 
buvo pašarvota atvirame kars-
te. Po miestą netruko pasklisti 
kalbos, kad taip šarvoti velionės 
esą  jokiu būdu  nebuvo galima. 
Į redakciją užsukusi Ona ( mo-
ters pavardė redakcijai žinoma, 
tačiau jos viešinti ji nenorėjo, 
- red.pastaba) po šių laidotuvių 
stebėjosi, ar buvo galima pašar-
voti nuo koronaviruso mirusią 
velionę atvirame karste.

„Paskambino mano sesuo ko-
munalininkams, norėdama suži-
noti, kaip šarvojami „kovidiniai 
nabašnikai“. Šie atsakė: „Papras-
tai, atvirame karste, aprengti“. 
Tai ji sakė paklaususi: „Kaip čia 
taip, juk ir patys galite apsikrėsti, 
ir žmonės, kurie eina į laidotu-
ves“. O jai atsakę: „Na, čia nieko 
baisaus nėra“.

Antradienį (sausio 5 dieną, - 
red.pastaba) buvo „kavojama“ 
nuo koronaviruso mirusi moteris. 
Mačiau net nuotrauką mobiliaja-
me telefone, kad ji guli atvirame 
karste. Visas miestas šneka, kad 
ji sirgo koronavirusu.

Prie bažnyčios, kur yra laido-
jimo namai, trečiadienį palaikė 
kelias valandas karstą, bet jo ne-
atidarė niekas. O čia, jei atidaro-
mas karstas, tai baisus dalykas. 
Kam mes tada kaukes nešioja-
me, saugomės?

Pati moteris, kuri dirba lai-
dojimo namuose, sakė, kad pas 
juos paprastai šarvojama atdara-
me karste. Jei visus taip šarvoja, 
pasaulio pabaiga tada“, - emo-
cingai kalbėjo Ona.

Laikosi rekomendacijų, 
bet atsižvelgia į artimųjų 
prašymus

UAB Anykščių komunalinis 
ūkis laidojimo namų vedėja Jo-
lita Šimonė paaiškino, kad šar-
voti nuo koronaviruso mirusius 
žmones atvirame karste nėra 
draudžiama.

„Pagal paskutinius įstatymus, 
rekomenduojama nuo korona-
viruso mirusį velionį šarvoti už-
darytame karste, bet jei žmonės 
prašo, kad karstas būtų atviras, 
atsižvelgiame į jų prašymus. 
Mes su žmonėmis susitariame, 
kad jie  arti nelįstų prie pašarvo-
to žmogaus“, - sakė J.Šimonė.

Laidojimo namų vedėja 
J.Šimonė sakė, kad dėl visa pik-
ta ji skambino Utenos visuome-
nės sveikatos centro Anykščių 
skyriaus specialistams, kad dėl 
mirusiųjų nuo koronaviruso šar-
vojimo išgirstų specialistų ko-
mentarus.

„Sakė, kad negyvas žmogus 
užkrėsti negali kitų, tik per pa-
viršius. O mes dezinfekuojame“, 
- tęsė laidojimo namų vedėja.

Pasak J.Šimonės, Sveikatos 
apsaugos ministerija dėl mi-
rusiųjų šarvojimo yra išleidusi 
įvairiausių rekomendacijų.

„Rekomenduojama nerengti 
mirusiojo, bet kas gi norės lai-
doti žmogų nuogą maiše? Nors 
kai kurie kiti žmonės prašo mi-
rusiųjų nuo koronaviruso ne-
rengti - bijo labai. Gal tų įstaty-

mų neskaitę, tada nešarvojame 
ir tiesiai vežame laidoti. Įvairiai, 
žinokite, būna, žmonės išsigan-
dę“, - kalbėjo laidojimo namų 
vedėja.

Didžiausia rizika – 
mirusiųjų rengėjui

J.Šimonė tikino, kad UAB 
Anykščių komunalinis ūkis 
darbuotojai imasi visų saugu-
mo priemonių, kai susiduria 
su mirusiųjų nuo koronaviruso 
kūnais.

„Dezinfekuojame mirusių-
jų kūnus, nors jų kūnai  būna 
nupurkšti jau jiems mirus ligo-
ninėse. Saugomės, labai sau-
gomės, turime priemonių, dra-
bužius. Negalime „belekaip“ 
dirbti, bet kažkas tokį darbą 
turi atlikti. Labiausiai rizikuoja 
mirusiųjų rengėjas, bet jis tikrai 
labai apsisaugojęs: su akinu-
kais, pirštinėmis, rankogaliais, 
kostiumu arba chalatu“, - pasa-
kojo J.Šimonė.

Kiek UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis laidojimo namuose 
jau buvo pašarvota mirusiųjų, 

J.Šimonė atsakyti negalėjo.
„Neskaičiuojame, kiek miru-

sių nuo koronaviruso, bet pa-
sitaiko. Nevedu tokios statisti-
kos“, - sakė ji. 

Laikosi griežtų 
rekomendacijų

Kupiškėnų IĮ „Gedulo na-
mai“, kuri turi filialą Anykščiuo-
se, Vilniaus gatvėje, savinin-
kė Daiva Dyrienė „Anykštai“ 
sakė, kad jos įmonė, šarvodama 
mirusiuosius nuo koronaviruso, 
laikosi griežtų rekomendacijų.

Panevėžio rajono Vadoklių 
Švč.Jėzaus Širdies parapijos 
klebonui Ričardui Baniui 
tėvo laidotuvės sukėlė daug 
skaudžių išgyvenimų.

iš pirmų lūpų
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Eil. 
Nr Adresas

MIŠRIŲ atliekų konteineris PAKUOTĖS atliekų konteineris (su mėlynu 
dangčiu) arba MĖLYNOS spalvos maišas

STIKLO pakuotės konteineris 
(su žaliu dangčiu) arba ŽALIOS 

spalvos maišas
Atliekų išvežimo mėnuo ir diena Atliekų išvežimo mėnuo ir diena Atliekų išvežimo mėnuo ir diena

1. Anykščių miestas, Sausis - 11, 25; vasaris- 8, 22; kovas - 8, 22; ba-
landis - 12, 26; gegužė - 10, 24; birželis - 7, 21; 
liepa - 5, 19; rugpjūtis - 2, 16, 30; rugsėjis - 13, 27; 
spalis - 11, 25; lapkritis - 8, 22; gruodis -13, 27

Sausis - 18; vasaris - 15; kovas - 15; balandis - 19; ge-
gužė - 17; birželis - 14; liepa - 12; rugpjūtis - 9; rugsėjis 
- 6; spalis - 18; lapkritis - 15; gruodis - 20

Kovas - 1; birželis - 28; 
rugsėjis - 27; gruodis - 6PIRMADIENIO grafikas

(DEŠINYSIS upės krantas)
2. Anykščių miestas, Sausis - 12, 26; vasaris- 9, 23; kovas - 9, 23; ba-

landis - 13, 27; gegužė -11, 25; birželis - 8, 22; 
liepa - 9, 20; rugpjūtis - 3, 17, 31; rugsėjis - 14, 28; 
spalis - 12, 26; lapkritis - 9, 23 ; gruodis - 14, 28

Sausis - 19; vasaris- 2; kovas - 16; balandis - 6; gegužė 
- 18; birželis -15; liepa - 13; rugpjūtis - 10; rugsėjis - 7; 
spalis - 19; lapkritis - 16; gruodis - 21

Kovas - 2; birželis - 29; 
rugsėjis - 28; gruodis - 7ANTRADIENIO grafikas

(KAIRYSIS upės krantas)
3. 1. Vėjeliškis, Piktgalys, Naujonys, Zablackai, 

Troškūnėliai
Sausis - 7; vasaris- 4; kovas - 4; balandis - 1; ge-

gužė - 6; birželis - 3; liepa - 1; rugpjūtis - 5; rugsė-
jis - 2; spalis - 7; lapkritis - 4; gruodis - 2

Sausis - 7; vasaris- 4; kovas - 4; balandis - 1; gegužė - 
6; birželis - 3; liepa - 1; rugpjūtis - 5; rugsėjis - 2; spalis 
- 7; lapkritis - 4; gruodis -2

Kovas - 4; birželis - 3; rugsėjis - 2; 
gruodis - 2

4. 1.Troškūnai, Smėlynė, Vaidlonys Sausis - 7, 21; vasaris- 4, 18; kovas - 4, 18; balan-
dis - 1, 15; gegužė - 6, 20; birželis - 3, 17; liepa - 1, 
15; rugpjūtis - 5, 19; rugsėjis - 2, 16; spalis - 7, 21; 
lapkritis - 4, 18; gruodis - 2, 16

Sausis - 7; vasaris - 4; kovas - 4; balandis - 1; gegužė - 
6; birželis - 3; liepa - 1; rugpjūtis - 5; rugsėjis - 2; spalis 
- 7; lapkritis - 4; gruodis - 2

Kovas - 4; birželis - 3; rugsėjis - 2; 
gruodis - 2

5. 2. Čekonys, Rašimai, Sindriai, Gintiniai, Le-
liūnai, Mickūnai, Antupiai, Galvydžiai, Bajo-
rai, Sterkiškis

Sausis - 8; vasaris - 5; kovas - 5; balandis - 2; ge-
gužė - 7; birželis - 4; liepa - 2; rugpjūtis -6; rugsėjis 
- 3; spalis - 1; lapkritis - 5; gruodis - 3

Sausis - 8; vasaris- 5; kovas - 5; balandis - 2; gegužė - 
7; birželis - 4; liepa - 2; rugpjūtis -6; rugsėjis - 3; spalis 
- 1; lapkritis - 5; gruodis - 3

Kovas - 5; birželis - 4; rugsėjis - 3; 
gruodis - 3

6. 3. Šaltupio sodai, Kiškeliai, Pečiuliai, Sintau-
tai, Katlėriai Nagurkiškiai, Kurkleliai, Pašiliai, 
Jonydžiai, Skiemonys, Žiogai, Juškonys, Žel-
tiškiai, Voversys, Remeikiai, Mikoliškis, Giko-
nys, Diktarai.

Sausis - 4; vasaris- 1; kovas - 1; balandis - 16; 
gegužė - 3; birželis - 7; liepa - 5; rugpjūtis - 2; rug-
sėjis - 6; spalis - 4; lapkritis - 19; gruodis - 6

Sausis - 4; vasaris- 1; kovas - 1; balandis - 16; gegužė - 
3; birželis - 7; liepa - 5; rugpjūtis - 2; rugsėjis - 6; spalis 
- 4; lapkritis - 19; gruodis - 6

Vasaris - 3; gegužė - 5; rugpjūtis - 4; 
lapkritis - 3

7. 4. Varšauka, Laukagaliai, Alukėnai, Janapo-
lis Levaniškis, Klaibūnai, Traupis, Surdaugiai, 
Mickūniškiai, Pusbačkiai, Repšėnai, Degionys, 
Vaidevučiai, Mackeliškiai, Pienionys. 

Sausis - 5; vasaris- 2; kovas - 2; balandis - 6; ge-
gužė - 4; birželis - 1; liepa - 16; rugpjūtis - 3; rug-
sėjis - 7; spalis - 5; lapkritis - 26; gruodis - 7

Sausis - 5; vasaris- 2; kovas - 2; balandis - 6; gegužė - 
4; birželis - 1; liepa - 16; rugpjūtis - 3; rugsėjis - 7; spalis 
- 5; lapkritis - 26; gruodis -7

Vasaris - 4; gegužė - 6; rugpjūtis - 5; 
lapkritis - 4

8. 5.Keblonys, Bičionys, Burbiškis, Šiauliai, Ru-
bikiai, Aniūnai, Gečionys, Mačionys, Baltenai, 
Klikūnai, Diktarai.

Sausis - 6; vasaris-  3; kovas - 3; balandis - 7; 
gegužė - 5; birželis - 2; liepa - 7; rugpjūtis - 4; rug-
sėjis - 1; spalis - 6; lapkritis - 3 ; gruodis - 1

Sausis - 6; vasaris - 3 ; kovas - 3; balandis - 7; gegu-
žė - 13; birželis - 2; liepa - 7; rugpjūtis - 4; rugsėjis - 1; 
spalis - 6; lapkritis -  3; gruodis - 1

Kovas - 3; birželis - 2; rugsėjis - 1; 
gruodis - 1

9. 6.Vaivadiškis, Vaišviliškis, Zaviesiškis, Be-
brūnai, Pumpučiai, Kalnuočiai, Vilkatėnai

Sausis - 14; vasaris - 11; kovas - 12; balandis - 8; 
gegužė - 13; birželis - 10; liepa - 8; rugpjūtis - 12; 
rugsėjis - 9; spalis - 14; lapkritis - 11 ; gruodis -9

Sausis - 14; vasaris- 11; kovas - 12; balandis -8; gegu-
žė - 13; birželis - 10; liepa - 8; rugpjūtis - 12; rugsėjis 
- 9; spalis -14; lapkritis - 11 ; gruodis - 9

Kovas - 12; birželis - 10; rugsėjis - 9; 
gruodis - 9

10 6. Kavarskas mst. Sausis - 14, 25; vasaris- 11,22; kovas - 12,22; ba-
landis - 8,26; gegužė - 13,24; birželis - 10,28; liepa 
- 8,26; rugpjūtis - 12,23; rugsėjis - 9,27; spalis - 
14,25; lapkritis - 11,22; gruodis -9, 27

Sausis - 14; vasaris- 11; kovas - 12; balandis - 8; ge-
gužė - 13 ;birželis - 10; liepa - 8; rugpjūtis - 12; rugsėjis 
- 9; spalis -14; lapkritis - 11; gruodis - 9

Kovas - 12; birželis  - 10; rugsėjis - 9; 
gruodis - 9

11. 7. I Svirnai, Ryklikai, Domeikiai, II Svirnai, 
Kabošiai, Girelė, Budriai, Šoveniai, Jurgėnai, 
Narbutai, Ribikiškis, Janušava, Maželiai, Dau-
ginčiai.

Sausis - 15; vasaris- 12; kovas - 19; balandis - 9; 
gegužė - 14; birželis - 11; liepa - 9; rugpjūtis - 13; 
rugsėjis - 10; spalis - 8; lapkritis - 12 ; gruodis - 
10

Sausis - 15; vasaris- 12; kovas - 19; balandis - 9; ge-
gužė - 14; birželis - 11; liepa - 9; rugpjūtis - 13; rugsėjis 
- 10; spalis - 8; lapkritis - 12 ; gruodis -10

Kovas - 19; birželis - 11; rugsėjis - 10; 
gruodis - 10

12. 8. Čiukai, Bajorai, Moliakalnis, Kunigiškiai, 
Vaitkūnai, Kraštai, Netikiškiai, Degsniai, Dau-
jočiai, Narbučiai, Auleliai, Liepagiriai, Butėnai, 
Sausalaukė, Vilkabrukiai, Žalioji.

Sausis - 11; vasaris- 8; kovas - 8; balandis - 12; 
gegužė - 10; birželis - 14; liepa - 12; rugpjūtis - 9; 
rugsėjis - 13; spalis - 11; lapkritis - 8 ; gruodis - 
13

Sausis - 11; vasaris- 8; kovas - 8; balandis - 12; gegužė 
- 10; birželis - 14; liepa - 12; rugpjūtis - 9; rugsėjis - 13; 
spalis - 11; lapkritis - 8 ; gruodis - 13

Vasaris - 10; gegužė - 12; rugpjūtis - 11; 
lapkritis - 10

13. 9. Nakonys, Gudeliai, Vašuokėnai, Vidugiriai, 
Naujasodis, Umėnai, Surdegis, Petkūnai, Pe-
lyšėlės, Rakutėnai, Papiliai, Putinas, Antalina, 
Skudai, Mitošiūnai, Žukauskai, Žviliūnai, Žu-
džgalys, Ramanava.

Sausis - 12; vasaris- 9; kovas - 9; balandis - 13; 
gegužė - 11; birželis - 8; liepa - 13; rugpjūtis - 10; 
rugsėjis - 14; spalis - 12; lapkritis - 9 ; gruodis - 
14

Sausis - 12; vasaris- 9; kovas - 9; balandis - 13; gegužė 
- 11; birželis - 8; liepa - 13; rugpjūtis - 10; rugsėjis - 14; 
spalis - 12; lapkritis - 9 ; gruodis - 14

Vasaris - 11; gegužė - 13; rugpjūtis - 12; 
lapkritis - 11

14. 10.Šeimyniškėliai, Pavariai, Niūronys, Sta-
kiai, Vertimai, Lašiniai, Inkūnai, Mogylai,  Bi-
kūnai, Senieji Elmininkai, Kiaušai, Vosgėliai, 
Aknystų SGN. 

Sausis - 13; vasaris- 10; kovas - 10; balandis - 14; 
gegužė - 12; birželis - 9; liepa - 14; rugpjūtis - 11; 
rugsėjis - 8; spalis - 13; lapkritis - 10; gruodis - 8

Sausis - 13; vasaris- 10; kovas - 10; balandis - 14; ge-
gužė - 12; birželis - 9; liepa - 14; rugpjūtis - 11; rugsėjis 
- 8; spalis - 13; lapkritis - 10; gruodis - 8

Kovas - 10; birželis - 9; rugsėjis - 8; 
gruodis - 8

15. 10. Naujieji Elmininkai Sausis - 13, 28; vasaris- 10, 25; kovas - 10, 25; 
balandis - 14, 22; gegužė - 12, 27; birželis - 9, 25; 
liepa - 14, 22; rugpjūtis - 11, 26; rugsėjis - 8, 23; 
spalis - 13, 28; lapkritis - 10, 25; gruodis - 8, 23

Sausis - 13; vasaris- 10; kovas - 10; balandis - 14; ge-
gužė - 12; birželis - 9; liepa - 14; rugpjūtis - 11; rugsėjis 
- 8; spalis - 13; lapkritis - 10; gruodis - 8

Kovas - 10; birželis - 9; rugsėjis - 8; 
gruodis - 8

16. 11. Pasmodai, Bareišiai, Karčiai, Gečionys, 
Kiaušagalys, Pienagalys, Latavėnai, Motiejū-
nai, Mediniškiai, Žiedonys

Sausis - 21; vasaris - 18; kovas - 18; balandis - 
15; gegužė - 20; birželis - 17; liepa - 15; rugpjū-
tis - 19; rugsėjis - 16; spalis - 21; lapkritis - 18 ; 
gruodis -16

Sausis - 21; vasaris - 18; kovas - 18; balandis - 15; ge-
gužė - 20; birželis - 17; liepa - 15; rugpjūtis - 19; rugsėjis 
- 16; spalis - 21; lapkritis - 18 ; gruodis -16

Kovas - 18; birželis - 17; rugsėjis - 16; 
gruodis - 16

17. 12.Liūdiškiai, Storiai, Ažugojai, Lukošiškiai, 
Kirkiliškiai, Bimbai, Bliuvonys, Paulinava, 
Kurkleliai, II Kurkliai, Moliakalnis, Kolonija, 
Adomava, Valakiniai, Desiukiškiai, Sarickai, 
Gyvatynė, Pūstalaukiai, Dalinka, Užunvėžiai, 
Klenuvka, Šlavėnai, Katlėriai, Jurzdikas.

Sausis - 18; vasaris- 15; kovas - 15; balandis - 19; 
gegužė - 17; birželis - 21; liepa - 19; rugpjūtis - 16; 
rugsėjis - 20; spalis - 18; lapkritis - 15; gruodis - 
20

Sausis - 18; vasaris- 15; kovas - 15; balandis - 19; ge-
gužė - 17; birželis - 21; liepa - 19; rugpjūtis - 16; rugsėjis 
- 20; spalis - 18; lapkritis - 15; gruodis - 20

Vasaris - 17; gegužė - 19; rugpjūtis - 
18; lapkritis - 17

18. 13. Ažupiečiai, Vikonys, Šepetiškiai,  Milei-
kiškiai, Titeikiai, Nausodė, Kirmėliai, Rūkiš-
kis, Jackagalys, Konciapolis, Raguvėlė

Sausis - 19; vasaris- 19; kovas - 16; balandis - 
20; gegužė - 18; birželis - 15; liepa - 20; rugpjū-
tis - 17; rugsėjis - 21; spalis - 19; lapkritis - 16; 
gruodis - 21

Sausis - 19; vasaris- 19; kovas - 16; balandis - 20; 
gegužė - 18; birželis - 15; liepa - 20; rugpjūtis - 17; rug-
sėjis - 21; spalis - 19; lapkritis - 16; gruodis - 21

Vasaris - 18; gegužė - 20; rugpjūtis - 
19; lapkritis - 18

19. 14. Pustynka, Ragaišiai, Mičionys, Grikia-
peliai,  Pauriškiai, Vikonys, Sliepsiškis, Gal-
vydžiai

Sausis - 20; vasaris - 17; kovas - 17; balandis 
- 21; gegužė - 19; birželis - 16; liepa - 21; rugpjū-
tis - 18; rugsėjis - 15; spalis - 20; lapkritis - 17 ; 
gruodis -15

Sausis - 20; vasaris - 17; kovas - 17; balandis - 21; 
gegužė - 19; birželis - 16; liepa - 21; rugpjūtis - 18; rug-
sėjis - 15; spalis - 20; lapkritis - 17 ; gruodis -15

Kovas - 17; birželis - 16; rugsėjis - 15; 
gruodis - 15

20. 14. Svėdasų mstl. Sausis - 8, 20; vasaris- 5, 17; kovas - 5, 17; ba-
landis - 2,21; gegužė - 7, 19; birželis - 4, 16; liepa 
- 2, 21; rugpjūtis - 6, 18; rugsėjis - 3, 15; spalis - 1, 
20; lapkritis - 5,17 ; gruodis - 3, 15

Sausis - 20; vasaris - 17; kovas - 17; balandis - 21; ge-
gužė - 19; birželis - 16; liepa -21; rugpjūtis - 18; rugsėjis 
- 15; spalis - 20; lapkritis - 17; gruodis - 15

Kovas - 17; birželis - 16; rugsėjis - 15; 
gruodis - 15

21. 15. N. Elmininkai, Kalveliai, Meldučiai, De-
beikiai, Marimpolis, Kurtiniai, Bebarzdžiai, 
Puodžiai, Katlėriškiai, Surviliškis, Radiškis, 
Aušra, Aknysčiai, Gerkonys, Papšiai, Aknys-
tos, Varkujai, Jononys, Šventupys, Vainiūnai.

Sausis - 28; vasaris- 25; kovas - 25; balandis - 
22; gegužė - 27; birželis - 25; liepa - 22; rugpjū-
tis - 26; rugsėjis - 23; spalis - 28; lapkritis - 25 ; 
gruodis - 23

Sausis - 28; vasaris- 25; kovas - 25; balandis - 22; 
gegužė - 27; birželis - 25; liepa - 22; rugpjūtis - 26; rug-
sėjis - 23; spalis - 28; lapkritis - 25 ; gruodis - 23

Kovas - 25; birželis - 25; rugsėjis - 23; 
gruodis - 23

22 16. Pienionys, Jokūbava, Ažuožeriai, Šei-
myniškiai, Pagiriai, Dabužiai, Vyšniakalnis, 
Varneliai, Pumpučiai, Kalnuočiai, Šeriai, Pra-
vydžiai, Jakšiškis.   

Sausis - 25; vasaris- 22; kovas - 22; balandis - 
26; gegužė - 24; birželis - 28; liepa - 26; rugpjū-
tis - 23; rugsėjis - 27; spalis - 25; lapkritis - 22 ; 
gruodis - 27

Sausis - 25; vasaris- 22; kovas - 22; balandis - 26; 
gegužė - 24; birželis - 28; liepa - 26; rugpjūtis - 23; rug-
sėjis - 27; spalis - 25; lapkritis - 22 ; gruodis - 27

Vasaris - 24; gegužė - 26; rugpjūtis - 
25; lapkritis - 24

23. 17.Peniankos, Krivickai, Andrioniškis, Pli-
kiškiai,  Mikieriai, Sedeikiai, Gilvydžiai, Ši-
lai, Bilėnai, Kariūnai, Jurgiškis, Paežeriai, 
Viešintos, Viešintėlės, Nemeiriai, Laiteliai, 
Nemeiriai, Laičiai,Didžiuliškiai, Valečkai, 
Griežionys, Gyvatynė, Padvarnikai, Zabelynė, 
Griežionėlės.

Sausis - 26; vasaris- 23; kovas - 23; balandis - 
27; gegužė - 25; birželis - 22; liepa - 27; rugpjū-
tis - 24; rugsėjis - 28; spalis - 26; lapkritis - 23 ; 
gruodis - 28

Sausis - 26; vasaris- 23; kovas - 23; balandis - 27; 
gegužė - 25; birželis - 22; liepa - 27; rugpjūtis - 24; rug-
sėjis - 28; spalis - 26; lapkritis - 23 ; gruodis - 28

Vasaris - 26; gegužė - 27; rugpjūtis - 
26; lapkritis - 25

24. 18.Šližiai, Pavirinčiai, Vildžiūnai, Gudeliai, 
Vyliaudiškiai, Kurkliai, Didžiakaimis, Sargū-
nai, Dejūnai, Medžiočiai, Gudonys, Kunigiš-
kiai, Brazgiai, Rundžiai, Vanagai, Dragaudžiai, 
Staskūniškis, Janonys, Janapolis, Antaplašta-
kis, Plaštakai, Pakeršės.

Sausis - 28; vasaris- 24; kovas - 24; balandis - 
28; gegužė - 26; birželis - 23; liepa - 28; rugpjū-
tis - 25; rugsėjis - 22; spalis - 27; lapkritis - 24; 
gruodis - 22

Sausis - 28; vasaris- 24; kovas - 24; balandis - 28; 
gegužė - 26; birželis - 23; liepa - 28; rugpjūtis - 25; rug-
sėjis - 22; spalis - 27; lapkritis - 24; gruodis - 22

Vasaris - 25; gegužė - 31; rugpjūtis - 
24; lapkritis - 30

25. 19. Gylių k. Sausis - 25; vasaris - 22; kovas - 22; balandis 
- 26; gegužė - 24; birželis - 21; liepa - 19; rugpjū-
tis - 30; rugsėjis - 27; spalis - 25; lapkritis - 22; 
gruodis - 27

Sausis - 18; vasaris - 15; kovas - 15; balandis - 19; ge-
gužė - 17; birželis - 14; liepa - 12; rugpjūtis - 9 ; rugsėjis 
- 6; spalis - 18; lapkritis -  15; gruodis - 20

Kovas - 1; birželis - 28; rugsėjis - 27; 
gruodis - 6

UAB Anykščių komunalinis ūkis
MIŠRIŲ IR ANTRINIŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO GRAFIKAS 2021 m.

Pažymime, kad dėl techninių galimybių negalima išvardyti visų gyvenviečių pavadinimų, todėl skelbiami tik didesnių miestelių pavadinimai.

*Išvežimo dieną konteinerį pastatyti matomoje vietoje prie gatvės nuo 7 valandos ryto ir laikyti iki ištuštinimo.

Anykščių miestas,
PIRMADIENIO grafikas
(DEŠINYSIS upės krantas)

Anykščių miestas,
ANTRADIENIO grafikas
(KAIRYSIS upės krantas)
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(Atkelta iš 6 psl.)

Laidojimo namai toje pačioje gatvėje, 
bet taisyklės skirtingos 

„Patys skambinomės į Visuo-
menės sveikatos centrą ir ga-
vome atsakymą, kad žmogus, 
miręs nuo „kovido“, turi būti 
pašarvotas uždarame karste, 
dviejuose maišuose, o šarvoti 
galima tose salėse, kurios turi 
higienos pasą“, - aiškino ji.

D.Dyrienė sakė girdėjusi apie 
tai, kad nuo koronaviruso miręs 
žmogus buvo pašarvotas atvira-
me karste.

„Pas mus atidarytų kars-
tų nebūna tikrai. Yra buvusio 
sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus  Verygos įstatymas. 
Krematoriumas net nepriima 
į šaldytuvą net uždarytų kars-
tų, kuriuose guli mirusieji nuo 
„kovido“. O „komunalinis“ 
šarvoja atvirame karste (juo-
kiasi). Žinau, kad ten dabar visi 
ūžia. Skambinausi į kitas fir-
mas - Panevėžio, Vilniaus -  tai 
ten  sakė, kad jie irgi  laikosi 
griežtų rekomendacijų. Taip pat 
skambinome į Vilnių ir mums 
sakė - net trumpam negalima 
atidaryti karstų, liepė perspė-
ti žmones, kad neatidarinėtų, 
nes jei žmogus yra miręs nuo 
koronaviruso, yra infekuotas 
paviršius. Mums taip paaiškino 
Visuomenės sveikatos centras, 
ponia Lingienė (Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
Vilniaus departamento direkto-
rė Rolanda Lingienė,- red.pas-
taba)“, - tęsė D.Dyrienė.

Mirusio tėvo net 
neaprengė

Kol laidojimų namų savinin-
kai savaip traktuoja terminą „re-
komendacija“ ( šis žodis reiškia 
„patarimas“, „pasiūlymas“), ar-
timųjų netekę žmonės praranda 
galimybę nelaužydami tradicijų 
surengti su jais atsisveikinimą. 

Taip nutiko Panevėžio rajone, 
Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies 
parapijos klebonui Ričardui Ba-

niui. Praėjusių metų gruodį nuo 
koronaviruso mirė Svėdasuose 
gyvenęs jo tėvas. Atsisveikinti 
su brangiu žmogumi dvasinin-
kui teko prie užverto karsto.

„Tėtis net nebuvo aprengtas, 
tiesiog įkištas į lavonmaišį. 
Buvau skaitęs, kad yra papil-
domas mokestis už laidojimo 
namų darbuotojų aprangą. Su 
ta papildoma apranga ir kaina 
jie velionį aprengia. Ta firma, 
į kurią kreipiausi, tokių paslau-
gų neteikia (kunigas kreipėsi į 
IĮ „Gedulo namai“ Anykščių 
filialą, - red.pastaba). Mano 
tėvelio karstas buvo uždarytas. 
Mes gal kokias tris valandas 
pabuvome prie karsto, ir viskas. 
Nebuvo įmanoma ir negalima 
karsto atidaryti. Kremacijos ne-
norėjome, nes mūsų šeimos į tai 
visai kitoks požiūris, vertybės. 
Pagedėjome su mamyte dviese, 
ir viskas“, - pasakojo klebonas 
R.Banys.

Paguoda, kad leido 
pabūti prie karsto

Klebonas R.Banys stebėjosi, 
kad UAB Anykščių komuna-
linis ūkis laidojimo namuose 
mirusįjį nuo koronaviruso buvo 
leista pašarvoti atvirame kars-
te.

„Tai skandalingai keista. 
Vieniems galima - kitiems ne-
galima. Mums buvo griežtai 
pasakyta, kad negalima karsto 
atidaryti. Ir mamai buvo labai 
skaudu žinoti, kad tėtis net ne-
aprengtas, maiše dvigubame 
su visokiais dezinfekciniais 
skysčiais. Karstą parinkau la-
biau hermetišką, kad sandariai 
užsidarytų, nes ir patiems buvo 
nejauku. Maža kas ten gali nu-
tikti. Mes paisėme įstatymų ir 
gedėjome prie užverto karsto. 
Baisios laidotuvės, nenoriu jų 
net prisiminti. Visa paguoda, 
kad galėjome atsisveikinti ne 
kapuose, ant žvyro, kai karstas 
tiesiai atkeliauja iš morgo į ka-
pines, bet pabūti laidojimo salė-
je, nusifotografuoti atminimui“, 
- kalbėjo klebonas R.Banys.

Apsispręsti buvo sunku

Anykštėno verslininko Kęs-
tučio Zubricko šeimą neseniai 
taip pat sukrėtė skaudi netek-
tis - mirė jo motina. Jis, kaip 
ir klebonas R.Banys, dėl laido-
tuvių organizavimo kreipėsi į 
D.Dyrienės individualios įmo-
nės „Gedulo namai“ Anykščių 
filialą.

„Apsilankius jų ofise Anykš-
čiuose, pasakė, kad galime rink-
tis iš dviejų variantų - velionę 
kremuoti arba laidoti įprastiniu 

būdu. Norint kremuoti, reikia 
laukti eilėje, o šarvoti galima 
atsižvelgiant į laidojimo salės 
užimtumą. Pasirinkome antrąjį 
variantą, nes norėjome mamą 
palaidoti karste. Laidojimo 
namų darbuotoja išaiškino, kad 
mirusiosios kūnas bus įdėtas į 
du vakuumo maišus ir bus užda-
rame karste. Reikėjo apsispręsti 
dėl tokio šarvojimo būdo ir tai 
padaryti, aišku, buvo sunku“, - 
pasakojo K.Zubrickas.

Siūlė įvairius 
atsisveikinimo su velioniu 
variantus

Verslininkas sakė, kad laido-
jimo namų darbuotoja jam taip 
pat papasakojo, kaip kiti žmo-
nės, mirę nuo koronaviruso, 
buvo laidojami.

„Vieni tiesiai iš ligoninės į 
kapines mirusįjį veža. Kiti ren-
kasi atsisveikinimą su velioniu 
laidojimo namų salėje, kuris 
trunka dvi valandas. Dar vienas 
pasirinkimas - atsisveikinti su 
velioniu laidojimo salėje per 
parą, tačiau tuomet salėje nega-
li būti daugiau nei dešimt žmo-
nių“, - pasakojo jis.

K.Zubrickas sakė, kad šalia 
Anykščių Šv.Mato bažnyčios 
esančioje laidojimo salėje atsis-
veikinimas su jo motina truko 
nuo 9 iki 15 valandos.

Liko nuoskaudos…

Pasiteiravus, kaip jautėsi, kai 
tokią skaudžią valandą nebuvo 
galimybių paskutinį kartą pama-
tyti savo motinos, K.Zubrickas 
kalbėjo: „Ne tas žodis. Apie tai 
net negali būti kalbų. O kai dar 
pasakė, kad velionė negali būti 
aprengta drabužiais, tai visiškai 
buvo didžiausias nesusiprati-
mas. Su laidojimo namų vado-
vu kalbėjausi, klausiau, ar mi-
rusį žmogų jie aprengia, buvo 
patikinta, kad taip, dar pasitiks-
linau, ar tokią paslaugą teikia, 
jei žmogus miręs nuo koronavi-
ruso. Man buvo patikinta, kad 
taip, tokia paslauga teikiama, 
bet po 20 min. sulaukiau telefo-
ninio skambučio, kad šiuo klau-
simu pasikalbėti užsukčiau į jų 
ofisą Anykščiuose. Nuvykus į 
ofisą, darbuotojas paaiškino, 
kad miręs žmogus nuo koro-
naviruso nėra rengiamas, dra-
bužiai gali būti padėti karste, 
šalia mirusiojo, arba ant jo už-
tiesti. Paprašiau, kad drabužiai 
būtų užtiesti, tačiau pageidavau 
pamatyti, ar iš tiesų tai bus pa-
daryta. Sulaukiau klausimo: O 
ką - jūs mumis netikite? Negali 
ne tik pasižiūrėti, bet ir atidary-
ti, nors kažkiek tą karstą ir pa-

gerbti žmogų taip, kaip priimta 
Lietuvoje. Skaudūs niuansai“.

Patikėjo, kad tokia 
laidojimo tvarka visur

K.Zubrickas sakė, kad jo mo-
tinai pernai prieš Kūčias lūžo 
šlaunikaulis. Iš ryto jis gavo 
pranešimą, kad būdama Pane-
vėžio ligoninėje ji užsikrėtė ko-
ronavirusu.

Beje, į kitas laidojimo paslau-
gas K.Zubrickas sakė nesikrei-
pęs, nes iš laidojimo namų dar-
buotojo paaiškinimų suprato, 
kad koronaviruso pandemijos 
metu tokia mirusiųjų laidojimo 
tvarka yra visur.

„Iš žiniasklaidoje skelbiamo 
informacijos srauto puikiai su-
prantame, kad situacija Lietu-
voje yra sudėtinga ir ji tokia yra 
ne tik Lietuvoje, kad yra tokios 
taisyklės“, - sakė K.Zubrickas.

Į karsto vidų leidžia tik 
žvilgtelėti

„Anykšta“ pasidomėjo, kaip 
mirusieji nuo koronaviruso yra 
šarvojami kituose miestuose 
veikiančiuose laidojimo na-
muose.

Utenoje veikiančių laidojimo 
namų „Šermena“ darbuotoja 
pasakojo: „Taip, pageidaujama, 
kad karstas, kai  žmogus yra 
miręs nuo koronaviruso, būtų 
uždarytas. Nėra griežtai nuro-
dyta, kad privaloma, tai gimi-
nės atidaro ir truputį pasižiūri, 
ar artimasis guli, ar ne, ir vėl 
uždaro. Privaloma, kad karstas 
būtų uždarytas, kai eina visi pa-
žįstami ir artimieji.

Prie mirusiojo kūno griežtai 
draudžiama prisiliesti. Pataria-
me žmonėms atsisveikinti prie 
uždaryto karsto. Ir žmonės pa-
tys saugosi: juk nėra labai ištir-
ta, kaip tuo koronavirusu gali-
ma užsikrėsti“.

Laidojimo namų „Šermena“ 
darbuotoja taip pat sakė girdė-
jusi, kad kai kurios įmonės vi-
sai nepriima šarvoti mirusiųjų 
nuo koronaviruso.

Rekomendacijų paisyti 
nėra privaloma

„Anykšta“ su atsakingais 
specialistais bandė išsiaiškinti, 
kaip iš tiesų turėtų būti šarvo-
jami nuo koronaviruso mirę 
žmonės.

Utenos visuomenės sveikatos 
centro Anykščių skyriaus vedė-
ja Danguolė Sudeikienė aiški-
no: „Pagal reikalavimus, yra tik 
rekomenduojama šarvoti miru-
sįjį nuo koronaviruso uždarame 
karste. Tokio privalomo, kad 

būtinai uždarame karste,  reika-
lavimo nėra.

Kalbėjome su UAB Anykš-
čių komunalinis ūkis laidotuvių 
namų darbuotojais, jie įspėja 
žmones, kad rekomenduojama 
su velioniais atsisveikinti prie 
uždaro karsto. Taip išeina, kad 
koks bus atsisveikinimas su mi-
rusiuoju, prie uždaro ar atviro 
karsto, yra pačių artimųjų pasi-
rinkimas.

Kai rekomenduojama - nėra 
privaloma. Aišku, būtų ge-
riausia, kad būtų paisoma 
tų rekomendacijų“, - sakė 
D.Sudeikienė.

„Koronaviruso infekcija  per-
duodama kalbant, čiaudint, 
bendraujant, per rankos pa-
spaudimą. Nuo mirusiojo dėl 
koronaviruso užsikrėsti būtų 
sudėtinga, jei laikomasi visų 
reikalavimų: dėvimos  kaukės, 
laikomasi saugių atstumų, atlie-
kama dezinfekcija“, - paaiškino 
Utenos visuomenės sveikatos 
centro Anykščių skyriaus vedė-
ja D.Sudeikienė.

Sveikatos apsaugos 
ministerija: karstas 
gali būti atviras

Šiuo klausimu komentaro 
„Anykšta“ taip pat paprašė ir 
iš Sveikatos apsaugos ministe-
rijos. Ministerijos Spaudos tar-
nybos vyriausiasis specialistas 
Julijanas Gališanskis pateikė 
tokį oficialų Sveikatos apsau-
gos ministerijos komentarą:

„Remiantis Europos ligų pre-
vencijos ir kontrolės centro re-
komendacijomis, mirusiuosius 
nuo COVID-19 galima laidoti 
ir kremuoti įprastai. Tai reiškia, 
kad karstas gali būti ir atviras. 
Visgi Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) laikosi pozici-
jos, kad atsargumo dėlei karstą 
rekomenduojama būti uždarius, 
juolab Lietuvoje vis dar gajos 
atsisveikinimo su mirusiuoju 
tradicijos, kai nevengiama kon-
takto su velionio palaikais. Tai 
gali kelti tam tikrą minimalią 
riziką.

Svarbu pažymėti, kad papil-
domų atsargumo priemonių 
turėtų laikytis mirusiojo kūną 
prieš šarvojimą ar kremavi-
mą ruošiantys specialistai. Kai 
kurių procedūrų apskritai ne-
rekomenduojama atlikti, pa-
vyzdžiui, skrodimo ar balzama-
vimo, nebent tai yra būtina.

Taip pat primename, kad Lie-
tuvoje, galiojant karantinui, lai-
dotuvėse gali dalyvauti ne dau-
giau nei 10 asmenų, išskyrus 
šeimos ir (ar) namų ūkio narius 
ir ritualines paslaugas teikian-
čius asmenis“.

Verslininkas Kęstutis Zu-
brickas sakė, kad buvo ypač 
skaudu, kad atsisveikinimo 
su motina ritualo nebuvo ga-
lima atlikti taip, kaip priimta 
Lietuvoje.
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Apšerkšniję mūsų žiemos...
Gausiai iškritus sniegui, ,,Anykštos” skaitytojus pakvietėme siųsti nuotraukas, kuriose  

užfiksuoti žiemos džiaugsmai. Sulaukėme rekordiško nuotraukų skaičiaus - po kvietimu 
naujienų portalo anyksta.lt feisbuke - 36 komentarai. Įdomiausias, mūsų manymu, nuo-
traukas spausdiname laikraštyje. 

Dabar kviečiame dalytis nuotraukomis, iliustruojančiomis, kaip gintis nuo šalčių pa-
dedate mažiesiems draugams - paukščiukams, žvėreliams, augalams. Nepamirškite - kuo 
nuotraukose daugiau veidų, tuo didesnis šansas joms patekti į ,,Anykštą“!

Lina Dapkienė: Kai smagu, tai nė kiek nesunku.Labai smagu daryti Sniego angelus. Rezulta-
tas greitas, ryškus ir džiuginantis vaikus. Lina 
Dapkienė.

Sniego mantija vyskupui Antanui Baranauskui. Audronės Skai-
rienės nuotrauka.

Jovita Uzdraitė. Sūnus leidžiasi nuo kalniuko.

Vilmos Petniūnienės nuo-
trauka. Kaip sniego pūkų 
patalėlis?

Kristinos Tamulienės nuotrauka. Trise.

Ingridos Sabinos nuotrauka.

Vaidos Sabalytės nuotrau-
ka. Ir besmegeniai šiemet su 
kaukėmis.

Beatos Šapokienės nuotrauka. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Daiktų istori jos 
(kart.).
07:00 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 Didžiųjų kačių epo-
cha.
12:55 Girdykla. Afrikos 
gyvūnų oazė.
13:50 Kernavės archeolo-
ginė vietovė. 
14:00 Mis Marpl  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai. 
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Černobylis N-14. 
22:05 Ana Karenina  N-14. 
00:10 Išpirka už negyvėlį  
N-7. (kart.).
01:45 Bosė  N-14. (kart.).
03:20 Gyventi kaime gera 
(kart.).
03:45 Mis Marpl  N-7. 
(kart.).
05:15 Ponių rojus N-7. 

06:35 Stivenas Visata.
07:20 Nuotykių metas.
07:45 Ogis ir tarakonai.
08:05 Obuolys ir Svogūnas.
08:35 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
09:05 Šaunusis Skūbis-Dū.
09:35 Neramūs ir triukš-
mingi.
10:00 Balerina.
11:50 Ateivis vardu Aidas..
13:40 Rembo sūnus   N-7. 
15:35 Neteisingai apkaltin-
tas N-7. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2021. 
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Lietuvos balsas. 
21:50 Tamsos riterio sugrį-
žimas N-7. 
01:00 Gyvatės lėktuve   
N14. 
02:45 Tu esi čia (k) N14. 

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Žmogus voras  N-7..
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (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 Kumba.
12:20 Kenoloto”. 2020. 
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12:22 Kumba.
13:45 Jausmų vandenynas 
N-7.
15:25 Princesė nuotaka . 

N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Princesė nuotaka 
N-7.
17:25 Tai – mes  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Pelenė N-7.
21:40 Šaltas kraujas  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Šaltas kraujas  
N-14.
00:00 Legenda apie 
Heraklį N-7 (kart.).
01:50 Įstatymus gerbiantis 
pilietis  N-14 (kart.).

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato II etapas. (k). 
07:30 Snaiperis. (k) . N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas. 
10:00 Pakvaišusi porelė.
10:55 Diena laukinėje gam-
toje.
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai   N-7.  
12:55 Gordonas Ramzis.  
13:55 Pragaro virtuvė  N-7.  
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Viljamu Šatneriu  
N-7.  
15:55 Nusikaltimų tyrėjai  
N-7.  
17:15 Ateiviai   N-7.  
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Snaiperis  N-7. 
21:30 Legendų biuras   
N14. 
22:40 Gyvi numirėliai  N14. 
23:35 Menas vogti (k)  N14. 
01:15 Kaubojai ir ateiviai 
(k) N14. 

06:05 Mentalistas (k) N-7. 
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus  N-7. 
11:00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12:00 Vaikystės langas. 
12:30 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano  N-7. 
17:45 Baudžiauninkė  N-7. 
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 Prie amžinybės vartų   
N14. 
23:10 Bernvakaris 
Australijoje 2 N14. 
00:55 Nusikaltimo vieta – 
Hamburgas N14. 
02:35 Kapitonė Marlo (k) 
N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Kuršių Nerija. (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30. Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
09:55 Pirmą kartą (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Lietuva mūsų lūpose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno dienos. 
12:00 Mokslo sriuba. 
12:30 Šv. Mišios iš 
Videniškių šv. Lauryno baž-
nyčios. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:15 Sugrįžimas į paslap-
tingą sodą N-7. (kart.).
15:55 Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Ketvirtfinalis. Klaipėdos 

„Neptūnas“ – Alytaus 
„Dzūkija“/Šiaulių „Šiauliai“ 
laimėtojas. 
18:00 Didingas gamtos 
grožis (kart.).
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Pirmą kartą (kart.).
19:30 Žiemojimas su opera. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Žiemojimas su opera. 
23:50 Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio N-7. (kart.).
01:20 Ana Karenina N-14. 
(kart.).
03:25 Pirmą kartą (kart.).
03:30 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Atšiaurioji Aliaska  
(kart.).
08:00 Visureigiais per 
Aliaską  N-7.
09:00 Gyvūnų manija.
09:30 Vienam gale kablys.
10:00 Praeities žvalgas  
N-7.
10:30 Žydrosios planetos 
stebuklai  (kart.) N-7.
11:30 Vieniši tėvai  N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai N-7.
14:00 Išlikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen  N-7.
20:00 Antinų dinastija  
N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.

22:00.NBA rungtynės. 
Čikagos „Bulls“– Dalaso 
„Mavericks“.
00:30 NBA Action.
01:00 X Faktorius.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Vantos lapas  N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Vyrų šešėly-
je. ALEKSANDRA 
VOLFGANGAITĖ. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.30 Greitis. 
11.00 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
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 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 E.Šimkūnaitė 
„Žolinčių takais“. 
21.15 Laikykitės ten. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
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 pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? TV žai-
dimas.  
18:30 Klauskite daktaro.  
19:30 Daiktų istorijos.  
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 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos (kart.).
03:00 Panorama (kart.).

06:30 Svaragini  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. ..
10:00 Kalnietis  N-7. 
11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7.  
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  

14:20 Širdele mano  N-7.  .
15:30 Mano namai – mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
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 loterija 1634.
22:30 Didysis meistras   N14.  
00:55 Narkotikų prekeiviai  
N14. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Svajonių sodai  (kart.).
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
09:55 Sužeisti paukščiai  N-7.
12:00 Gražuolė Lialia  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Gražuolė Lialia  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
14:30 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
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 Kaip išsirinkti vyrą N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kaip išsirinkti vyrą N-14.
00:00 Rezidentas  N-14.
01:00 Rouzvudas  N-7.

01:50 24 valandos. Palikimas  
N-14.
02:40 Moderni šeima  N-7.
03:10 Rezidentas  (kart.) 
N-14.
04:00 Rouzvudas  (kart.) N-7.
04:50 Atsargiai! Merginos  
N-7.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k). 
08:45 Stoties policija (k) N-7. 
09:45 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7.
12:40 CSI. Majamis  N-7. 
13:40 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Stoties policija  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7.  
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
20:30 Varom! N-7. 
21:00 Naktinis reisas N14. 
22:40 Akloji zona (k) N-7. 
00:30 Legendų biuras (k) N14. 
01:35 Gyvi numirėliai (k) N14. 

07:15 Daktaras Ozas  N-7. 
08:10 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji  (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 

16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Džesmina N14. 
23:00 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 
02:30 Prie amžinybės vartų 
(k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos pi-
lies džiazo festivalis. Rūta 
Ščiogolevaitė. 1 d. (kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
07:00 Mija ir aš  (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą  (kart.).
07:35 Bitė Maja   (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
08:45 Atspindžiai  (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kas geresnio, kaimyne? 
( kart.).
12:40 Krikščionio žodis (kart.).
12:55 Mano tėviškė. Antanas 
Baranauskas ir Antanas 
Vienuolis
13:10 Kultūros diena (kart.).
14:05 LMŽ. (kart.).
14:30 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“ (kart.).
15:45 Pirmą kartą (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.

16:40 Gamina vaikai.  
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:55 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Kauno 
„Žalgiris“ – Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“. 
21:00 7 Kauno dienos (kart.).
21:30 Justas Tertelis. Sudie, 
idiotai! N-7.
23:10 Pasivaikščiojimai (kart.).
23:40 Klausimėlis. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Pabandom iš naujo! 
(kart.).
02:15 Valstybinis dainų ir 
šokių ansamblis „Lietuva“ ir 
grupė „Žalvarinis“. (kart.).

06:30 Einšteinas  (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 Pasmerkti  N-7.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
16:00 Einšteinas  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.
22:00 Universalus karys  
N-14.
00:10 Kapų ieškotojai  S.
01:55 Rouzvudas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas  N-7.
06.30 Vantos lapas  N-7.
07.00 Paprasti rinkimai.  
08.00 Mūsų gyvūnai.  
08.30 Partizanų keliais  N-7.
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
11.00 Reali mistika  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu  2020.
12.30 Kaimo akademija  
2021.
13.00 Nauja diena  2021.
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas. 
Informacinė laida.  
17.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija N-7.
19.30 Alfa taškas  2020.
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  2020.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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 kriminalinė 
policija  N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Daiktų istorijos (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras 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 Laukinis rajonas N-14. 
23:45 Alpių detektyvai  N-7. 
(kart.).
00:30 Šventadienio mintys 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai (kart.).
03:00 Panorama (kart.).

06:30 Svaragini  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7.  
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  

14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai – mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva.  
18:30 Žinios.
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 Druska   N-7.  .
00:30 Narkotikų prekeiviai  
N14..
01:35 Didysis meistras (k) 
N14.  

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  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 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai..
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Prieš srovę  N-7.
20:30 Moterys meluoja ge-
riau  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Ledas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Ledas  N-14.
00:00 Rezidentas  N-14.
01:00 Rouzvudas  N-7.
01:50 24 valandos. 
Palikimas . N-14.
02:40 Moderni šeima  N-7.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(13) (k). 
08:45 Stoties policija (k) N-7.
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7.  
11:40 Atsarginis prezidentas  
(k)  N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7. .
13:40 Mano virtuvė geriausia.
14:55 Stoties policija  N-7. 
16:00 Paskutinis faras  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Strėlė  N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas 
N-7. 
20:30 Varom! N-7. 
21:00 Pasmerktieji 2  N14. 
22:45 Naktinis reisas (k) N14.  
00:25 Didžiojo sprogimo teo-
rija   N-7. 
01:10 CSI. Majamis (k) N-7.

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 

šeimininkės  N-7. 
14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XX  N-7. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:50 Našlaitės  N-7..
02:25 Džesmina (k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 XXVI Klaipėdos pi-
lies džiazo festivalis. Rūta 
Ščiogolevaitė. 2 d. (kart.).
06:45 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
08:45 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Vilniaus sąsiuvinis. 
(kart.).
12:40 Kelias (kart.).
13:10 Išpažinimai (kart.).
13:35 Mūšio laukas (kart.).
14:00 7 Kauno dienos (kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:50 Didingas gamtos grožis 
(kart.).
15:20 Atspindžiai (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 

į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gustavo enciklopedija. 
.
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji. N-7. .
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Ekologiška. (kart.).
19:30 . Paslaptingoji Melania 
Trump.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tikrasis genijus N-7. 
22:55 Černobylis N-14. 2 s. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. 
01:30 Kuršių Nerija (kart.).
01:40 Auksinis protas (kart.).
02:50 Veranda (kart.).
03:20 Kultūringai su Nomeda. 

06:30 Einšteinas  (kart.) N-7.
07:30 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.
13:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11 . N-7.
16:00 Einšteinas  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 Eragonas N-7.
23:00 Gelbėtojai  N-7.
01:00 Rouzvudas . N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
08.00 Lietuvos miestai.  
09.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija 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 Teisingumo agentai  
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 nusikaltimo 
istorija 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  2020.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Dvaro rūmai  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija   N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti   N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Nacionalinė ekspedici-
ja  (kart.).
13:00 (Ne)emigrantai (kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras   N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? TV žai-
dimas.  
18:30 JAV prezidento inau-
guracija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Nuostabioji draugė   
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai  N-7. 
(kart.).
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).

06:30 Svaragini  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7.  
10:00 Kalnietis  N-7.  
11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7. 
12:45 Būrėja.

13:20 Turtuolė varguolė  N-7.  
14:20 Širdele mano  N-7.  
15:30 Mano namai – mano 
likimas  N-7.  
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. Infošou. 
20:00 VIDO VIDeO. N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7.  
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Čapis   N14.  .
00:50 Narkotikų prekeiviai  
N14.  
02:00 Druska (k)   N-7. 

06:25 Transformeriai N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Prieš srovę  (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai . 
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai..
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai..
19:30 Gero vakaro šou  N-7.
20:30 Moterys meluoja ge-
riau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.

22:00 Ledas  N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Ledas  N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Ledas  N-14.
00:05 Rezidentas  N-14.
01:05 Rouzvudas  N-7.
01:55 Tironas  N-14.
02:55 Moderni šeima  N-7.

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:45 Stoties policija (k) N-7. 
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7..
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Atsarginis prezidentas 
(k) N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7.  
13:40 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Betsafe–LKL čempi-
onatas.  
21:00 Keršto kraujas   N14. 
22:40 Pasmerktieji 2 (k) 
N14. 
00:25 Didžiojo sprogimo 
teorija N-7. 
01:10 CSI. Majamis (k) N-7. 

07:25 Daktaras Ozas N-7. 
08:20 Dvi širdys N-7. 
10:20 Akloji (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke N-7. 
12:30 Mentalistas N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 

14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą N-7. 
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XX  N-7. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:50 Našlaitės  N-7. 
02:25 Midsomerio žmogžu-
dystės XX (k)  N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. (kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla. 
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 Mokslo sriuba (kart.).
13:10 Širdyje lietuvis (kart.).
14:20 Vilniečiai. Ada 
Skliutauskaitė (kart.).
14:50 Paslaptingoji Melania 
Trump (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 LMŽ. .
17:10 Dvynukės.

18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Atspindžiai (kart.).
19:35 Mokslo ir terorizmo 
akistata.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema .
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki muzikos. 
21:33 Taika ir popmuzika.
23:20 Kuršių Nerija (kart.).
23:30 Veranda (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Susipažink su mano 
pasauliu (kart.).
00:40 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. 
01:30 Gražiausios poetų 
dainos (kart.).
03:10 Stambiu planu (kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (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 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Einšteinas  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 Broliai Sistersai  N-14.
23:25 Gelbėtojai  N-7.

01:20 Rouzvudas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas.  
07.00 Laikykitės ten.  
08.00 Vyrų šešėly-
je. ALEKSANDRA 
VOLFGANGAITĖ.  
08.30 Mūsų gyvūnai.  
09.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija 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 Teisingumo agentai  
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 nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 #NeSpaudai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
03.20 #NeSpaudai. 
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminalinė 
policija  N-7. 
10:35 Premjera. Tarnauti ir 
ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?  
12:00 Vakaras su Edita 
(kart.).
13:00 Pasaulio puodai  
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras  N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? .
18:30 Klauskite daktaro. .
19:30 (Pra)rasta karta. .
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Nematoma Lietuvos 
istorija  N-14.
22:30 Dviračio žinios.  
23:00 Kai nusėda dulkės 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Laisvė ir kūryba. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro 
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta (kart.).
03:00 Panorama (kart.).

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Kalnietis  N-7. 

11:00 Tūkstantis ir viena nak-
tis  N-7. 
12:45 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė  N-7. 
14:20 Širdele mano  N-7. 
15:30 Mano namai – mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
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 Terminatorius  N14. 
00:55 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
02:00 Čapis (k) N14. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Gero vakaro šou  
(kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba N-7.
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 Atsakomasis smūgis  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Atsakomasis smūgis  
N-14.
00:00 Rezidentas  N-14.
01:00 Rouzvudas  N-7.
01:50 Tironas  N-14.
02:40 Moderni šeima. N-7.

06:35 Pragaro virtuvė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriausia 
(k).
08:45 Stoties policija (k) N-7. 
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7. 
10:40 Mentalistas (k) N-7. 
11:40 Pragaro virtuvė (k) N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7.  
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  N-7.  
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7.  
20:30 Varom!   N-7.  
21:00 Snaiperis   N14. 
23:00 Keršto kraujas (k) N14. 
00:40 Didžiojo sprogimo teo-
rija  N-7. 
01:25 CSI. Majamis (k) (N-7.

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 

šeimininkės N-7. 
14:20 Stebuklas (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
20:00 Sugrįžimas į salą  N-7. 
21:00 Brokenvudo paslaptys  
N14. 
23:00 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 
02:30 Midsomerio žmogžu-
dystės XX. (k) N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. (kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo mokykla.  
08:45 LMŽ. Lietuvos mokyklų 
žaidynės (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Trembita. (kart.).
12:40 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).
13:10 Stambiu planu (kart.).
14:00 Euromaxx (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).
15:00 Mokslo ir terorizmo 
akistata (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.

16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai.  
17:10 Dvynukės. 
18:05 7 Kauno dienos (kart.).
18:30 Vilniaus mitų griovėjai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. .
21:33 Įžeidimas. N-14. 
23:25 Pasakojimai iš 
Japonijos.
23:30 Euromaxx (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018. 
01:30 Šoka Lietuva.
01:40 Duokim garo! (kart.).
03:05 Klausimėlis. (kart.).
03:20 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).

06:30 Einšteinas  (kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras (kart.) N-7.
09:00 Praeities žvalgas  
(kart.) N-7.
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 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Einšteinas  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 Drakono kardas . 
N-14.
23:10 Gelbėtojai  N-7.
01:00 Rouzvudas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 Keliautojo dienoraštis. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Netikėtas teisingumas 
N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris.  
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Alfa taškas.  
17.00 Oponentai.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Alfa taškas.  
23.30 Oponentai.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo 
istorija 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 Stilius. (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamokos. 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Eurolyga per LRT. 
19:45 Kauno „Žalgiris“ – 
Pirėjo „Olympiakos“. 
22:00 Auksinis protas. 
23:25 Laivų mūšis N-14. 
01:35 Milžinas Halkas N-14. 
04:00 LRT radijo žinios.

06:30 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 Mano namai – mano 
likimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis 

N-7. 
21:00 Džekas Rajanas  
N14. 
23:10 Gelbėjimo misija   
N14. 
01:00 Persekiotojas   N14. 
02:35 Terminatorius. 
Genesys (k) N14. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Farai . (kart.) N-7.
08:55 Meilės sūkuryje  
N-7.
10:00 Sužeisti paukščiai  
N-7.
12:00 Lialios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lialios sugrįžimas  
N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Liūtas karalius N-7.
21:15 Beždžionių planetos 
sukilimas  N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Beždžionių planetos 
sukilimas . N-7.
23:30 Žudikės maniakės 
užrašai N-14.
01:25 Atsakomasis smūgis  
N-14 (kart.).
03:05 Kaip išsirinkti vyrą 
N-14 (kart.).

06:35 Strėlė (k) N-7. 
07:35 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:45 Stoties policija (k) 
N-7. 
09:45 Paskutinis faras (k) 
N-7.  
10:40 Mentalistas (k) N-7.  
11:40 Atsarginis preziden-
tas  (k)   N-7.  
12:40 CSI. Majamis  N-7.  
13:40 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Stoties policija  N-7.  
16:00 Paskutinis faras  N-7 
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Strėlė  N-7.  
19:30 Amerikietiškos imty-
nės   N-7.  
21:30 Paskutinė kulka   
N14.  
23:30 Snaiperis (k) N14.  
01:30 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7.  
02:15 CSI. Majamis (k) 
N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji (k).
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Stebuklas  (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7. 
18:00 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7. 
19:55 Sugrįžimas į salą  
N-7. 

21:00 Aklasis detektyvas  
N14. 
22:55 Paryžiaus paslaptys  
N14. 
00:45 Našlaitės  N-7. 
02:20 Brokenvudo paslap-
tys  N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018 (kart.).
06:50 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
08:35 Kūrybingumo moky-
kla. 
08:45 Ekologiška (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Rusų gatvė (kart.).
12:40 Stop juosta (kart.).
13:10 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
13:40 Vilniaus mitų griovė-
jai (kart.).
15:40 „Dainų dainelės“ 
akimirkos (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Stop juosta (kart.).
19:35 Kultūros diena. 

20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Bjornas Borgas prieš 
Makenrojų N-14.
23:20 Legendinio ansam-
blio „Nerija“ atsisveikinimo 
koncertas.
01:20 DW naujienos rusų 
kalba.
01:35 Dabar pasaulyje. 
02:00 Taika ir popmuzika 
(kart.).
03:40 Įžeidimas N-14. 

06:30 Einšteinas  (kart.) 
N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Univeras . (kart.) 
N-7.
09:00 Statybų gidas  
(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 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė  N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Vedęs ir turi vaikų  
N-7.
19:30 Moderni šeima  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Geležinis žmogus . 
N-7.
00:25 Drakono kardas N-14 
(kart.).
02:20 Broliai Sistersai  

N-14 (kart.).

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Alfa taškas. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Greitis. 
08.30 Vantos lapas  N-7.
09.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  
N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.  
12.30 Alfa taškas.  
13.00 Nauja diena.  
14.00 Teisingumo agentai  
N-7.
15.00 Reali mistika  N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.  
17.00 Laikykitės ten.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
19.30 Nauja diena.  
20.00 Reporteris.  
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika  N-7.
21.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
22.30 Reporteris.  
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Bušido ringas  N-7.
23.30 Laikykitės ten.  
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Šoka Lietuva.
06:20 Išpažinimai. 
06:50 Mano gyvenimas 
kaip abėcėlė.
08:30 LMŽ. 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Klausimėlis. 
12:10 Šnipai gamtoje.
13:05 Neaprėpiama Afrika.
14:00 Frenki Dreik paslap-
tys   N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Sti l ius. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Pabandom iš naujo! 
22:40 Išbandymas dviem   
N-7. 
00:25 Laivų mūšis N-14.  
(kart.).
02:35 Šnipai gamtoje 
(kart.).

06:20 Stivenas Visata.
07:05 Nuotykių metas.
07:30 Ogis ir tarakonai.
07:40 Obuolys ir 
Svogūnas.
07:55 Ogis ir tarakonai.
08:05 Obuolys ir 
Svogūnas.
08:20 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.

08:50 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:20 Neramūs ir tr iukš-
mingi.
09:45 Dagas iš akmens 
amžiaus.
11:25 Marsupilamio pėd-
sakais   N-7. 
13:30 Princesė Enė.
15:50 Vyrai juodais drabu-
žiais 3   N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.Orai. 
19:30 Šrekas Trečiasis.
21:15 Ko nori vyrai   N14. 
23:35 Senoji mokykla   S. 
01:20 Džekas Rajanas (k) 
N14. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) N-7.
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Monstrų viešbutis.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis  (kart.) 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 Tylūs geradariai. 
12:00 Dramblys. Kalahario 
karalius.
12:20 Kenoloto.
12:22 Dramblys. Kalahario 
karalius.
13:00 Didžioj i  kelionė  
N-7.
14:40 Robinzonas Kruzas 
N-7.
16:45 Ekstrasensai  N-7.
17:20 Kenoloto.

17:22 Ekstrasensai  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 galvOK.
19:35 Eurojackpot.
19:40 galvOK.
21:30 Džordanos Butkutės 
koncertas.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Benas grįžo į namus  
N-14.
00:30 Ledas  (kart.) N-14.
03:50 Tironas  (kart.) 
N-14.

07:00 Varom! (k) N-7. 
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Varom! (k) N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 Pakvaišusi porelė.
10:55 Diena laukinėje 
gamtoje.
12:00 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai  N-7.  
12:55 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13:55 Pragaro virtuvė  
N-7.  
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai su Vil jamu Šatneriu  
N-7.  
16:00 Nepamirštamas tyri-
mas  N-7.  
19:30 Akloj i  zona  N-7.  
20:30 Snaiperis  N-7.  
21:30 Legenda   N14.  
00:05 Aeon Flux   N-7..
01:50 Paskutinė kulka (k) 
N14. 

07:00 Mentalistas (k) N-7. 
08:50 Daktaras Ozas  N-7. 
09:50 Tėvas Motiejus  

N-7. 
11:00 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
12:00 Džinas Ital i jos pa-
krantėje.
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 Kapitonė Marlo  
N14. 
23:05 Nusikalt imo vieta – 
Hanoveris  N14. 
00:55 Paryžiaus paslaptys  
(k) N14. 
02:30 Aklasis detektyvas 
(k) N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėlis (kart.).
07:30 Vilniečiai. Albinas 
Purys. 
08:00 Didingas gamtos 
grožis. 
08:30 Susipažink su mano 
pasauliu..
09:00 Į sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
09:55 Archeologės Mari jos 
Gimbutienės 100-mečiui. 
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 Gražiausios poetų 

dainos. 
16:00 LMŽ. 
16:30 Gamina vaikai. 
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos.  
Režisierius Audrius 
Mickevičius. 
19:00 Euromaxx (kart.).
19:30 Etnos. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Midvėjaus mūšis 
N-14. 
23:10 Palik t ik dainą man. 
00:40 Dabar pasaulyje. 
01:05 Milžinas Halkas 
N-14. (kart.).
03:25 Procesai (kart.).

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 Visureigiais per 
Aliaską  N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Žydrosios planetos 
stebuklai (kart.) N-7.
11:30 Kietuoliai  N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai N-7.
14:00  Išl ikimas  N-7.
15:00 Pragaro kelias  N-7.
16:00 Jukono vyrai   N-7.
17:00 Sandėl ių karai  
N-7.
18:00 Vienas  N-7.
19:00 Žaidimų žaidimas 
su El len  N-7.
20:00 Ant inų dinast i ja  
N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Laiko ki lpa  N-14.

00:00 Geležinis žmogus 
N-7 (kart . ) .
02:15 Eragonas .  N-7 
(kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas. 
07.20 Vyrų šešėlyje. 
Felici ja Bortkevičienė. 
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas N-7.
10.30 Keliautojo dieno-
raštis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
14.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas  N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Vyrų šešėlyje. 
HALINA KAIRIŪKŠTYTĖ - 
JACINIENĖ. 
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai . 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Netikėtas teisingu-
mas N-7.
02.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
03.35 Gyvenimas. 

INGREDIENTAI:
3 valg. šaukštai miltų,
2 valg. šaukštai kuminų,
1,5 arb. šaukštelio maltų juo-

dųjų pipirų,
900g. kiaulienos  sprandinės,
2 svogūnai,
2 valg. šaukštai alyvuogių 

aliejaus,
400 ml mėsos sultinio,
300 ml sauso obuolių sidro,
100 ml obuolių acto,
900 g moliūgų.
2 morkos,
2 obuoliai.

 GAMINIMAS:
1.Dubenėlyje sumaišykite 

miltus, kuminus, druską ir pi-
pirus. Sudėkite 2 centimetrų 
gabaliukais pjaustytą mėsą ir 
gerai išmaišykite. Svogūną nu-
lupkite ir supjaustykite plonais 
griežinėliais.

Troškinys su moliūgais ir mėsa

2.Pusę mėsos ir pusę svogūnų 
apkepkite keptuvėje ir suvers-
kite į puodą. Tuomet apkepkite 
likusią dalį. Į puodą su mėsa 
supilkite sultinį, sidrą, actą, už-
virkite ir, sumažinę ugnį, troš-
kinkite 20 minučių.

3.Tuo metu nulupkite moliū-
gus, išimkite sėklas, o minkš-
tąją dalį supjaustykite didokais 
gabaliukais. Sudėkite į troškinį 
sykiu su nuskustomis ir dides-
niais gabaliukais pjaustytomis 
morkomis.

4.Kai vėl užvirs, sumažinkite 
ugnį ir troškinkite dar 20 minu-
čių. Sudėkite skiltelėmis pjaus-
tytus luptus obuolius ir troškin-
kite dar 5–10 minučių.

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patiekalų receptų. 
Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

Receptus siųskite el. paštu: vadyba@anyksta.lt.

Puikus receptas savaitga-
lio pietums. Išbandykite ir 
nustebinkite savo šeimą ku-
linariniu šedevru, nenusilie-
džiančiu net pačiam Jamie 
Oliver'iui.
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įvairūs
Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldi-
klius. Garantija iki 2 m., pensi-
ninkams - nuolaidos. Vyksta į 
rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

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.

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax 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.

Tariu nuoširdžiausią padėką „Optikos pasaulio“ pro-
jektų vadovei Erikai ŠUMAUSKAITEI ir parduotuvės 
konsultantei Ingridai ESMANTIENEI už suteiktą gali-
mybę geriau girdėti.

Antanas PESLIAKAS

Paslaugos

Vandens gręžiniai, geotermi-
nis šildymas. Darbai nuo A iki 
Z visoje Lietuvoje ištisus me-
tus. Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, 
Linas (8-616) 08020, 
Rolandas (8-686) 83265.

Nežydi gėlės vidury žiemos,
Lengvai šarma pasidabruoja plaukus.
Tegul širdy ilgai pavasaris dainuos,
Garbingo jubiliejaus šio sulaukus.
Tegul darbuos - prasminguos, dideliuos -
Jaunatviškos energijos nestinga.
Geros sveikatos, nuotaikos geros,
Dar daugel metų linkim būt laimingai.

Stasę VANAGIENĘ, gyvenančią Bikūnų 
kaime, Anykščių sen., 
85-ojo jubiliejaus proga sveikina 

dukra Virginija, žentas Valentas, anūkai Darius su žmona Justina, Vytautas su 
žmona Snieguole, Donatas su drauge Lina, anūkė Vita ir proanūkiai Nojus ir Vilius

Brangūs tėveliai,
Pavasaris, ruduo - Jūs visada šalia,
Žiema ar vasara - Jūs visada drauge.
Ir šventės, ir draugai - Jūs visada kartu,
Nelaimės ar vargai - petys petin abu.
 Už šypseną - šypsniu, už šilumą žodžiu,
 Už klaidą - švelnumu ir taip ratu, ratu
 Iš metų į metus gyvenimo keliu
 Važiuokit dar ilgai su meile ir džiaugsmu.

Auksinių vestuvių proga 
Eleną ir Stasį KIRTIKLIUS sveikina 

sūnus Darius su šeima

Giedrų dienų tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst!
Ilgiausių metų, geros sveikatos
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

Andriejų ŠERNĄ, gyvenantį Šlavėnų 
kaime, 
85-ojo jubiliejaus proga sveikina 

labai Tave mylintys artimieji – žmona ir dukros su šeimomis

Tvenkinių kasimas, 
valymas, melioracijos grio-
vių valymas, kelių tiesimas 

ir formavimas. 
Taip pat atliekame skaldos, 
grunto, molio, žvyro, smėlio 

pervežimo darbus savivarčiais. 
Tel. (8-698) 05251.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius,
 karpo gyvatvores, 

geni, smulkina šakas. 
Tel. (8-644) 41260. 

„Twitter“ vadovas: 
D. Trumpo blokavimas 
sukuria „pavojingą 
precedentą“

„Twitter“ vadovas Jackas Dor-
sey parėmė platformos spren-
dimą uždaryti JAV prezidento 
Donaldo Trumpo paskyrą, bet 
sakė, kad tai sukuria „pavojingą 
precedentą“ ir reiškia pastangų 
skatinti sveiką bendravimą soci-
aliniuose tinkluose nesėkmę.

D. Trumpas neteko beveik 
visų galimybių naudotis sociali-
ne žiniasklaida, kurią dirbdamas 
prezidento poste pasitelkdavo 
kaip savo politikos ruporą, kai 
jo šalininkų minia sausio 6 die-
ną šturmavo JAV Kapitolijų. 
Šios riaušės pareikalavo penkių 
žmonių gyvybių.

Be „Twitter“, prezidentą blo-
kavo „Facebook“, „Instagram“, 
„Twitch“ ir „Snapchat“, o „You-
Tube“ laikinai sustabdė jo kana-
lą.

„Twitter“ būdavo mėgstamiau-
sias respublikonų prezidento 
įrankis tiesioginiam kasdieniam 
bendravimui su maždaug 88 
mln. sekėjų. Jis tviteryje skelb-
davo viską – nuo deklaracijų iki 
kaltinimų, o socialinis tinklas ne 
vieną jo žinutę yra pažymėjęs 
kaip neatitinkančią tikrovės.

Socialinės žiniasklaidos ope-
ratoriai sako, kad D. Trumpas 
galėtų naudodamasis savo pa-
skyromis toliau kurstyti neramu-
mus prieš išrinktojo prezidento 
Joe Bideno inauguraciją.

Pirmadienį „Twitter“ žengė 
dar vieną žingsnį ir paskelbė už-
blokavęs „daugiau nei 70 tūkst. 
paskyrų“, susijusių su kraštuti-
nių dešiniųjų sąmokslo teorija 
„QAnon“. Jos sekėjai tiki, kad 
D. Trumpas kariauja slaptą karą 
su pasauline liberalia Šėtoną 
garbinančių pedofilų sekta.

„Suprantame troškimą dabar 
visam laikui jį blokuoti“, – sakė 
Amerikos pilietinių teisių sąjun-
gos (ACLU) vyresnioji teisės 
konsultantė Kate Ruane.

„Tačiau visiems turėtų kelti 
susirūpinimą, kai tokios bendro-
vės kaip „Facebook“ ir „Twit-
ter“ naudojasi nevaržoma galia 
pašalinti žmonėms iš platformų, 
tapusių nepamainomomis pasi-
sakyti milijardams [žmonių]“, 
– perspėjo ji.

Įsikišo net Vokietijos kanclerė 
Angela Merkel: ji pirmadienį 
per savo atstovą pareiškė ma-
nanti, kad dėl nuomonės laisvės 
neturėtų spręsti „socialinių ži-
niasklaidos tinklų vadovybė“.

J. Dorsey trečiadienį sakė, jog 
laikosi nuomonės, kad „Twitter“ 
sprendimas blokuoti D. Trum-
pą yra teisingas, tačiau pridūrė: 
„[Tai] sukuria precedentą, kuris, 
jaučiu, yra pavojingas: asmens 
ar korporacijos galią pasaulinio 
viešojo pokalbio daliai“.

„Šiam momentui galbūt reikia 
tokios dinamikos, bet ilguoju 
periodu tai kenks kilniam tikslui 
ir atviro interneto idealams“, – 
sakė jis.

-Bns
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

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.

Perku senus 
motociklus ir kitą 

seną techniką. 
Jų dalis, dokumentus, 

literatūrą. 
Tel. (8-673) 09354.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Ieškau sodybos 
prie ežero ar upės. 

Gali būti apleista.
Tel. (8-663) 68683.

STATyBOS DARBŲ 
VADOVUI, DARBŲ 

VyKDyTOJUI.
Darbo pobūdis:

inžinerinių tinklų, 
hidrotechninių statinių statyba, 

melioracijos darbai.
Išsamesnė informacija 

tel.: (8- 698) 87977,
arba kreiptis adresu: 

Durpyno g. 2, Kavoliškio 
k., Rokiškio r.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, dėl 
darbo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miš-
kus (brandžius, jaunus, malki-
nius, iškirstus), žemes, sody-
bas.

Tel. (8-651) 39039.

Automobiliai

Bet kokios būklės TOYOTA, 
MERCEDES, MITSUBISHI, 
AUDI, BMW markės automo-
bilį iki 2002 m. Siūlyti ir kitus 
variantus.

Tel. (8-626) 01716.

Automobilius, visureigius, mi-
kroautobusus, traktorius, sun-
kvežimius. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Kita

Brangiai - mišką su žeme 
arba išsikirtimui. Įvairią apvalią 
medieną. Parduoda malkas. 

Tel. (8-603) 98955. 

Šiltnamius (polikarbonatiniai, 
cinkuotas rėmas, daugiau nei 
20 rūšių). Žiemos nuolaidos ir 
dovanos!

www.sodoharmonija.lt, 
Tel. (8-682) 10643.

Nekilnojamasis turtas

Sodybą 8 km nuo Anykščių. 
Yra naujo namo projektas su 
pradėtomis statybomis. Kaina 
19 500 Eur. 

Tel. (8-609) 69487.

15,26 ha sklypą su galimomis 
statybomis Skiemonių seniūni-
joje. Sklype yra ežeras. 

Tel. (8-677) 13564.

Sodybą prie Svėdasų su nau-
ju tvenkiniu ir 58 arais žemės. 

Tel. (8-678) 75239.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

Du gretutinius sodo sklypus 
Žemuogių g. Anykščiuose. 

Tel. (8-679) 30668.

Kuras

Beržines ir kitų lapuočių mal-
kas. Turi sausesnių. Veža ka-
ladėmis, skaldytas iki 9 erdm., 
miškovežiu 30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

Juodalksnio, beržo, drebu-
lės malkas 3 m ilgio rąsteliais, 
veža miškovežiu, kaina nuo 15 
Eur/kub.m.

Tel. (8-682) 36606. 

Reikalinga šeima be žalingų 
įpročių prižūrėti sodybą Molėtų r. 

Tel. (8-656) 49075.

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm ir rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Skaldytas malkas, supjaus-
tytas atraižas. Turi sausų. 
Atveža.

Tel. (8-621) 30354.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Durpių briketus, pjuvenų bri-
ketus, anglis didmaišiuose. 
Sveria kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Baltarusiškus durpių brike-
tus. Medžio pjuvenų briketus 
(beržiniai). Pristato į namus.

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

Kita

Ūkininko Vladislovo Tamošiūno 
paukščių ūkis prekiauja kalaku-
tiena, dedeklėmis vištomis ir 
kiaušiniais. 

Tel. (8-687) 78274.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai Piešė kęstutis PABijuTAs, 
rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
sausio 16 - 18 d. - jaunatis.

Antanas, Dovainis, Vilda, 
Leonilė.

Marcelis, Norgailas, 
Norgailė.

šiandien

sausio 17 d.

vardadieniai

oras

-24

-15

sausio 18 d.
Gedgaudas, Jogailė, Liberta, 
Jolita.

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, 
apsilankę paštų skyriuose arba elektroniniu būdu - vadyba@anyksta.lt bei skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - 

(8-381) 59458 arba (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ - laiko patikrintas draugas!
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
11 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 85 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 75,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 44,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 70,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 60,00

„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

Prenumeratos 
kainos 2021 - iesiems 

metams

Tėvas priekaištauja sūnui:
- Kaip tu gali ieškoti gyveni-

mo draugės internete? Tai ne-
atsakinga ir amoralu!

- O kaip tu su mama susipa-
žinai?

- Normaliai, aš ją išlošiau 
kortomis.

***
- Ką darytum, jei dykumoje 

sutiktum nuodingą gyvatę?
- Aš ją nušaučiau.
- O jei neturėtum šautuvo?
- Aš ją nudurčiau.
- O jei neturėtum peilio?
- Klausyk, kieno tu pusėje: 

mano ar gyvatės?

***
Auksinis ryklys žvejui:
- Nagi, sakyk savo paskutinį 

norą.

***
Atvyksta du žemaičiai į 

Prancūziją ir nueina į vietinę 
parduotuvę. Vienas sako ki-
tam:

- Žė, žė, a nori parodysiu, 
kaip aš moku prancūziškai?

- Nu, rodyk.
Priėjo pirmasis prie kasinin-

ko ir sako:
- Le sveisto.
Kasininkas paduoda sviesto.
- Le dešros.
Kasininkas paduoda dešros.
- Le dounos.
Kasininkas paduoda duonos. 

O tas ir pradeda girtis:
- A, matai, sakiau, kad moku 

prancūziškai.
O kasininkas neapsikenčia ir 

sako:
- Le nebūčiau le žemaitis, le 

š... tu gautum!

Amiliutei pasivaidena, kad už ,,žiemos pramogas“ 
ją ruošiasi nubausti policija

Čiuoždama ji nuo kalniuko
Regi kėpsančią ,,Škodukę“.
Pareigūnas jai mojuoja -
Gal geriau prieit geruoju?.. 

nusipurčius purų sniegą,
Per pusnis ji  skuba, bėga. 
Veidą šaliku vynioja,
ir giliai giliai kvėpuoja. 

Trepsi kojom Amiliutė -
saugosi, kaip  nenugriūti: 
Pusbačiai, nors ir nauji,
Tačiau slidūs, negeri. 

- labas rytas, Pareigūne, 
kokios bėdos jus įstūmė?
Jeigu stovit iš pat ryto
Žvejų gatvėj, neprašvitus? -

klausia švelniai Amiliutė, 
stebi jos žvitri akutė:
kėpso šluota pusnyje,
Apsnigta kaip mašina.

Vaidlonyse (Troškūnų sen.) gyvenančio buvusio miškinin-
ko Albino Gvozdo ironiškas požiūris į aktualijas.

Anno Domini 2021- ieji 


