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Skaičiuoja klebono žemės sklypus

Baigiamasis Troškūnų klebono Sauliaus Filipavičiaus (centre) bylos posėdis, kuriame Panevėžio 
apygardos teismas nagrinėja nuteistojo apeliacinį skundą, vyko nuotoliniu būdu.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt
Panevėžio apygardos teis-

mas sausio 19-ąją toliau na-
grinėjo Troškūnų parapijos 
klebono Sauliaus Filipavi-
čiaus apeliacinį skundą, ku-
riame jis prašo panaikinti 
apylinkės teismo sprendimą, 
kad jis yra kaltas dėl aplai-
daus Troškūnų parapijos ir 
asmeninio ūkininko ūkio bu-
halterijos tvarkymo. 

Panevėžio apygardos pro-
kuratūros prokuroras Kęstu-
tis Greiciūnas teisme nurodė, 
kad, jo skaičiavimais, kunigas 
valdo apie 300 hektarų žemės, 
o S.Filipavičiaus gynėjai tvir-
tino, kad žemės kiekis neturi 
reikšmės.   

Skiepai sukėlė audrą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Po šiuo metu neveikian-
čio SPA „Vilnius Anykščiai“ 
darbuotojų vakcinavimo 
nuo Covid-19 atskleistos 
SPA „Vilnius“  sąsajos su 
dabartine šalies valdžia. 

SPA darbuotojų skie-
pais piktinasi Seimo opo-
zicija, griežtą nuomonę 
„Facebook“-e išdėstė žino-
mas žurnalistas Rimvydas 
Valatka. 

O ir pati UAB „Anšilas“, 
kuri valdo SPA „Vilnius 
Anykščiai“, direktorė Gie-
drė Maumevičiūtė sako, jog 
supranta, kad prioritetinis 
sąrašas, pagal kurį skiepija-
mos įstaigos, nėra tobulas. 

Audrą sukėlęs SPA „Vilnius Anykščiai“ darbuotojų skiepijimas nuo Covid-19 buvo teisėtas, nes 
Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio sudarytas prioritetinis sąrašas pažeistas nebuvo. 

Šildymas. Kelias dienas tru-
kę šalčiai šilumos vartotojų 
sąskaitų ženkliai neišaugins, 
teigia UAB „Anykščių ši-
luma“ direktorius Virgilijus 
Vaičiulis.„Aišku, sąskaitos 
šiek tiek bus didesnės nei pra-
ėjusių metų lapkritį ar gruo-
dį. Bet tai yra normalu, nes 
temperatūra buvo žemesnė“, 
- sakė jis. Pasak V.Vaičiulio, 
Anykščių mieste renovuotuo-
se daugiabučiuose  dabar per 
mėnesį už šildymą gyventojai 
vidutiniškai moka 20 - 30 Eur, 
nerenovuotame daugiabutyje 
- apie pusę šimto eurų. 

Paukščiai. Anykščių regioni-
nio parko direkcijos specialis-
tai suskaičiavo žiemojančius 
paukščius. Suskaičiuoti 289 
žiemojantys vandens paukš-
čiai, iš kurių didžiausią dalį 
sudarė didžiosios antys. Kaip 
ir kiekvienais metais, aps-
kaitos buvo vykdomos tose 
pačiose trijose vietose: prie 
Šventosios upės užtvankos 
ties Anykščiais, prie Švento-
sios upės užtvankos ties Ka-
varsku ir prie Judinio upelio 
žiočių. 

Prašymas. Į Anykščių rajo-
no savivaldybę kreipėsi dar 
vienos Anykščių mieste vei-
kiančios kavinės savininkas, 
prašydamas sumažinti mo-
kestį už patalpų nuomą.Toks 
prašymas gautas iš mažosios 
bendrijos „Roko virtuvė“, kuri 
Okuličiūtės dvarelyje nuomo-
jasi patalpas kavinei. Anykš-
čių rajono tarybai pasiūlyta 
„Roko virtuvei“ nuomos mo-
kestį mažinti 50 proc. Praėjusį 
mėnesį Anykščių rajono tary-
bos sprendimu patalpų nuo-
mos mokestis buvo sumažin-
tas bistro „Pirmas Daigas“.

Koronavirusu 
susirgo antrą 
kartą

Savivaldybės 
automobiliuose - 
sekimo įranga

Nacionalinės 
Eurovizijos 
atrankoje – 
anykštietiški 
akcentai
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temidės svarstyklės

Pinigai nusėda vietoje Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Karantinas pakeitė pirkėjų įpročius. Uždraudus gyven-
tojų važinėjimą tarp savivaldybių anykštėnai nebegali savo 
pinigų išvežti į Vilnių, tačiau ir vilniečiai jų iš sostinės ne-
beišveža. Kaip karantinas paveikė mažmeninę prekybą, 
klausėme  UAB „Utenos prekyba“ direktoriaus, Lietuvos 
vartotojų kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininko Ro-
berto Miliausko. 

Pasak R.Miliausko, UAB 
„Utenos prekyba“ karantiną 
ypač pajuto šventiniu laikotar-
piu - prekybos centrų apyvartos, 
palyginti su 2019-ųjų šventiniu 
laikotarpiu, drastiškai krito, o 
kaimo parduotuvių pardavimų 
apimtys išaugo. „Jeigu lygin-
tume bendras „Utenos preky-
bos“ pardavimų apimtis prieš 
šių metų šventes ir pošventiniu 
laikotarpiu su tuo pačiu pernai 
metų laikotarpiu - šiemet par-
davimai yra mažesni“, - dėstė 
R.Miliauskas.

UAB „Utenos prekyba“ val-

do Utenoje esančius prekybos 
centrus „Rašė“, „Aukštakalnis“ 
ir „Vyturiai“ bei keliasdešimt 
mažų Utenos rajono parduo-
tuvių. UAB „Utenos prekyba“ 
priklauso ir Anykščių UAB 
„Jara Jums“, kuri turi parduo-
tuvių tinklą. Uteniškiai valdo ir 
parduotuvę Svėdasuose. 

R.Miliauskas kalbėjo, kad 
policijos pareigūnai suvaržė ir 
asmenų judėjimą tos pačios sa-
vivaldybės teritorijoje. Jis teigė 
turįs žinių, kad Utenos rajono 
gyventojai nebuvo įleisti į Ute-
nos miestą, kita vertus, daugelis 

žmonių, niekieno neverčiami, 
stengiasi nevažiuoti į didelius 
prekybos centrus. 

Utenos prekybos centrai, 
verslininko įsitikinimu, neteko 
ir Molėtų, ir ,Anykščių, ir kitų 
aplinkinių rajonų pakraščių gy-
ventojų pinigų. „Jei tau 25 kilo-
metrai iki Molėtų ir tiek pat iki 
Utenos, greičiau važiuosi į Ute-
ną, nes didesnis miestas. Dabar į 
svetimos savivaldybės teritoriją 
žmonės nebevažiuoja“, - aiškino 
verslininkas.

Kavinių uždarymas, R. Mi-
liausko teigimu, įtakos mažme-
nininkams neturėjo, parduotuvių 
apyvartos neišaugo, nes kavinės 
produktus taip pat pirkdavosi 
prekybos centruose. 

„Pieno produktų gal daugiau 
perka. Alkoholio pardavimai ne-
didėja. Sudėtinga pagal prekes 
segmentuoti. Žmonės apsiper-
ka rečiau, bet krepšeliai dides-

ni“, - paklaustas apie konkrečių 
prekių pardavimų pasikeitimus, 
„Anykštai“ sakė negalįs nieko 
detalizuoti UAB „Utenos preky-
ba“ direktorius R.Miliauskas. 

Mirtis. Sausio 20 dieną apie 
11.00 val. prie namų, esančių 

Anykščiuose, Žvejų g., rastas 
vyro (g. 1956 m.) kūnas. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Smurtas. Sausio 21 dieną 
apie 15.54 val. Kavarsko se-
niūnijoje vyriškis (g. 1975 m., 
nustatytas 1,77 prom. girtumas) 

smurtavo prieš kitą vyriškį (g. 
1987 m., nustatytas 2,01 prom. 
girtumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Savanoriai pasiruošę padėti, kad karantino 
sunkumai būtų įveikti  

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone veiklą vykdantys Gynybos paramos fon-
do savanoriai kviečia atsiliepti gyventojus, kurie dėl šalyje 
įvesto karantino patiria sunkumų ir jiems reikia vienokios 
ar kitokios pagalbos.

„Gynybos paramos fondas – 
ne pelno siekianti organizacija, 
kuri teikia humanitarinę pagalbą 
Anykščiuose ir Anykščių rajone. 
Dėl karantino ribojimų dažnam 
žmogui, o ypač vyresnio am-
žiaus, sunku nueiti į parduotuvę 

apsipirkti, dėl permainingų žie-
mos oro sąlygų didėja tikimybė 
einant paslysti ir susižeisti. No-
riu priminti, kad Gynybos para-
mos fondo savanoriai visada yra 
pasiruošę padėti. Į mus kreiptis 
galima kiekvieną dieną, taip pat 

ir savaitgaliais, reikalui esant - ir 
visą parą. Pagalbą suteiksime 
neatidėliotinai“, - žadėjo Gy-
nybos paramos fondo savanoris 
Dominykas Puzinas.

Susisiekti su D.Puzinu galima 
mobiliojo telefono numeriu 8 
606 91144.

Gynybos paramos fondas 
Anykščių rajono gyventojams 
pagalbą teikė ir pirmojo karanti-
no metu pavasarį. Tuomet įvairi 

pagalba, dažniausiai maisto pro-
duktų, vaistų pristatymas į na-
mus, suteikta apie 100 anykštė-
nų. Pagalbą teikė 20 savanorių.

Anykštėnas savanoris D. Pu-
zinas pastebėjo, kad antrojo 
karantino metu į Gynybos para-
mos fondą kreipiasi kiek mažiau 
žmonių. Nuo lapkritį paskelbto 
karantino pradžios jaunuoliai 
pagelbėjo maždaug pusšimčiui 
gyventojų.

Koronavirusu susirgo antrą kartą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sausio 22-ąją, penktadienį, koronavirusu sirgo 200 anykš-
tėnų. Vieninteliu Anykščių židiniu liko Anykščių rajono li-
goninė. Su šiuo židiniu siejama70 susirgimų. 

Anykščių rajone nustatytas pirmasis atvejis, kai žmogus 
Covid-19 susirgo antrą kartą. Nuo pandemijos pradžios jau 
mirė 48 Covid-19 sirgę anykštėnai.

Šią savaitę Anykščių ligoni-
nės medikams pradėtos leisti 
antrosios vakcinos nuo Covid-
19 dozės. 

Bent po vieną kartą skiepyti 
747 anykštėnai

Antrą kartą vakcinuoti tie li-
goninės medikai, kurie pirmą 
kartą skiepyti dar prieš Nau-
juosius metus. Tiesa, antrieji 
skiepai suleisti tik 5 iš 10 pirmą 
kartą gruodžio pabaigoje skie-
pytiems medikams. Kiti 5 pa-
skiepytieji, gavę pirmąjį skiepą, 
susirgo Covid-19.

Anykščių rajono ligoninės 
laikinasis direktorius Dalis Vai-
ginas „Anykštai“ sakė, jog li-
kusios 5 vakcinos bus suleistos 
tiems medikams, kurie iki šiol 
nėra gavę pirmojo skiepo. 

Iki šiol paskiepyti 132 
Anykščių rajono ligoninės dar-
buotojai ir 75 Anykščių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
darbuotojai. Anykščių rajono 
savivaldybės internetinėje sve-
tainėje skelbiama,  jog oficialiai 
vakcinos atsisakė 14 Anykščių 
PSPC darbuotojų, 40 šios įstai-

gos kolektyvo narių yra persir-
gę Covid-19. Pagal savivaldy-
bės skelbiamus duomenis, iš 
ligoninės kolektyvo niekas ne-
atsisakė vakcinos, o Covid-19 
persirgo vos 2 medikai. 

Anykčių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ 
aiškino, kad pagal minimą len-
telę galima įvertinti ne bendrus 
skaičius, o tik ketintų vakcinuo-
ti asmenų sąrašus. Anykščių ra-
jono ligoninėje gerokai per 200 
darbuotojų. D.Vaiginas dėstė, 
jog yra medikų, kurie atsisako 
skiepų, yra tokių, kurie persirgo 
Covid-19, yra dabar sergančių. 
Atsisakančiųjų vakcinos skai-
čiaus D.Vaiginas neįvardijo, 
tačiau panašu, kad tas skaičius 
nėra mažas.   

Iš 75 su Anykščių ligoninės 
židiniu siejamų Covid-19 ser-

gančių asmenų - 24 yra pacien-
tai. Kiti židiniui priskirti asme-
nys yra ligoninės darbuotojai 
arba darbuotojų šeimų nariai. 
Pacientai, sergantys Covid -19, 
guli izoliuotame bloke. 

D.Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
jog šią savaitę Anykščiuose re-
gistruotas pirmasis asmuo, ku-
ris Covid-19 susirgo jau antrą 
kartą.

Nuo pandemijos pradžios 
Covid-19 persirgo 691 Anykš-
čių rajono gyventojas.

D.Vaiginas „Anykštai“ kal-
bėjo, jog persigus Covid-19 ne-
būtinai susiformuoja imunitetas 
šiai ligai. Pasak gydytojo, kuo 
lengvesne Covid-19 forma per-
sergama -  tuo didesnė tikimy-
bė, jog imunitetas nesusiforma-
vo ir žmogui lieka didelė rizika 
vėl susirgti Covid-19. 

UAB „Utenos prekyba“ 
direktorius Robertas Mi-
liauskas sako, kad prekybos 
centrų pardavimų apimtys 
per karantiną sumažėjo, o 
kaimo parduotuvių apyvarta 
išaugo.

Kava. Brazilijoje, kuri yra 
didžiausia pasaulyje kavos ga-
mintoja ir eksportuotoja, 2021 
metais kavos pupelių derlius 
gali būti mažesnis net trečdaliu, 
o daugiausia tai lems sausros, 
ketvirtadienį pranešė šalies že-
mės ūkio statistikos agentūra 
„Conab“. Derlius gali būti nuo 
21,4 iki 30,5 proc. mažesnis nei 
2020-aisiais, rekordiniais me-
tais, kai buvo surinkta 63 mln. 
maišų po 60 kilogramų kavos 
pupelių, sakoma agentūros pir-
mojoje šiais metais paskelbtoje 
ataskaitoje. Tikėtina, kad 2021 
metais derlius sieks 43,9–49,6 
mln. maišų. Arabiniai kavame-
džiai, iš kurių Brazilija gauna 
77 proc. šalyje gaminamos ka-
vos, pakaitomis pasižymi dide-
liu ir mažu derlingumu. 2020-
ieji buvo gausaus derlingumo 
metai, o 2019-ieji buvo laikomi 
gerais mažo derlingumo me-
tais, kuomet derlius sudarė 49,3 
mln. kavos pupelių maišų. 

Vakcina. Vengrijos vyriausy-
bė penktadienį paskelbė susita-
rusi nupirkti daug rusiškos vak-
cinos nuo COVID-19 „Sputnik 
V“ dozių, nors šios vakcinos 
dar nepatvirtino Europos vais-
tų agentūra (EVA). Vengrija iš 
Rusijos pirks 2 mln. vakcinos 
„Sputnik V“ dozių, kiek vėliau 
patvirtino vengrų diplomatijos 
vadovas Peteris Szijjarto. „Jau 
gavome Rusijos atstovų pasi-
rašytos sutarties kopiją. Pagal 
šį susitarimą gausime vakcinos 
partiją, reikalingą milijonui 
gyventojų skiepyti“, – sakė jis 
penktadienį, pradėdamas dery-
bas su Rusijos užsienio reikalų 
ministru Sergejumi Lavrovu. 
„Kaip ir Rusija, susiduriame 
su ekonominėmis ir medicini-
nėmis iššūkiais, nulemtais ko-
ronaviruso pandemijos. Deja, 
vakcinos Vengriją pasiekia la-
bai lėtai, – pažymėjo ministras. 
– Būtent todėl susitarimai su 
Rusija mums labai svarbūs, kad 
galėtume iš nepriklausomo šal-
tinio įsigyti didelių apimčių tin-
kamų medicininių preparatų.“

Pajamos. Valstybės biudžeto 
ir savivaldybių biudžetų paja-
mos pernai buvo 10,728 mlrd. 
eurų – 920,3 mln. eurų (7,9 
proc.) mažiau nei planuota ir 
55,5 mln. eurų (0,5 proc.) ma-
žiau nei 2019 metais. Pajamų į 
valstybės biudžetą pernai gauta 
8,665 mlrd. eurų – 883,1 mln. 
eurų (9,2 proc.) mažiau nei 
planuota ir 52,2 mln. eurų (0,6 
proc.) mažiau nei 2019-aisiais, 
išankstinius duomenis pranešė 
Finansų ministerija. Pajamų iš 
mokesčių į valstybės biudžetą 
gauta 8,023 mlrd. eurų – 812,6 
mln. eurų (9,2 proc.) mažiau nei 
planuota ir 28,1 mln. eurų (0,3 
proc.) mažiau nei 2019 metais.

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

savaitės citatosSavivaldybės automobiliuose 
- sekimo įranga Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Penkiuose Anykščių rajono savivaldybės administracijos tarnybiniuose automobiliuose su-
montuota jų sekimo įranga.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Simas Aš-
trauskas „Anykštai“ sakė, kad 
tokia įranga sumontuota tarny-
biniame automobilyje „Škoda“, 
kuria naudojasi ir Anykščių 
rajono savivaldybės vadovai, 
dviejuose mikroautobusuose 
bei Anykščių ir Kavarsko se-
niūnijų naudojamuose tarnybi-
niuose automobiliuose. Šie au-
tomobiliai pasirinkti todėl, kad 
yra naudojami dažniausiai.

Bendrojo ir ūkio skyriaus ve-
dėjo pavaduotojas S.Aštrauskas 
sakė, kad iki šiol Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos tarnybinis transportas 
sekimo įrangos neturėjo. Ją 
įdiegti savivaldybei priklau-
sančiame transporte nuspręsta 
Anykščių rajono savivaldybės 
vadovų iniciatyva.

„Tikimės, kad automobilių 
sekimo įranga mums padės 
efektyviau tvarkyti buhalteri-

nius reikalus. Iki šiol nuvažiuo-
tus kilometrus reikėjo skaičiuo-
ti rankiniu būdu, o transporto 
kontrolės sekimo sistema tai 
gali iš karto suskaičiuoti ir 
perduoti buhalterijai. Sistema 
padės greičiau išsiaiškinti, kas, 
kur važiavo, kiek kuro sunau-
dojo, nes prieš sėsdamas į tar-
nybinį automobilį vairuotojas 
privalės pasinaudoti identifi-
kavimo kortele“, - pasakojo 
S.Aštrauskas.

Automobilių sekimo įrangą 
Anykščių rajono savivaldybė 
nuomosis iš UAB „Xirgo Glo-
bal“.

„Pirkti įrangą bandymo sta-
dijoje mums nenaudinga, nes 
ir tos technologijos nuolat kei-
čiasi, todėl nuoma yra geresnis 
dalykas“, - sakė S.Aštrauskas.

Transporto kontrolės sistemą 
Anykščių rajono savivaldybė 
pradžioje išbandys. Metams jos 
nuoma kainuos 650 Eur.

Bendrojo ir ūkio skyriaus ve-

dėjo pavaduotojas S.Aštrauskas 
sakė, kad jei automobilių sekimo 
įranga pasiteisins, ji bus įdiegta 
20-tyje Anykščių rajono savival-
dybės tarnybinių automobilių. 
Tokia paslauga dvejiems metams 
kainuotų 4 tūkst. Eur.

Automobilių sekimo įran-
gą prieš keletą metų dalyje 
tarnybinių automobilių buvo 
sumontavusi UAB „Anykščių 
šiluma”. Bendrovės direktorius 
Virgilijus Vaičiulis „Anykštai” 
sakė, kad buvo sekama, kur va-
žinėja įmonės santechnikai.

„Buvo nustatytas kuro limi-
tas: vienam  - 70, kitam - 100 
litrų mėnesiui. Ateina mėnesio 
pabaiga, reikia važiuoti nuraši-
nėti šilumos skaitiklių rodmenis  
- kuro trūksta. Aiškinau san-
technikams, kad su tarnybiniais 
automobiliais nevažinėtų į na-
mus pietauti. Jie teisinosi, kad 
taip nedaro, ir vis tiek aiškino, 
kad jiems trūksta kuro, todėl 
nevažiuosią nurašinėti šilumos 
skaitiklių rodmenų. Kai tarny-
biniuose automobiliuose buvo 
sumontuota sekimo įranga, pa-
aiškėjo, kad ir to kuro „sočiai”, 
pamačiau, kur kas važiuoja, ir 
pasibaigė viskas. Po to net kuro 
limitus susimažinome ir to kuro 
kad  tikrai užtenka”, - pasakojo 
V.Vaičiulis.

UAB „Anykščių šiluma” di-
rektorius sakė, kad atsisakyti 
tarnybinių automobilių sekimo 
įrangos buvo įvairių motyvų.

„Ta įranga kainuoja, be to, 
jei nori sekti automobilius, tai 
turi daryti kažkoks konkretus 
žmogus. Čia kaip draudimas 
rūkyti balkonuose. Uždraudė, o 
kas seka rūkančius? Taip išeina, 
kad tas įstatymas visai nereika-
lingas”,- dėstė V.Vaičiulis.

UAB „Anykščių šiluma” direktorius Virgilijus 
Vaičiulis sakė, kad jo vadovaujamos įmonės 
tarnybiniuose automobiliuose sekimo įranga 
buvo sumontuota tam, kad būtų galima nusta-
tyti, kur važinėja santechnikai.

Anykščių rajono savivaldybės Bendrojo ir ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojas Simas Aštraus-
kas aiškino, kad tarnybinių automobilių seki-
mo įranga bus sumontuota tam, kad savivaldy-
bei patogiau būtų apskaičiuoti kuro sąnaudas.

Kaip vertinate 
kelių bei gatvių 
priežiūrą 
Anykščių 
rajone gausiau 
pasnigus?

Indrė TUNKEVIČIENĖ:

- Vilties gatvę geriausiai valo. 
Per visą snigimo laiką du kartus 
yra pravažiavę, ir tai su pakeltu 
kaušu ir nė nebarstė... Tai kam 
iš viso važiavo - tik pečiais pa-
gūžčioti galima.

Audrius GOŠTAUTAS:

- Reikia mokėti važiuoti viso-
kiom sąlygom.

Tomas KARALIUS:

- Aš nemanau, kad aplamai 
valomi keliai - tikras siaubas:  
žvyrą ant kelio pila, jūs pasižiū-
rėkit, kiek akmenų ant kelio.

Laima ZELEVIENĖ:

- Pasidžiaukime žiema. Retai 
gi būna to sniegiuko. Prisimin-
kime tikras ziemas, kai trak-
toriai kelius skersai valydavo.
Visi išgyvenome... Anykščių savivaldybė į kai kuriuos savo automobilius sumon-

tavo įrangą, leidžiančią žinoti automobilių buvimo vietą, nuva-
žiuotą atstumą ir kitus kelionės duomenis.

Sakot, buvo kažkoks 
balzganas skystis?

Agnė ŠIRINSKIENĖ, Sei-
mo narė, apie SPA „Vilnius 
Anykščiai“ kolektyvo skiepi-
jimą: 

„Kitaip, kaip neskaidrus vak-
cinavimas, negali pavadinti to, 
kai skiepai neprieinami kitoms 
sanatorijoms bei SPA, tampa 
prieinamais Anykščiuose įsi-
kūrusiam SPA „Vilnius“, kuris 
šiuo metu net nevykdo jokios 
veiklos“.

Jei prokuroras peržengia 
ribas, kaltos ribos

Romualdas MIKLIUŠAS, 
Troškūnų klebono Sauliaus 
Filipavičiaus advokatas, teis-
me: 

„Toks kaltinimas, gynybos 
nuomone, reiškia, jog prokuro-
ras peržengė savo kompetenci-
jos ribas“.

Švęsti reikia taip, kad 
policija žinotų!

Valdas PALIONIS, Anykš-
čių rajono policijos komi-
siariato Reagavimo skyriaus 
viršininkas, apie  tai, jog gir-
taujantys ir drauge karanti-
no reikalavimus pažeidžian-
tys asmenys patys nuolat 
išsikviečia policiją: 

„Pranešimų, jog kažkur gir-
tauja daugiau nei vieno šeimos 
ūkio nariai - nesulaukiame. 
Tačiau apie šiuos pažeidimus 
nuolat praneša patys pažeidė-
jai“.  

Džo vadinamas 
Nepagaunamuoju todėl, 
kad jo niekas negaudo?

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, architektas, apie Anykš-
čius: 

„Mes turim galimybę savo 
nuostabų miestą paversti nepa-
kartojamu“.

Tikslą bus sunku pasiekti, 
bet įmanoma

Ramūnas DAUGELAVI-
ČIUS, prekės ženklo „Arba-
tos magija“ savininkas, apie 
verslo tikslus: 

„Mes nesiekiame tapti dide-
liais gamintojais. Mūsų tikslas 
yra išlikti mažiems“.

Ir vienus, ir kitus vis 
tiek laikas pakeičia...

Renata GUDONIENĖ, lai-
kinoji Anykščių turizmo ir 
verslo informacijos centro di-
rektorė, apie pasikeitimus: 

„Keistis reikia visuomet ir 
viskam - tiek žmonėms, tiek 
miestams“.
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Vidmantas ŠMIGELSKAS

Tarybų sąjungoje buvo 
šaukštų gamyklų, kurios per 
metus gamino du tūkstančius 
šaukštų ir tūkstantį tankų. 
Tankų gaminta dvigubai 
mažiau, todėl natūralu, jog 
jie gamyklos pavadinime ir 
neminėti.

„kas pasakys, kad jis 
mergaitė, tegul meta į mane 
akmenį“, -  sakė kisą Voro-
bjaninovą „Dvylikoje kėdžių“ 
berniuku pristatydamas Osta-
pas Benderis. 

iš tos pačios serijos teigi-
nys, jog sPA „Vilnius Anykš-
čiai“ yra asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga, o joje 
dirbantys masažistai - medi-
kai. SPA turi asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos licenciją. 

Yra dokumentas, vadinasi, 
sPA yra beveik ligoninė. 
Viskas. Taškas. Diskusijos 
baigtos. 

Pagal sveikatos apsaugos 
ministro Arūno Dulkio įsaky-
mą, kuriuo nustatytas skiepiji-
mo nuo Covid-19 eiliškumas, 
sPA „Vilnius Anykščiai“ 
įkrito į tą pačią kategoriją, 
kaip  privatūs odontologų ar 
ginekologų kabinetai. Įsivaiz-
duojat ginekologo kabinetą, 
kuriame yra pirtis, baseinas, 
brendis ir masažistas? Būtų 
toks biški dviprasmiškas ka-
binetas... Ypač jei svarbiausiu 
mediku ginekologo kabinete 
būtų masažistas. 

sPA „Vilnius Anykščiai“ 
skiepijimo istorijoje man 
įdomiausia dalis pasirodė ne 
kas kaltas, jog sveikatintojai 
paskiepyti pagal keistą eilę, 
bet iš esmės kreiva sistema.

Anykščių valdininkai laikėsi 
ministro įsakyme nurodytų 
prioritetų, o ministras grei-
čiausiai nenumatė visų landų. 
„Vsio zakonno“! 

netikiu, kad sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas 
surašytas stengiantis įtikti 
socialinės apsaugos ir darbo 

ministrės švogeriui, dirban-
čiam sPA „Vilnius Druskinin-
kai“. Remiantis šita logika, 
Anykščių meras sigutis 
Obelevičius pirmiausia man 
turėjo suveikti puslitrį vakci-
nos. Primenu, jei kas primir-
šote - s.Obelevičius yra mano 
tikros sesers vyras.    

sPA valdytojas Valdas 
Trinkūnas, o juolab vietos 
kontoros vadovė dėl sveikatin-
tojų kolektyvo skiepijimo taip 
pat nėra kalti: yra galimy-
bė – „jamam“! kiekvienas 
darbdavys 
taip elgtųsi. 

Išeina, 
jog niekas 
nekaltas, bet 
rezultatas - 
nesąmonė. 
Totali. Šios 
nesąmonės 
ištakos - ben-
droje valstybės netvarkoje, 
taip sakant – „galų nesuėji-
me“.

Per karantiną ribojami 
kontaktai, dalis paslaugas 
teikiančių įmonių uždarytos, 
dalies darbas -  suvaržytas. 
Maisto prekių parduotuvės ir 
vaistinės dirba įprastu režimu, 

nes valdžia nusprendė, jog 
negavę duonos ir citramono 
numirsime greičiau nei nuo 
koronos. statybinių medžiagų 
parduotuvių veikla ribota: jos 
dirba, bet žmonės į prekybos 
sales užeiti negali. sPA, kir-
pyklų ir restoranų veikla yra 
visiškai uždrausta, darbuoto-
jai išleisti į prastovas. išeitų, 
jog valdžia žino, kad žmogui 
ne tik maistas ir vaistai, bet ir 
plytos yra svarbiau nei SPA, 
nors sPA „Vilnius Anykščiai“ 
yra asmens sveikatos priežiū-

ros įstaiga. 
Pala, pala... 
Tada valdžiai 
nusispjaut 
ant mūsų 
sveikatos? 
Dėl maisto ir 
vaistų - dar 
bala nematė 
(nors sveika-

ta svarbiau nei vaistai), bet 
kaip su „Bikuvos“ plytomis? 
Arkit kaip afroafrikiečiai per 
karantiną, o sveikata pasirū-
pinsit, kai persirgsit „koro-
na“... Arba nesąžininga, arba 
nelogiška...       

kiek anksčiau per karantiną 
išlindo faktas, kad parduotuvių 

tinklas „Švaros prekės“ gali 
tęsti kontaktinę prekybą, nes 
atitinka reikalavimus. „Švaros 
prekėse“ yra maisto žmonėms, 
maisto papildų ir maisto 
gyvūnams. ir popieriai tvarkoj. 
Tegul sau dirba... Gyvūnų 
ėdalo parduotuvė - „Švaros 
prekės“! Ar čia man vienam 
ausį rėžia? Tačiau „Švaros 
prekės“, nelogiškai įsipiešu-
sios į karantino kontekstą, ne-
pažeidžia visuomenės interesų. 
O sPA „Vilnius Anykščiai“ 
kolektyvo skiepijimą daugelis 
priima beveik kaip asmeninę 
vakcinos vagystę. 

„Facebook“-e susipratu-
sieji piliečiai savo nuotrau-
kas iliustruoja rėmeliais su 
užrašu: „Aš skiepysiuos nuo 
Covid-19“. lešūdą tu skiepy-
sies. neliks vakcinų.

Dar vienas kovidinis 
graudulys - iki šiol neaišku, 
dėl ko mes čia draskomės. 
Daugybė turinčių teisę ir 
galimybę prioritetine tvarka 
pasiskiepyti gydytojų ir kitų 
masažistų vakcinų atsisako. 
nežinau kodėl jie taip elgiasi, 
bet pasitikėjimo vakcina šis 
faktas neprideda. juk dalis tų 
medikų - net su aukštuoju.    

„Facebook“-e susi-
pratusieji piliečiai savo 
nuotraukas iliustruoja 
rėmeliais su užrašu: „Aš 
skiepysiuos nuo Covid-
19“. Lešūdą tu skiepysies. 
Neliks vakcinų.

Skiepai sukėlė audrą
(Atkelta iš 1 psl.)

SPA kolektyvo 
vakcinavimas yra teisėtas

SPA „Vilnius Anykščiai“ dar-
buotojai paskiepyti anksčiau 
nei seneliai ar vėžininkai, nors 
įstaiga yra prastovose.  („SPA 
„Vilnius Anykščiai“ darbuo-
tojai pažeidžiamesni nei vėži-
ninkai“; Vidmantas ŠMIGELS-
KAS; „Anykšta“ 
2 0 2 1 - 0 1 - 1 6 ) . 
Vakcinos SPA 
darbuotojams su-
leistos todėl, kad, 
remiantis Svei-
katos apsaugos 
ministro Arūno 
Dulkio įsakymu, 
kuriuo sudary-
ta skiepijamųjų 
prioritetinė eilė, 
jiems Anykščiuo-
se ta eilė ir atėjo. 
SPA „Vilnius Anykščiai“ turi 
sveikatos priežiūros įstaigos li-
cenciją, todėl yra priskirta „kitų 
asmens sveikatos priežiūros įs-
taigų“ grupei. 

Direktorė: „SPA greičiau 
yra ligoninė nei 
restoranas“

„Anykštai“ po laikraščio pu-
blikacijos apie SPA „Vilnius 
Anykščiai“ kolektyvo skiepus  
paskambino UAB „Anšilas“, 

valdančios šį SPA, direktorė 
Giedrė Maumevičiūtė. Direk-
torė teigė, kad jos kolektyvo 
darbuotojus skaudina viešoje 
erdvėje pateikiama informacija, 
neva SPA kolektyvas paskiepy-
tas be eilės. 

Prastovose esančio SPA vado-
vė tikino, kad jos vadovaujama 
įstaiga pagal veiklos pobūdį pa-
našesnė į ligoninę nei į pramogų 
kompleksą. „40 procentų mūsų 

d a r b u o t o j ų 
turi medicininį 
išsilavinimą - 
masažuotojai, 
kineziterapeu-
tai...“ - kalbė-
jo direktorė. 
Ji tvirtino, kad 
reabilituotis į 
SPA atvyks-
ta žmonės po 
gydymosi li-
goninėse. „Už 
paslaugas jie 

susimoka patys. 2020-iasiais 
neturėjome nė vieno valstybės 
pavedimo“, - apie bendradarbia-
vimą su Valstybinėmis ligonių 
kasomis kalbėjo UAB„Anšilas“ 
direktorė.

UAB „Anšilas“, valdančios 
šį SPA, direktorė tikino, kad ji 
pati Anykščių rajono savival-
dybės gydytojai Vaivai Dauge-
lavičienei sakiusi, kad gal SPA 
reikėtų nepulti vieniems pirmų-
jų skiepytis. „Gal mes galime 
palaukti? - klausiau. Man savi-

valdybės atstovai, atsakė, kad 
jums reikia skiepytis“, - tikino 
G.Maumevičiūtė.

Direktorė pripažino, kad ir jai 
pačiai pasirodė, jog Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymas, 
kuriuo sudaryta prioritetinė 
besiskiepijančių nuo Covid-19 
eilė, nėra tobulas.    

Pas Valdą Trinkūną 
dirba ministrės 
švogeris

SPA„Vilnius Anykščiai“, kaip 
ir SPA „Vilnius Druskininkai“ 
bei SPA „Vilnius“, per kitas 
bendroves valdo verslininkas 
Valdas Trinkūnas. 

Portalas „Delfi“ praneša, jog 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Monika Navickienė 
yra dirbusi 
įmonėje „Ra-
minora“, val-
dančioje „SPA 
Vilnius Drus-
kininkai“.

„Dabartinis 
šios įmonės 
vadovas yra 
M. Navickie-
nės vyro Mindaugo Navicko 
brolis Rokas Navickas. „Mažai 
tikėtina, kad tai yra sutapimai, 
juo labiau žinant, kad įstaigų 
vadovai yra atsakingi už sąra-
šų sudarymą ir išsiaiškinimą, 
ką ir kur reikia vakcinuoti. Juo 
labiau kad tai ne pirmas atvejis, 

kada matome, jog savininkai ar 
vadovai vienu ar kitu būdu su-
dalyvauja“, – situaciją komen-
tavo valstiečių atstovas, buvęs 
sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga. Kaltinimus 
atmeta M. Navickienės atstovas 
spaudai Tomas Kavaliauskas. 

Jis „Info TV“ 
teigė, kad tai yra 
tik opozicijos 
i švedž io j imai , 
neturintys nieko 
bendro su tiesa. 
„Ministrė jokiu 
būdu ar forma ne-
sudarinėja eilės 
ir nenustato prio-

ritetų. Ką ir kada skiepyti, nu-
stato tik ekstremaliųjų situacijų 
valdymo komisijos vadovas. 
M. Navickienė savo veikloje 
vadovaujasi tik vakarietiškais 
skaidrumo ir etikos standartais. 
Todėl tokie niekuo nepagrįsti 
išvedžiojimai ne tik žeidžia, bet 

„Norite to ar ne, bet skiepai po blato realiai yra skiepų vagystė. 
Eilinė gėda“, - sako žurnalistas Rimvydas Valatka.

Bns nuotr.
ir skaudina“, – teigė jis“, - rašo 
portalas „Delfi“ („Žiniasklai-
da: neveikiančio Anykščių SPA 
darbuotojai paskiepyti dėl poli-
tinių ryšių“).

Rimvydas Valatka: 
„Eilinė gėda“

Komentarą apie SPA „Vil-
nius Anykščiai“ darbuotojų 
skiepijimą „Facebook“-e para-
šė garsus žurnalistas Rimvydas 
Valatka.

„Skiepų po blato garbės len-
toje - paskui Ūselių šeimyną ir 
Joniškio Damalaką - įsirėmi-
no ir visi UAB „Vilnius SPA 
Anykščiai“ darbuotojai bei 
administracija. Jau visi gydy-
tojai ir slaugytojos paskiepyti, 
visi seneliai globos namuose ir 
šiaip namuose su skiepu, kad jų 
užteko jauniems ir žvaliems už-
daryto SPA darbuotojams?

...UAB „Anšilas“, 
valdančios šį SPA, di-
rektorė tikino, kad ji 
pati Anykščių rajono 
savivaldybės gydytojai 
Vaivai Daugelavičienei 
sakiusi, kad gal SPA 
reikėtų nepulti vieniems 
pirmųjų skiepytis. „Gal 
mes galime palaukti? - 
klausiau... ...Socialinės apsaugos 

ir darbo ministrė Moni-
ka Navickienė yra dirbu-
si įmonėje „Raminora“, 
valdančioje „SPA Vilnius 
Druskininkai“...
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Savivaldybė pasirašė sutartį su dizaineriu Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldybė pasirašė sutartį su profe-
sionaliu dizaineriu Robertu Jakštaičiu. Paslaugos teikėjas 
kurs padėkų ir sveikinimų šablonus, maketuos reklaminius, 
reprezentacinius, informacinius tekstus, apipavidalins ren-
ginių afišas.

Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė ryšiams su visuo-
mene Silvija Sakevičiūtė infor-
mavo, kad dizainerio paslaugas 
savivaldybė įsigijo atlikusi ma-
žos vertės neskelbiamą pirkimą,  
kuris buvo vykdomas paslaugų 
teikėjus apklausiant žodžiu.

„Prieš vykdant pirkimą buvo 
kreiptasi į rajono kultūros bei 
turizmo įstaigų vadovus, prašant 
jų pateikti galimus kandidatus. 
Rekomendacijų sulaukta dėl as-
mens, su kuriuo, įvykdžius pir-
kimą, pasirašyta sutartis“, - sakė 
S.Sakevičiūtė.

Iki šių metų spalio mėnesio 
Anykščių rajono savivaldybėje  
dizaino-maketavimo paslaugą 

atliko neįvardytas   Anykščių 
rajono savivaldybės administra-
cijos Bendrojo ir ūkio skyriaus 
specialistas.

Pasiteiravus, kodėl dizaino-
maketavimo paslaugą perka 
Anykščių rajono savivaldybė, o 
ne paveda šį darbą atlikti kuriam 
nors tą darbą atlikti gebančiam 
savivaldybės administracijos 
specialistui, savivaldybės spe-
cialistė ryšiams su visuomene 
S.Sakevičiūtė atsakė: „Paslau-
gos pirkimas įvykdytas anksčiau 
minėtam asmeniui išėjus iš dar-
bovietės.“

Pasak S.Sakevičiūtės, dizaino-
maketavimo paslaugos apimtys 
priklauso nuo poreikio, tad kon-

krečiai nurodyti vieno mėnesio 
darbų apimties ji negalėjo. 

„Pavyzdžiui, liepos mėne-
sį, kai vyksta Valstybės dienos 
minėjimo renginiai, abiturientų 
išleistuvės, pasirengimas miesto 
šventei, Garbės piliečio apdo-
vanojimai, užsienio valstybių 
delegacijų priėmimai ir kt., rei-
kia maketuoti ir kelias dešimtis 
įvairios paskirties darbų: kelių 
formatų ir turinio afišas, skra-
jutes, lankstukus, pažymėjimus, 
įvairaus turinio dalyvių korteles, 
vardines padėkas ir sveikinimus, 
vizitų programas“, - vardijo 
Anykščių rajono savivaldybės 
atstovė.

Vilniaus dailės akademijos 
grafinio dizaino studijas baigęs 
R.Jakštaitis „Anykštai“ pasa-
kojo, kad nuo 2005 metų dirbo 
Vilniuje leistame laikraštyje 
„15 minučių“. Jam užsidarius, 
pradėjo dirbti laisvai samdomu 

dizaineriu.
„Per tą laiką šiek tiek dirbau 

su Anykščių turizmo ir verslo 
informacijos centru. Šios  įs-
taigos darbuotojai mane turbūt 
savivaldybei ir rekomendavo“,- 
sakė R.Jakštaitis.

Dizaineris sakė, kad Anykščių 
rajono savivaldybė bus pirmoji 
Lietuvoje, su kuria jis bendra-
darbiaus. Iki šiol R.Jakštaitis 
sakė darbinių reikalų turėjęs tik 
su kai kuriais šalies turizmo in-
formacijos centrais, o pagrindi-
niai jo paslaugų užsakovai buvo 
privačios įmonės.

„Manau, kad daug kūrybos 
nebus“, - apie laukiančius užsa-
kymus iš savivaldybės sakė sos-
tinėje gyvenantis dizaineris.

Sutartį su dizaineriu R. Jakš-
taičiu Anykščių rajono savival-
dybė pasirašė iki 2022 metų pa-
baigos. Sandėrio vertė - 9 tūkst. 
Eur.

šiupinys Skaičiuoja klebono žemės sklypus

Į aukštesnės instancijos 
teismą kunigas S.Filipavičius 
kreipėsi prašydamas panai-
kinti Utenos apylinkės teismo 
Anykščių rūmų 2020 metų 
liepos 31 dienos  sprendimą, 
kuriuo jis pripažintas kaltu dėl 
aplaidaus Troškūnų parapijos 
ir asmeninio ūkininko ūkio bu-
halterijos tvarkymo. Anykščių 
rūmai S.Filipavičiui skyrė 3012 
eurų baudą. Dėl trečiojo epizo-
do - pinigų skolinimo - bylą 
nagrinėjusi Anykščių rūmų tei-
sėja Zita Gavėnienė Troškūnų 
kelboną S.Filipavičių išteisino.   
Teismas nustatė, kad S. Filipa-
vičius nuo 2010 iki 2017 metų 
suteikė pusę milijono eurų 
paskolų. Tačiau po posėdžio 
teisėja Z.Gavėnienė nurodė, 
jog už šią veiklą S.Filipavičius 
nenuteistas, nes nebuvo vers-
liškumo.

Panevėžio apygardos teis-
mo S.Filipavičius prašo nai-
kinti Utenos apylinkės teismo 
Anykščių rūmų nuosprendžio 
dalis, kuriose jis pripažintas 
kaltu.

„Jokio nusikaltimo nepada-
riau, visi dokumentai nuo pat 
pradžios buvo pateikti. Dėl 
tų dokumenų nebuvo iškilęs 
joks klausimas, kad jie pa-
dirbti. Parapijos  kasos knyga 
pateikta įrodymų tyrimo metu 
gavus vyskupo leidimą. Apie 
parapijos komercinę ir aukų 
apskaitą labai kvalifikuotai pa-
sisakė abu auditoriai - Artūras 
Kapitanovas ir Česlovas Ma-
ciulevičius, gaila, kad Anykš-
čių teisėja nesugebėjo išgirsti 
auditorių argumentų. Tuos 
argumentus patvirtino gautas 

Finansų ministerijos paaiškini-
mas. Ūkininko žurnalas buvo 
vedamas ir jis visą laiką buvo. 
Buvo ir ikiteisminio tyrimo 
medžiagoje, nelabai suprantu, 
kodėl prokuroras jo nematė. 
Ir kodėl prokuroras jo savo 
laiku nepateikė FNTT speci-
alistei Nijolei Leonavičienei 
įvertinti. Kai N. Leonavičienė 
įvertino ir parapijos kasos kny-
gą, ir ūkininko pajamų išlaidų  
žurnalą, ji labai aiškiai pasakė, 
kad pagal šituos duomenis ga-
lima nustatyti viską. Ir  parapi-
jos turtą, ir įsipareigojimus, ir 
ūkininko pajamas ir išlaidas“, 
- baigiamojoje kalboje sakė 
Troškūnų parapijos kelbonas 
S.Filipavičius.

Teismo procesuose kunigą 
gina advokatai Rimantas Kuz-
minas ir Romuladas Mikliu-
šas. R.Kuzminas baigiamojoje 
kalboje išdėstė, 
jog „prokuro-
ras ir teismas 
ėmėsi vertinti 
tas aplinky-
bes, kurios iš-
skirtinai yra 
bažnyčios vi-
daus reikalas“. „Skundžia-
mame nuosprendyje nurodo-
ma, kad Saulius Filipavičius 
nesilaikė  Lietuvos vyskupų 
konferencijos 2005 metų  nu-
tarimu patvirtintos katalikų 
bažnyčios  tvarkos. Toks kal-
tinimas, gynybos nuomone, 
reiškia, jog prokuroras per-
žengė savo kompetencijos ri-
bas“, - baigiamojoje kalboje 
sakė advokatas R.Kuzminas. 
Pasak S.Filipavičiaus gynėjo, 
Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos 43 straipsnyje nuro-
doma, kad bažnyčios ir kitos 

religinės organizacijos savo 
finansus tvarko vadovaudamo-
si savo kanonais, o Panevėžio 
vyskupas Linas Vodopjanovas 
pretenzijų Troškūnų klebo-
nui neturi. FNTT specialistę 
N.Leonavičienę advokatas va-
dino „pseudospecialiste“, kuri, 
pasak jo, suplakė bažnyčios 
aukas su parapijos pajamomis 
iš ūkinės veiklos. 

Kalbėdamas apie ūkinin-
ko S.Filipavičiaus pajamų ir 
išlaidų apskaitą, jo gynėjas 
R.Kuzminas tvirtino, kad  pa-
gal ūkininko ūkio žurnalą ga-
lima nustyti, kiek „tiriamuoju 
laikotarpių gavo pajamų ir 
kiek patyrė išlaidų“. „Žurnalą 
vertino ekspertai. Žurnalo au-
tentiškumas nebuvo paneig-
tas“, - teigė advokatas.

Antrasis nuteistojo gynė-
jas, advokatas R.Mikliušas 

b a i g i a m o -
joje kalbo-
je sakė, jog 
„žmogų ga-
lima nuteisti 
tik tada, kai 
yra priva-
lomi nusi-

kaltimo sudėties požymiai“, 
o S.Filipavičiaus atveju, pa-
sak advokato, jų nėra.  „Aki-
vaizdžiai matyti, akivaizdžiai 
konstatuota, kad dėl tariamų 
pažeidimų nėra padaryta žala 
valstybei./.../Mūsų ginamasis 
nuteistas už tai, jog nesilai-
kė to, ko pagal Lietuvos įsta-
tymus neprivaloma laikytis. 
Tai yra nonsensas“,  - kalbėjo 
advokatas R.Mikliušas.

Panevėžio apygardos 
Prokuratūros prokuroras 
K.Greiciūnas baigiamojoje kal-
boje nurodė, jog S.Filipavičius 

teismui nepateikė atskirų lai-
kotarpių Troškūnų parapijos 
kasos knygos bei 2003-2017 
metais, tvarkydamas ūkininko 
ūkio apskaitą, nesivadovavo 
buhalterinės apskaitos įstaty-
mu. Prokuroras kalbėjo, kad 
2003 metais S.Filipavičius 
registravo ūkininko ūkį ir nu-
rodė, jog turi 14,9  ha žemės 
sklypą. „Pagal ūkininko ūkio 
apskaitą - visiškai neaišku, 
kiek S.Filipavičius turi že-
mės, nes pagal įvairius šalti-
nius matyti, kad jo valdomos 
žemės sklypai yra ženkliai di-
desni. Bandant man skaičiuoti 
NMA išmokas, suskaičiavau 
apie 300 ha žemės. Tai žemė 
Širvintų, Ukmergės, Anykš-
čių, Utenos, Rokiškio rajo-
nuose. Tokiu būdu negalima 
nustatyti, kiek ilgalaikio turto 
– t.y. žemės - valdė ūkininkas 
S.Filipavičius“, - teigė proku-
roras K.Greiciūnas.  Prokuro-
ras tvirtino, kad S.Filipavičiaus 
ūkininko ūkio žurnalo bei baž-
nyčios kasos pajamų knyga 
atsirado tik po įtarimų kunigui 
pateikimo, o per kratą šių do-
kumentų nebuvo rasta. Pasak 
prokuroro, kai kurie įrašai 
žurnaluose daryti tušinukais, 
kurie „sudaro grupes, o vieno-
je grupėje esantys įrašai daryti 
tais pačiais šratinukais“, todėl 
jis padaręs išvadą, jog  „žurna-
las pildytas atbuline data“. 

Panevėžio apygardos teismo 
posėdis vyko nuotoliniu būdu. 
Apeliacinį skundą nagrinėja 
Panevėžio apygardos teismo 
teisėjų kolegija - Daina Vaida-
chavičienė (pranešėja), Eval-
das Vanagas ir Danutė Švitinie-
nė. Teisėjų kolegiją sprendimą 
skelbs vasario 26 dieną.

...Bandant man skaičiuo-
ti NMA išmokas, suskaičia-
vau apie 300 ha žemės. Tai 
žemė Širvintų, Ukmergės, 
Anykščių, Utenos, Rokiš-
kio rajonuose...

Egzaminai. Pagal dabartinį 
planą, 2021 metų pagrindinės 
sesijos valstybiniai abiturientų 
brandos egzaminai prasidės ba-
landžio mėnesį užsienio kalbos 
valstybinio brandos egzamino 
kalbėjimo dalimi. Šiais metais 
atsisakoma lietuvių kalbos ir 
literatūros kalbėjimo įskaitos, 
kuria buvo tikrinami dvylik-
tokų raiškaus viešojo kalbė-
jimo nurodyta tema įgūdžiai. 
Ankstesniais metais neišlaikę 
ar nelaikę šios įskaitos abitu-
rientai netekdavo teisės laikyti 
baigiamojo gimtosios kalbos 
brandos egzamino. Svarsto-
mas siūlymas užsienio kalbos 
(anglų, prancūzų, rusų, vokie-
čių) valstybinių brandos egza-
minų kalbėjimo dalį vykdyti 
nuotoliniu būdu,  matematikos 
ir informacinių technologijų 
valstybinių brandos egzami-
nų vykdymo laikas turėtų būti 
pratęstas 15 minučių.

Oras. Anykštėnė Marijona 
Fergizienė mano, kad įsibėgė-
jus šildymo sezonui  kurorti-
niuose Anykščiuose tvyro per 
daug dūmų. „Kas rytais išeina 
pabėgioti ar pasivaikščioti, tai 
pasakys, kad pirmiausia  reikia 
susirasti vietą, kur nėra dūmų. 
Anykščiuose labai daug pri-
vačių namų, kurie neprijungti 
prie šildymo sistemos, todėl 
šildosi malkomis, anglimis ar 
kitu kietu kuru. Kai nėra vėjo, 
tai oras būna taip pakvipęs 
dūmais, kad norisi greičiau 
namo. Prieš skelbiantis ku-
rortu, turėtų pasitikrinti oro 
užterštumą. Iki rimto kurorto 
Anykščiams dar labai toli “, - 
pastebėjo anykštėnė.

Konkursas. Portalas 15 
min.susidomėjo, kodėl ne-
skelbiamas Anykščių ligoni-
nės direktoriaus konkursas. 
Nuo pernai gegužės mėnesio 
Anykščių ligoninei laikinai 
vadovauja buvęs jos vado-
vas Dalis Vaiginas.„Konkur-
sas bus, bet tiesiog dabar yra 
tokia įtempta padėtis, kad 
tiesiog mes taip galvojame, 
kad geriau šiek tiek pralaukti 
šitą patį baisumą, kol baigsis 
bent jau ten tas židinys ligo-
ninėje, tada jau skelbsime. 
Čia ne todėl, kad kažkas tai 
kitaip“, - žurnalistams sakė 
S.Obelevičius. Savivaldybė 
Anykščių ligoninės direkto-
riaus konkursą žada paskelbti 
šių metų vasario viduryje arba 
kovo pradžioje.

Įranga. Anykščių kūno 
kultūros ir sporto centras bai-
giantis metams įsigijo jojimo 
aikštės įrangos. Už 8 tūkst.572 
Eur nupirktas profesionaliam 
žirginiam sportui skirtas ap-
tvaras. Įrangą įstaiga pirko iš 
UAB „Paširvis“.
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Skiepai sukėlė audrą

Gali dabar aiškinti, kiek 
nori ir kaip nori, kad sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė 
konservatorė M.Navickienė, 
dirbusi įmonėje „Raminora“, 
kuriai priklauso „SPA Vilnius 
Druskininkai“, niekaip su tuo 
nesusijusi. Linkęs tikėti, kad 
tikrai nesusijusi, nors šios įmo-
nės vadovas lyg tyčia yra mi-
nistrės vyro Mindaugo brolis 
R.Navickas. 

Tačiau kiek žmo-
nių tuo patikės? 

Čia ne ministrės 
spaudos atstovo 
ašarėlių reikia, o 
būtina konkrečiai 
įvardyti, kaip, ko-
dėl ir dėl kurių 
konkrečiai pareigūnų vakcina 
po blato atiteko tiems, kuriems 
dar reikėjo gerokai palaukti iki 
skiepų. Norite to ar ne, bet skie-
pai po blato realiai yra skiepų 
vagystė. Eilinė gėda“, - poziciją 
išdėstė žurnalistas.

Agnė Širinskienė: 
„Žodis  „niekšybė“ čia 
per švelnus“...

Seimo narė, Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos atstovė 
Agnė Širinskienė „Facebook“-e 
apie SPA „Vilnius Anykščiai“ 
kolektyvo skiepus rėžė: „Žodis 
„niekšybė“ čia per švelnus...“

„Žadėtoji nauja valdžios po-
litinė kultūra ir atsakomybės 
jausmas dingo drauge su žadėtu 
130 kovos su COVID-19 veiks-
mų planu. Tiksliau, stebint šios 
valdžios veiksmus, darosi aiš-
ku, kad nei to, nei ano nėra ir 
greičiausiai nebus.  

Socialinių reikalų apsaugos 
ir darbo ministrė, konserva-
torė Monika Navickienė, kuri 
turi rūpintis pačiais pažeidžia-
miausiais, panašu, kad tokiais 
ir pasirūpino.... jei manytume, 
kad tokiais turime laikyti visus, 

kurie konservatorių aplinkoje 
yra giminės ir artimieji. Paskie-
pyta SPA centro, kuris nevykdo 
veiklos, bet yra M. Navickienės 
giminės verslas, darbuotojai. 
Vakar žiniasklaidoje, bet ne taip 
plačiai, kaip galėtų, nuskambė-
jo šis atvejis, kuris papildė kitus 
neskaidraus skiepijimo proceso 
atvejus, kai skiepijosi asmenys, 
susiję su dabar valdžioje esan-
čiais politikais ir jų partijomis. 

Kitaip kaip neskaidrus vakci-
navimas negali 
pavadinti to, kai 
skiepai nepriei-
nami kitoms 
s a n a t o r i j o m s 
bei SPA, tam-
pa prieinamais 
A n y k š č i u o s e 
į s i k ū r u s i a m 

SPA „Vilnius“, kuris šiuo metu 
net nevykdo jokios veiklos. Dar 
daugiau, tai dar vienas nepotiz-
mo atvejis, nes įmonei, kuri val-
do šį SPA, vadovauja Monikos 
Navickienės vyro brolis, o pati 
ministrė, konservatorė Monika 
Navickienė praeityje taip pat 
yra čia dirbusi./.../

Ministrės atstovas spaudai 
komentuoja, kad „tai tik opo-
zicijos išvedžiojimai ir nieko 
bendra su tiesa neturi“. Minis-
trė pati net nekomentuoja situa-
cijos. Štai jums ir konservatorių 
požiūris į skaidrumą ir į visuo-
menę... Galų gale, jeigu dabar 
daužomasi į krūtinę ir sakoma, 
kad tai, kas įvyko SPA, nieko 
bendra neturi su tiesa, tai ir pats 
neveikiantis SPA net neturėjo 
moralinės teisės šiuo sunkiu 
metu pretenduoti į skiepus, bet 
kažkodėl paslaptingai būtent 
šiam SPA Anykščiuose pasise-
kė pirmiausia“, - „Facebook“-e 
parašė A.Širinskienė. 

Pradėti skiepyti „eiliniai 
žmonės“

Priminsime, jog sausio 13-

ąją paskiepyti 59 SPA „Vilnius 
Anykščiai“ darbuotojai, arba 
visi, kurie skiepo pageidavo.  
Iš viso iki šiol paskiepyti 747 
anykštėnai - sveikatos priežiū-
ros įstaigų bei socialiniai dar-
buotojai, slaugos ligoniai, sene-
lių bei socialinių globos namų 
gyventojai. 

Anykščių rajono viceme-
ras, Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo komisijos Operaci-
jų vadovas Dainius Žiogelis 
„Anykštai“ sakė, jog paskiepy-
ta ir 18 „eilinių“ Anykščių ra-
jono gyventojų, kuriems pagal 
prioritetinį sąrašą atėjo eilė. 
Kada Anykščius pasieks nauja 
vakcinų nuo Covid-19 partija, 
praėjusį ketvirtadienį nebuvo 
žinoma.  

 
Bent advokatas 
nesiskiepijo

Anykščių rajono savival-
dybės administracija bei SPA 
„Vilnius Anykščiai“ naudojasi 
to paties advokato Justo Vilio 
paslaugomis. Atstovavimui 
kai kuriose bylose Anykščių 
rajono savivaldybė samdo mi-
nėtą advokatą, o SPA „Vilnius 
Anykščiai“ J.Vilio mobilųjį te-
lefoną skelbia savo oficialioje 
internetinėje svetainėje šalia 
kitų darbuotojų kontaktų.  

SPA advokatas, „Anykštos“ 
paklaustas, ar pasinaudojęs 
proga pasiskiepyti nuo Covid-
19, teigė, kad ne tik nesiskie-
pijo, bet ir kvietimo skiepytis 
nesulaukė.  

Išplatino pranešimą 
spaudai

Sausio 22-ąją SPA „Vilnius 
Anykščiai“, reaguodama į situ-
aciją, išplatino pranešimą spau-
dai. Jame rašoma:

„Praėjusią savaitę dalis „SPA 
Vilnius Anykščiai“, veikiančios 
pagal asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigos licenciją, darbuo-
tojų buvo paskiepyti vakcina 
nuo COVID-19. Žiniasklaidoje 
kilus abejonėms dėl darbuotojų 
skiepijimo ir įstaigai nepelnytai 
tapus politikų ginčų įrankiu, 
„SPA VILNIUS Anykščiai“ di-
rektorė Giedrė Maumevičiūtė 
paaiškina, kaip ir kieno spren-
dimais remian-
tis tai buvo pa-
daryta:

„Praėjusią sa-
vaitę gavome 
Anykščių rajo-
no savivaldybės 
prašymą pateikti 
sąrašą visų įmo-
nės darbuotojų, kurie sutiktų 
skiepytis. Kelis kartus teiravo-
mės savivaldybės atstovų, ar ti-
krai patenkame tarp skiepijamų 
prioriteto tvarka, bet buvome 

patikinti, kad atėjo mūsų, kaip 
įstaigos, eilė darbuotojų vakci-
navimui.

Kaip buvome prašyti, patei-
kėme visų sutikusių skiepytis 
darbuotojų sąrašą, sudarytą 
pirmenybės tvarka: nuo dau-
giausia galimo sąlyčio su klien-
tais turinčių iki administracijos 
darbuotojų. Pateiktoje sąrašo 
formoje patys papildomai nu-
rodėme, kurie darbuotojai dirba 
administracijoje, taip sudaryda-
mi galimybę specialistams įver-
tinti, kurie iš jų tikrai turi būti 
skiepijami. Savivaldybės kvie-
timą vakcinuotis gavo visi tame 
sąraše esantys darbuotojai.

Esame socialiai atsakinga 
ir nepriekaištingą reputaciją 
sauganti bendrovė, todėl itin 
atidžiai laikomės atitikties tei-
sės aktams. Sveikatos apsau-
gos ministras Arūnas Dulkys 
žiniasklaidai patvirtino, kad 
SPA VILNIUS Anykščiai turi 
sveikatos priežiūros veiklos li-
cenciją, todėl nuo koronaviruso 
(COVID-19) paskiepijus jos 
darbuotojus pažeidimų nepada-
ryta.

Gavę savivaldybės kvietimą 
skiepytis negalėjome atsisaky-
ti, nes, pasibaigus pandeminei 
situacijai, atnaujinsime veiklą, 
todėl turime užtikrinti savo dar-
buotojų bei klientų saugumą.

Reaguodami į politines šio 
klausimo interpretacijas, nori-
me pabrėžti, kad esame niekaip 
su politika nesusijęs verslas, 
skaidriai ir atvirai veikianti 
įmonė, savo veikloje besivado-
vaujanti ver-
tybėmis.

M a t o m e , 
kad verta at-
kreipti dėme-
sį ir į tai, jog 
sprendimus 
dėl skiepi-
jimo priima 
ne Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, 
kurios dabartinė ministrė įmo-
nėje UAB „Raminora“, valdan-
čioje SPA VILNIUS Druski-
ninkuose, dirbo prieš keliolika 
metų. UAB „Raminora“ ne tik 
kad veiklą vykdo kitame mies-
te, bet yra ir atskira įmonė, su 
kuria dalijamės prekės ženklą 
SPA VILNIUS.

Reziumuo-
dami norime 
pabrėžti, kad 
nedarėme jokių 
veiksmų siek-
dami prioriteto 
tvarka paskie-
pyti savo dar-
buotojus, o net 

priešingai – kėlėme abejones, 
ar tikrai jau turime tai daryti, 
detaliai aiškinomės, ką turėtu-
me įtraukti į sąrašus, nurodėme 
juose papildomą informaciją ir 

laikėmės visų iš procesą val-
dančių institucijų gautų nuro-
dymų /.../.

Nuoširdžiai tikime, kad tiek 
Anykščių, tiek visos kitos sa-
vivaldybės vakcinavimo pro-
cesą vykdo pagal numatytus 
įstatymus ir tvarkas, o įstaigos, 
gaunančios kvietimus pateikti 
sąrašus, tai atlieka sąžiningai, 
savalaikiai ir skaidriai, kaip tai 
padarėme ir mes, suprasdami 
vykdomo proceso svarbą visuo-
menei,“ – sako „SPA Vilnius 
Anykščiai“ direktorė Giedrė 
Maumevičiūtė“.

Visai atskira įmonė...

SPA „Vilnius Anykščiai“ val-
do UAB „Anšilas“.  Bent jau 
prieš kurį laiką beveik visas 
UAB „Anšilas“ akcijas kon-
troliavo UAB „Raminora“. Po 

pranešimu spau-
dai pridėtas kon-
taktinio asmens 
telefonas.  

Paskambinus 
nurodytam asme-
niui - Laurai Gri-
galiūnaitei - ir pa-
klausus, kas gi yra 
UAB „Anšilas“ 

savininkas, ji paprašė klausimą 
pateikti raštu... Beje nurodoma, 
kad „šį pranešimą spaudai per 
„BNS Spaudos centrą“ Jums 
siunčia Laura Grigaliūnaitė, 
UAB RAMINORA“. 

Taigi, SPA „Vilnius Anykš-
čiai“ interesams, regis, atsto-
vauja UAB „Raminora“, kuri, 
anot pranešimo spaudai, ne tik 
kad veiklą vykdo kitame mies-
te, bet yra ir atskira įmonė“.

Lietuvos Respublikos kultū-
ros ministerijos (LRKM) inter-
netiniame puslapyje skelbiama, 
kad UAB „Anšilas“ turi ir 64,39 
proc. UAB „Atvirai“ akcijų. 
UAB „Atvirai“ valdo laikraštį 
„Šilelis“ bei „Nykščių“ radiją 
ir tokio pat pavadinimo porta-
lą.  LRKM internetinaime pus-
lapyje nurodyta, kad 99,5 proc. 
UAB „Anšilas“ akcijų valdo 
UAB „Raminora“ .

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Seime Agnė Širins-
kienė teigia, jog „SPA „Vilnius Anykščiai“ kolektyvo skiepijimas 
nuo Covid-19 papildė neskaidraus skiepijimo proceso atvejus.“

Bns nuotr. 

...Ministrė pati net 
nekomentuoja situaci-
jos. Štai jums ir kon-
servatorių požiūris į 
skaidrumą ir į visuo-
menę...

...Praėjusią savaitę ga-
vome Anykščių rajono 
savivaldybės prašymą 
pateikti sąrašą visų įmo-
nės darbuotojų, kurie 
sutiktų skiepytis...

Paskambinus nurody-
tam asmeniui - Laurai 
Grigaliūnaitei - ir pa-
klausus, kas gi yra UAB 
„Anšilas“ savininkas, ji 
paprašė klausimą pateik-
ti raštu..

Anykščių rajono viceme-
ras, Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo komisijos Operaci-
jų vadovas Dainius Žioge-
lis sakė, kad SPA „Vilnius 
Anykščiai“ darbuotojams 
skiepytis paprasčiausiai atė-
jo eilė.
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Tikroji kelių priežiūros virtuvė: kodėl kelius 
barstyti būtina dar prieš iškrentant sniegui?

Nuvalyti iš anksto 
pabarstytus kelius – 
lengviau

Lietuvoje 20 savivaldybių 
kelius bei šaligatvius ir apie 
1259 kilometrus gatvių pri-
žiūrinčios bendrovės „Ecoser-
vice“ ekspertai sako, jog kie-
kvienoje savivaldybėje kelių 
priežiūros tvarka ir darbų or-
ganizavimas skiriasi. Vienur 
savivaldybės, kaip užsakovės, 
pačios sprendžia, kada kelius 
valyti ir barstyti, kitur – palie-
ka tai nuspręsti kelių priežiū-
ros specialistams.

„Tokiais atvejais, vado-
vaudamiesi „Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcijos“ 
patvirtintomis normomis ir 
taisyklėmis, atliekame kelių 
priežiūros profilaktiką. Tai 
reiškia, jog atidžiai sekame 
Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos duomenis bei orų 
prognozes ir, dar prieš prade-
dant šalti ar snigti, barstome 
kelius specialiais mišiniais“, 
– paaiškina Andrejus Barino-
vas, „Ecoservice“ teritorijų 
priežiūros verslo direktorius.

Laiku ant kelio pabarstyti 
tinkami mišiniai užkerta ke-
lią ledo susiformavimui net 
ir esant ypatingai prastoms 
oro sąlygoms – gausiai ir il-
gai sningant ar pustant. Be 
to, druskų barstymas išlaiko 
sniegą sutižusį ir palengvina 
jo nuvalymą nustojus snigti. 
Per praeitus metus bendrovė 
išbėrė 1309 tonų mišinių, tuo 
tarpų šiais metais, vos per dvi 
su puse savaitės, jau išnaudo-
jo per 2510 tonų mišinių.

„Išbėrus mišinius jau po 
gausaus snygio ir, kai oro 
temperatūra neigiama, ypač 
žemesnė kaip 15 °C, auto-
mobilių suspaustą ir suplaktą 
sniegą nuo kelio dangos paša-
linti sudėtingiau, nes pasiprie-
šinimas valymo mechaniz-
mams padidėja net 30 kartų. 

Negana to, barstymo mišiniai 
veikia kur kas lėčiau, jų bars-
tymas ant jau susiformavusio 
storo sniego sluoksnio gerokai 
apsunkina slidumo pašalinimą 
ir pablogina eismo sąlygas. 
Taip pat tai verčia pereikvoti 
ir naudojamas chemines me-
džiagas. Būtent todėl ypatin-
gai svarbu dar prieš pradedant 
ar tik pradėjus snigti, išberti 
bent nedidelį kiekį specialių 
mišinių, kad sniegas nebū-
tų prispaudžiamas prie kelio 
dangos ir nesusidarytų ledas“, 
– pažymi A. Barinovas.

Kuo barstomi keliai, 
priklauso nuo 
temperatūros

Keliai ir gatvės barstomi 
skirtingais mišiniais, priklau-
somai nuo tuo metu vyraujan-
čios oro temperatūros. Pla-
čiausiai Lietuvoje naudojama 
druskos tirpalu sudrėkintų 
medžiagų barstymo techno-
logija. 

„Svarbus ir išberiamas me-
džiagų kiekis. Pavyzdžiui, 
tam pačiam kiekiui ledo iš-
tirpdyti, oro temperatūrai nu-
kritus iki – 5 °C, druskos mi-
šinio reikia barstyti 2 kartus, 
tuo tarpu esant – 10 °C – 3 
kartus daugiau 
nei esant – 2°C. 
Kai temperatū-
ra nukrinta že-
miau nei – 15 
°C, tradicinė 
druska ledo ar 
sniego nebe-
tirpdo, todėl 
naudojame kalcio chloridą 
arba smėlio–druskos mišinį. 
Kalcio cloridas tirpdo ledą 
ir esant žemesnei nei – 21 
°C temperatūrai. Naudojant 
smėlio–druskos mišinį, ledas 
netirpinamas, tačiau taip pa-
gerinamas sukibimas su kelio 
danga – mažinamas slidumas“, 
– paaiškina A. Barinovas.

Intensyvus pastarųjų dienų snygis priminė – kelių prie-
žiūra taip pat turi savo specifinę virtuvę. Ekspertai paaiš-
kina – kelių priežiūros darbai organizuojami atsižvelgiant 
į daugybę faktorių ir iš pirmų lūpų pasakoja apie tikrąją 
kelių valymo ir barstymo realybę. 

Daugiausiai keliai ir gatvės 
yra barstomi mechanizuotai – į 
bendrovės prižiūrimus kelius 
paleista daugiau kaip 60 me-
chanizmų. Rankomis, pasak 
bendrovės atstovo, darbuotojai 
vis dar barsto tik viešojo trans-
porto stoteles ir kitas vietas, 
kur neįmanoma privažiuoti su 
tam skirta technika. Tai –šali-
gatviai, perėjos, stotelės, laip-
tai, plotai aplink medžius, stul-
pus ir pan.

Susidarius 
ekstremalioms 
sąlygoms – prioritetai

Tiesa, pasireiškus ekstrema-
liems žiemos reiškiniams, net ir 
didžiausioms komandoms ne-
įmanoma vienu metu atsidurti 
visuose keliuose ir gatvėse. 
Kadangi nėra galimybių vienu 
kartu nuo visų prižiūrimų ke-

lių nuvalyti sniegą 
ir juos pabarstyti, 
tokiais atvejais at-
sižvelgiama į kelių 
eismo intensyvumą 
ir priežiūros lygius 
pagal svarbą. 

„Įprastai prio-
ritetinės miesto 

dalys ir gatvės nustatomos pa-
čių miestų šeimininkių – savi-
valdybių. Dažniausiai tai būna 
gatvės link mokyklų, darželių, 
viešųjų bei gydymo įstaigų. Šie 
maršrutai daugelyje savivaldy-
bių laikomi prioritetiniais ir 
turi būti sutvarkyti pirmiausiai. 
Taip pat svarbūs tiltai, įkalnės, 
nuokalnės ir viadukai. Šie ruo-

žai būna patys pavojingiausi 
vairuotojams ir trukdo eismą 
mieste. Į antrą lygį pagal svar-
bą dažniausiai patenka gyve-
namieji ir daugiabučių rajonai. 
Žvyrkeliai ir kiti neasfaltuoti 
keliai įprastai būna trečio ar 
ketvirto prioritetinio lygio. To 
nežinodami gyventojai dažnai 
klausia, kodėl vienos gatvės 
nuvalytos puikiai ir atrodo 
kone kaip vasarą, o kitos ne. 
Tačiau būtent tokia kelių prie-
žiūros tvarka padeda užtikrinti 
saugesnį eismą keliuose ir yra 
ekonomiškai efektyvi“, – pa-
aiškina A. Barinovas.

Ypač sudėtingomis meteoro-
loginėmis sąlygomis laikomas 
snygis arba pustymas ilgiau 
kaip 6 val. arba, kai su pertrau-
komis sninga arba pusto ilgiau 
kaip 24 val. Taip pat, kai įša-
lęs kelias apledėja po lietaus, 
esant lijundrai arba per parą 
keliui apledėjant daugiau kaip 
2 kartus. Taip pat sąlygas ypač 
apsunkina ir per dieną aukš-
čiau – 8 °C nepakylanti oro 
temperatūra. 

„Esant ypač sudėtingoms oro 
sąlygoms idealios kelių bū-
klės tikėtis nereikėtų. Dažnai 
vos tik nuvalius gatvę, jau po 
valandos ji vėl būna padengta 
sniegu, dar sudėtingiau būna 
siaučiant pūgai ar lijundrai. 
Reikia pažymėti, kad po tokio 
snygio, kokį turėjome praėju-
sią savaitę, dažniausiai kelių 
valymo mechanizmams prirei-
kia tuo pačiu maršrutu važiuoti 
3 ar net 4 kartus. Todėl įpras-
tai, pasibaigus tokiam snygiui, 

gatvėms pilnai sutvarkyti pri-
reikia ir 24 valandų“, – skai-
čiuoja ekspertas.

Prašo gyventojų 
supratingumo ir 
rūpintis savimi

Kelius ir gatves sukausčius 
gausiam sniegui bei ledui, 
bendradarbiauti ir pasirūpinti 
savo saugumu raginami ir pa-
tys gyventojai. Pėstieji – būti 
atsargūs ir neskubėti, pasirū-
pinti tinkama avalyne ir neiti 
plikledžiu. Vairuotojams pa-
tariama skirti laiko kruopščiai 
nuvalyti automobilio stiklus, 
pasirūpinti smėlio atsargo-
mis, kurios padės nepaslysti 
einant nuo automobilio į na-
mus, neįstrigti išvažiuojant iš 
apsnigto kiemo.

„Taip pat norime paprašy-
ti gyventojų supratingumo. 
Esant nuolatiniam snygiui, 
lijundrai ar kitoms sudėtin-
goms oro bei eismo sąlygoms, 
svarbu apsišarvuoti kantrybe. 
Įprastai kelius prižiūrinčios 
komandos darbus pradeda 
2–3 val. nakties, o esant su-
dėtingoms sąlygoms dirbama 
pilnu pajėgumu ir be perstojo, 
tačiau visiems žiemiškiems 
keliams pabarstyti ir nuvalyti 
išties prireikia laiko“, – pa-
baigai priduria A. Barinovas.

...Įprastai kelius pri-
žiūrinčios komandos 
darbus pradeda 2–3 
val. nakties, o esant 
sudėtingoms sąlygoms 
dirbama pilnu pajėgu-
mu ir be perstojo...

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, žurnalą „Aukštaitiškas formatas“, portalą anyksta.lt 

galite užsisakyti elektroniniu paštu anyksta@anyksta.lt, reklama@anyksta.lt arba vadyba@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58; (8-686) 33036.
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Nacionalinės Eurovizijos atrankoje – 
anykštietiški akcentai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Sausio 23 dieną, šeštadienį, per LRT bus parodyta antroji nacionalinės Eurovizijos at-
rankos „Pabandom iš naujo“ laida. Kartu su grupe „Sunday Afternoon“ scenoje pasirodys 
ir anykštėnas šokėjas bei choreografas Povilas Bastys.

Šį šeštadienį Povilas Bastys eurovizinėje scenoje asistuos populia-
riai atlikėjai Vilijai Matačiūnaitei.

Kolektyvo „Sunday Afterno-
on“ atlikėja yra Vilija Matačiū-
naitė, 2014-aisiais atstovavusi 
Lietuvai didžiojoje Eurovizi-
joje Kopenhagoje,  kur atliko 
dainą „Attention“. Į finalą jos 
daina tuomet nepateko.

P.Bastys „Anykštai“ sakė, 
kad tai pirmasis jo pasirodymas 
nacionalinės Eurovizijos atran-
kose.

„Esu su V.Matačiūnaite pažįs-
tamas jau ilgą laiką. Ji žinoda-
ma, kad aš užsiimu šiuolaikinio 
meno kūryba, pasiūlė prisidėti 
prie šio projekto“, - sakė jis.

Antroji nacionalinės Eurovi-
zijos atrankos laida nufilmuota 
šį antradienį.

„Aišku, karantino sąlygomis 
filmavimas buvo labai neįpras-
tas, streso buvo žymiai dau-
giau nei jo būtų buvę įprastai. 
Tikiuosi, kad to žiūrovai nepa-
matys nufilmuotame atlikime“, 
- vylėsi pašnekovas.

Pasiteiravus, kokią žinutę 
klausytojams siunčia „Sunday 
Afternoon“ su savo daina ir šiai 
dainai sukurta  choreografine 
kompozicija, P.Bastys sakė: 
„Bent  choreografijos aspektu, 

mes kartu su Vilija reprezen-
tuojame vieną fizinį kūną ir 
sielą, dviejų tapsmą vienu. Tai 
mes bandome perteikti judesiu.  
Daina yra taip pat apie tai“.

Šokėjas bei choreografas 
P.Bastys sakė, kad „Sunday Af-
ternoon“ kūrinį jau spėjo per-
klausyti mažiausiai 1000 kartų.

„Ta daina tikiu. Ji yra labai 
neįprasta, gal iš pirmo žvilgs-
nio ir labai neeurovizinė, bet 
išskirtinumas yra labai įdomus 
dalykas. Manau, kad ji gali tap-
ti mėgstama klausytojų, nes yra 
įsimenama, labai lengva, ma-

loni daina. Tikiuosi, kad trans-
liacijos metu nemažai balsų 
gausime ir iš Anykščių rajono“, 
- tęsė P.Bastys.

28-erių P.Bastys pasakojo, 
kad gyventi į Lietuvą jis grįžo 
tik prieš tris mėnesius ir nu-
sprendė apsistoti Kurkliuose 
- šiame miestelyje nusipirko 
namą.

„Negyvenau Lietuvoje jau 
dešimt metų. Traukė Tėvynė, 
gamta, kalba, šeima. Darbai  
sulaikydavo užsienyje, bet per 
karantiną supratau, kad nėra čia 
ko laukti, pajutau, kad aplink 
vis mažiau stabilumo. Po pir-
mojo karantino atvykau į Lietu-
vą, kai tik galėjau“, - sakė jis.

Pastaruosius penkerius  metu 
šokėjas ir choreografas gyveno 
Belgijos sostinėje Briuselyje. 
Dar prieš tai penkeriems me-
tams jis buvo apsistojęs Danijo-
je, kur baigė šiuolaikinio šokio 
studijas.

„Briuselyje dirbau daug ką. 
Esu šiuolaikinio šokio chore-
ografas, tai dirbau su laisvai 
samdomais projektais, taip pat 
dirbau kostiumų dizaineriu 
šiuolaikinio šokio spektakliams, 
kartais dirbau ir sodininku. Esu 
vienas iš trupės narių Briuselio 
kabarete, kuriame dirbu trejus 
metus. Daug skirtingų projek-
tų, bet visi jie susiję su judesiu, 
įvaizdžiu“, -sakė P.Bastys.

Bene labiausiai P.Bastį išgar-
sino jo šou, kuriuose jis sceno-

je virsta moterimi. Šiuos šou 
P.Bastys dažniausia demons-
truoja LGBT naktiniuose klu-
buose ( LGBT yra inicialai, ku-
rie apibūdina lesbiečių bei gėjų 
judėjimą, - red.pastaba).

„Mane labai domina trans-
formacija. Tie ekstravagantiški 
šou gal yra ne tiek P.Basčio kū-
ryba, kiek mano susikurto per-
sonažo Miss Plastica“, - sakė 
choreografas.

Šiuos ekstravagantiškus šou 
P.Bastys demonstravo ir Anykš-
čiuose, festivalyje „Devilsto-
ne“ bei tikino, kad išdrįstų juos 
parodyti ir platesnei anykštėnų 
auditorijai.

Šokėjas bei choreografas 
P.Bastys, daugelį metų pralei-
dęs užsienyje, sakė jau spėjęs 
Kurklius įsimylėti.

„Man čia labai ramu, tokia 
visiška ramybė. Manau, kad 
ateityje mano darbai nebus pa-
stovūs, todėl čia bus vieta kū-
rybai ir mintims. Tikiuosi, kad 
pačiame Kurklių miestelyje 
pavyks kažką nuveikti su kul-
tūra, turiu labai daug ambicijų, 
kad miestelis „pajudės“, - sakė 
P.Bastys.

Anykštėnas P.Bastys būda-
mas vienuolikos įstojo į Nacio-
nalinės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos baleto skyrių, po 
septynerių metų išvyko į Ko-
penhagą, įstojo į Danijos Naci-
onalinę scenos menų mokyklą, 
kurią baigė 2015 metais.

Šį šeštadienį Povilas Bastys eurovizinėje scenoje asistuos popu-
liariai atlikėjai Vilijai Matačiūnaitei.

Su kartą Lietuvai  Eurovizijoje jau atstovavusia atlikėja Vilija Matačiūnaite šokėją ir choreografą 
Povilą Bastį sieja ilgametė pažintis.

Šokėjas ir choreografas Povilas Bastys rengia pasirodymus, kuriuose transformuojasi į moterį.
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„Žemės diena“ Anykščių koplyčioje jonas jUneViČiUs

Bene vienintelio šalyje  gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis” organizuota jubiliejinė 
XX – oji gamtos fotografijų paroda, skirta Žemės dienai, dėl koronoviruso buvo atidaryta 
ne pavasarį, bet paskutinį rugpjūčio šeštadienį. Paviešėjusi Vilniuje, Utenoje, Zarasuose, 
Ignalinoje, ši paroda atkeliavo į Anykščius. 

Yra vilties, kad fotografijomis anykštėnai gyvai galės pasigrožėti vasario mėnesį, o kol 
kas į jas gali pažiūrėti virtualiai Anykščių menų centro puslapyje amenucentras.lt. http://
amenucentras.lt/virtuali-paroda-xx-oji-kasmetine-tarptautine-gamtos-fotografiju-paro-
da/. Taip pat Anykščių koplyčios fb galėsite pamatyti virtualią parodą. 

Parodoje 67 autoriai ekspo-
nuoja beveik aštuonias dešim-
tis  fotografijų. Pasak parodos 
organizatoriaus, „Žalio skėčio” 
fotoklubo prezidento Riman-
to Udro, jubiliejinei parodai 
nuotraukas vertinimo komi-
sija atrinko itin reikliai, todėl 
paroda pasižymi išskirtinėmis, 
nepakartojamomis nuotrauko-
mis. „Joje dalyvauja gamtos 
fotografai iš 4 šalių, 24 miestų 
ir miestelių, - sakė klubo va-
dovas. - Didįjį prizą, 50 litų 
sidabrinę monetą, skirtą Lie-
tuvos gamtai, laimėjo fotome-
ninkas iš Tauragės Eugenijus 

Kavaliauskas, specialus prizas 
įteiktas dusetiškei fotomeninin-
kei Normantei Ribokaitei, kuri 
dalyvavo visose „Žalio skėčio” 
parodose, dar beveik 20 autorių 
apdovanoti diplomais. Parodos 
diplomu įvertintos ir anykštėno 
fotomenininko Alfredo Motie-
jūno nuotraukos.  

Prieš du dešimtmečius įkur-
tas gamtos fotografų klubas 
„Žalias skėtis”, kurio veikloje 
dalyvauja ir keli anykštėnai, 
vienija beveik penkias dešimtis 
įvairiausių profesijų žmonių. Jų 
aistra yra laisvalaikis gamtoje 
su fotoaparatu. Tarp jų - moky-

tojai, policininkai, architektai, 
miškininkai, gamtosauginin-
kai, žurnalistai, dailininkai… 
Skirtingų charakterių, amžiaus 
žmonės savaip interpretuoja ir 
išreiškia  gamtos pasaulį. Vie-
ni miškuose ar laukuose, lauk-
dami reto paukščio ar gyvūno 
nepakartojamos  gyvenimo 
akimirkos, praleidžia ištisas 
dienas ir net naktis, kiti  pa-
sitelkę išmonę, gebėjimus pa-
stebėti detales, formų ir spalvų 
žaismą, žadina į jų nuotraukas 
žvelgiančių žmonių jausmus ir 
meilę gamtai. Šia prasme par-
oda  tuo ir unikali. 

Birutė VIJEIKIENĖ (Vilnius). Riešutautoja.

Tomas PUMPUTIS (Vilnius). Atamanas. Rimantas UDRAS (Utena). Iš serijos „Rytų 
Lietuvos orchidėjos“.

Alfredas MOTIEJŪNAS ( Anykščiai). Vienišius.

Remigijus GEGELEVIČIUS (Vilnius) Kylu.

Jonas JANUŠAUSKAS (Utena). Bučinys.

Vilija VISOCKIENĖ (Dusetos, Zarasai). 
Į šviesą. 
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspe-
dicijakart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
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 tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Gamina vaikai. 
12:00 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.
12:15 Septyni pasauliai, 
viena planeta. 
13:10 Afrikos gyvūnų oazė.
14:00 Mis Marpl  N-7. 
15:30 Žinios. Orai.
15:45 Istorijos detektyvai. 
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 Marija Terezė N-14. 
23:40 Midvėjaus mūšis 
N-14. (kart.).
01:45 Išbandymas dviem 
N-7. (kart.).
03:30 Šoka Lietuva.

 06:35 Stivenas Visata.
07:20 Nuotykių metas.
07:45 Ogis ir tarakonai.

08:05 Obuolys ir 
Svogūnas..
08:35 Ragai ir kanopos.
10:20 Hugo išradimas..
12:50 Storulis ringe  N-7. 
15:00 Kaip atsikratyti vaiki-
no per 10 dienų   N-7. 
17:20 Teleloto.  
18:30 Žinios.
19:25 Sportas.Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 
21:50 Bėgte visą naktį   
N14. 
00:10 Motina!   S.  
02:25 Ko nori vyrai (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 Pelenė ir paslaptin-
gas princas.
12:20 Kenoloto.
12:22 Pelenė ir paslaptin-
gas princas.
13:40 Išdykėlis Danstonas  
N-7.
15:20 102 dalmatinai  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 102 dalmatinai  N-7.
17:25 Tai – mes . N-7.
18:30 TV3 žinios..
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Princesės dienoraš-
tis  N-7.
21:55 Atominė blondinė  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.

22:18 Atominė blondinė  
N-14.
00:15 Beždžionių planetos 
sukilimas  N-7 (kart.).
02:10 Žudikės maniakės 
užrašai N-14 (kart.).

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas (k). 
07:30 Snaiperis (k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Europos taurė 2020. 
10:00 Pakvaišusi porelė.
10:55 Gyvūnų būstai.  
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.  
17:00 Betsafe–LKL čempi-
onatas. 
19:30 Akloji zona  N-7.  
20:30 Snaiperis  N-7.  
21:30 Legendų biuras  
N14.  
22:40 Gyvi numirėliai  
N14. 
23:40 Legenda (k) N14. 
02:00 Aeon Flux (k) N-7.

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 Gyvenimas nuosta-
bus N14. 
23:05 Siuvėjas iš Panamos 
N-7. 
01:10 Nusikaltimo vieta – 
Hanoveris N14. 
02:45 Kapitonė Marlo  (k) 
N14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! Ved 
(kart.).
07:30 Kernavės archeologi-
nė vietovė. 
07:40 Pasakojimai iš 
Japonijos (kart.).
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias. 
08:30 Menora. 
09:00 Širdyje lietuvis. 
09:55 Pasakojimai iš 
Japonijos (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 Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
13:40 Šventadienio mintys. 
14:05 Klausimėlis. 
14:20 Mano gyvenimas 
kaip abėcėlė (kart.).
16:00 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 
17:30 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:30 Stambiu planu. 
19:25 Kūrybingumo moky-

kla (kart.).
19:30 Kernavės archeologi-
nė vietovė (kart.).
19:40 Tarptautinis literatū-
ros festivalis „Vilniaus lapai 
2020“. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Interviu su Asmik 
Grigorian.
21:05 Richard Strauss. 
Opera „Salomėja“ N-7. 
23:00 Justas Tertelis. 
Sudie, idiotai! N-7. (kart.).
00:35 Marija Terezė N-14. 
(kart.).
02:05 Vilniečiai. Albinas 
Purys (kart.).
02:35 Atspindžiai (kart.).
03:05 7 Kauno dienos 
(kart.).
03:30 Lietuva mūsų lūpose 
(kart.).

06:00 Jukono vyrai  (kart.) 
N-7.
07:00 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 Kietuoliai  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 Action.
22:30 Toronto Raptors – 
Indianos Pacers.
01:00 X Faktorius  N-7.

06.59 Programa.
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 Vantos lapas  N-7.
08.30 Kaimo akademija.  
09.00 Vyrų šešėlyje. 
HALINA KAIRIŪKŠTYTĖ - 
JACINIENĖ. 
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 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
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? 
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 Užkluptas N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Išpažinimai (kart.).
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7.  
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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.
19:20 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 
22:30 Paskutinis veidas  
N14. 
01:10 Bėgte visą naktį (k) 
N14. 

06:25 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Svajonių sodai  (kart.).
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 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 Samdomas žudikas  
N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Samdomas žudikas  

N-14.
23:55 Rezidentas  N-14.
00:55 Rouzvudas  N-7.
01:45 Tironas  N-14.
02:45 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 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu (k) N-7. 
12:40 CSI. MajamisN-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 Ties riba į rytojų  N14. 
23:15 Akloji zona (k) N-7. 
01:10 Legendų biuras (k) 
N14. 
02:15 Gyvi numirėliai (k) N14. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 
12:30 Mentalistas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 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 Mano kaimynė - porno-
žvaigždė   N14.  
23:15 Paskolinta meilė.
01:15 Našlaitės  N-7. 
03:00 Gyvenimas nuostabus 
(k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos.Primarijus 
Petras Skirmantas (kart.).
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 moky-
kla. 
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, kaimy-
ne? (kart.).
12:40 Krikščionio žodis 
(kart.).
12:55 Kol stintos plaukia į 
marias... 
13:05 Kultūros diena (kart.).
14:00 LMŽ. (kart.).
14:25 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 
Pasaulis“ (kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 
16:00 Bitė Maja.
16:15 Mija ir aš.
16:40 Gamina vaikai (kart.).
17:10 Dvynukės..

18:05 Kostiumuotieji N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Išpažinimai (kart.).
19:35 Dešimtasis dešimtme-
tis (1 dalis).
20:20 Kernavės archeologi-
nė vietovė (kart.).
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Alvydas Šlepikas. 
Lietaus dievas. 
23:35 Vileišiada. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Pabandom iš naujo! 
2021 (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.
12:00 “Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 Pasmerkti  N-7.
13:00 Simpsonai  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 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Tobulos kopijos  N-14.
23:00 Pabėgimo kambarys    
S.
00:40 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 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
08.00 Mūsų gyvūnai.  
08.30 Partizanų keliais  N-7.
09.00 „24/7“.  
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija  N-7.
11.00 Žiedas su rubinu  N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.  
12.30 Kaimo akademija.  
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 su 
Andriumi Tapinu  N-7.
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 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu  N-7.
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  
N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo 
istorija  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 
(kart.).
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. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukinis rajonas N-14. 
23:50 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:35 Šventadienio mintys  
(kart.).
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Svaragini  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  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.
19:20 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 Žmogžudystė N14. 
00:25 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:35 Paskutinis veidas (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 Nokautas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nokautas  N-14.
00:00 Rezidentas  N-14.
01:00 Rouzvudas  N-7.
01:50 Tironas  N-14.
02:50 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 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 Atlygis   N14. 
23:25 Ties riba į rytojų (k) 
N14. 
01:35 Didžiojo sprogimo teo-
rija  N-7. 

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

14:20 Rozenheimo policija  
N-7..
15:20 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 Midsomerio žmogžu-
dystės XXI  N-7.  
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7. 
02:40 Mano kaimynė - porno-
žvaigždė (k) N14.  

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Tarptautinis literatū-
ros festivalis „Vilniaus lapai 
2020“ (kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
07:00 Mija ir aš (kart.).
07:25 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą (kart.).
07:35 Bitė Maja (kart.).
07:50 Smurfai.
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 Legendos.Primarijus 
Petras Skirmantas. (kart.).
14:00 7 Kauno dienos (kart.).
14:30 Mokslo sriuba (kart.).
14:55 Dešimtasis dešimtme-
tis (kart.).
15:40 Kernavės archeologinė 
vietovė (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 Gyvenk kaip galima 
švariau (kart.).
19:35 Kovotoja Jane. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Tikrasis genijus N-7. 
22:55 Černobylis N-14. 3 s. 
(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis. „Nik West Band“. 
2 d.
01:30 Auksinis protas (kart.).

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 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė N-7.
14:55 Kobra 11 . N-7.
15:55 Einšteinas  N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Atsargiai! Merginos  
N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
19:30 FIBA čempionų lygos 
rungtynės. Vilniaus „Rytas“ – 
Strasbūro „SIG“.
20:15 Rungtynių pertraukoje 

–„Juodai balti raudoni“.
21:30 Raudonasis karštis  
N-14.
23:40 Gelbėtojai 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 isto-
rija  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 Laikykitės ten.  
18.00 Reporteris.  
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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 Laikykitės ten.    
00.30 Teisingumo agentai  
N-7.
01.30 Žiedas su rubinu  N-7.
02.30 Vieno nusikaltimo isto-
rija  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 Nacionalinė ekspedi-
cija  (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? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
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 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
(kart.).
02:00 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.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Šeškinės 20  N-7. 
21:00 Rimti reikalai 3  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Misija „Neįmanoma“ 
N-7.  
00:45 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:50 Žmogžudystė (k) N14. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 Ilgo plauko istorija.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis  N-7.
07:55 Prieš srovę Lietuva  
(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 
geriau  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Greičio įkaitai  N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Greičio įkaitai  N-7.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Greičio įkaitai  N-7.
00:00 Rezidentas  N-14.
01:00 Rouzvudas  N-7.
01:50 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 Strėlė N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
20:30 Varom! N-7. 
21:00 Mirties angelas   N14. 
22:40 Atlygis (k) N14. 
01:05 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.

11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:30 Mentalistas N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 Sugrįžimas į salą  (k) 
N-7. 
16:30 Mano vienintelė  N-7.  
18:30 Akloji.
19:00 Stebuklas  N-7.  
19:55 Sugrįžimas į salą  N-7.  
21:00 Midsomerio žmogžu-
dystės XXI  N-7. 
22:55 Paskolinta meilė.
00:55 Našlaitės  N-7 .
02:40 Midsomerio žmogžu-
dystės XXI N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis „Nik West Band“ 
(kart.).
06:55 Pasakojimai iš 
Japonijos.
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.).
12:45 Etnos (kart.).
13:10 Širdyje lietuvis (kart.).
14:00 Čia – kinas (kart.).
14:30 Veranda (kart.).
14:55 Kovotoja Jane (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 Oro kelionių užkulisiai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Eurolyga per LRT. 
21:45 „Valencia“ – Kauno 
„Žalgiris“. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis . „Nordic Blue“.

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 Moderni šeima (kart.) 
N-7.
12:00 Simpsonai . (kart.) 
N-7.
12:30 Havajai 5.0  N-7.
14:30 Mikė N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 Einšteinas  N-7.
17:00 Univeras  N-7
18:00 Atsargiai! Merginos 
N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Ta nejauki akimirka  
N-14.

23:55 Gelbėtojai N-7.
00:50 Rouzvudas  N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena.  
06.30 Alfa taškas.  
07.00 Laikykitės ten.  
08.00 Vyrų šešėlyje. 
HALINA KAIRIŪKŠTYTĖ - 
JACINIENĖ.  
08.30 Mūsų gyvūnai.  
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 #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.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai N-7. 
09:45 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 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 Istorijos perimetrai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kai nusėda dulkės 
N-14. 
24:00 Alpių detektyvai N-7. 
(kart.).
00:45 Šoka Lietuva.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro  
(kart.).
02:00 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.
19:20 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 Neliečiamieji  N14. 
00:45 Narkotikų prekeiviai  
N14. 
01:55 Misija „Neįmanoma“ 
(k) N-7. 

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 Prakeikti III  N-7.

21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Palikimas  N-14
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Palikimas  N-14.
00:05 Rezidentas  N-14.
01:05 Rouzvudas  N-7.
02:00 Tironas  N-14.
03:00 Moderni šeima  N-7.

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 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 Strėlė  N-7. 
19:30 Atsarginis prezidentas  
N-7. 
20:30 Varom!   N-7. 
21:00 Kapų plėšikė Lara 
Kroft  N14. 
23:15 Mirties angelas (k) 
N14. 
00:55 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7.

07:25 Daktaras Ozas  N-7. 
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7. 

12:30 Mentalistas  N-7. 
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7. 
14:20 Rozenheimo policija  
N-7.  
15:20 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 Brokenvudo paslaptys  
N14. 
23:05 Paskolinta meilė.
01:05 Našlaitės  N-7. 
02:50 Midsomerio žmogžu-
dystės XXI (k) N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis.„Nordic Blue“ 
(kart.).
06:50 Šoka Lietuva.
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 moky-
kla. 
08:45 LMŽ. (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 Kultūringai su 
Nomeda (kart.).
14:00 Euromaxx. (kart.).
14:30 Į sveikatą! (kart.).

14:55 Oro kelionių užkulisiai 
(kart.).
15:50 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
16:40 Mūsų gyvūnai. 
17:10 Dvynukės.
18:05 Kostiumuotieji  N-7. 
18:50 Klausimėlis.lt. (kart.).
19:05 Veranda (kart.).
19:35 Didieji kompozitoriai. 
Bachas.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 3 minutės iki kino. 
21:33 Boružė N-14. 
23:05 Čia – kinas (kart.).
23:30 Euromaxx. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis.„Jazz Five“.

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 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:30 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 Moderni šeima  N-7.

20:00 Nuogi ir įbauginti  
N-7.
21:00 Alpinistas  N-14.
23:15 Gelbėtojai N-7.
01:05 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.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Alpių detektyvai 
N-7. 
09:45 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Tarnauti ir ginti  N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Sti l ius (kart.).
13:00 (Pra)rasta karta 
(kart.).
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:45 Įdomiosios pamo-
kos. 
16:40 Kalnų daktaras N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Eurolyga per LRT. 
21:45 Vitori jos „Baskonia“ 
– Kauno „Žalgir is“. 
00:05 Penkiese N-14.
01:45 Nerealusis Halkas 
N-14.

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 
l ikimas  N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Nuostabioj i  moteris  
N-7. 
23:50 Gelbėjimo misi ja 2. 
N14. 
01:35 Pinigų traukinys 
N14. 

06:25 Transformeriai  N-7.
06:55 I lgo plauko istori ja.
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 Lial ios sugrįžimas  
N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Lial ios 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 I lgo plauko istori ja  
N-7.
21:20 Kingsman  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kingsman  N-14.
00:25 Mergvakaris  N-14.

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. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės  N-7. 
21:30 Miesto teisingumas   
N14. 
23:30 Kapų plėšikė Lara 
Kroft  (k) N14. 
01:45 Didžiojo sprogimo 
teorija  N-7. 

07:25 Daktaras Ozas  N-7.  
08:20 Dvi širdys  N-7. 
10:20 Akloji.
11:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke  N-7.  
12:30 Mentalistas  N-7.  
13:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės  N-7.  
14:20 Rozenheimo policija  
N-7. 
15:20 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 Vienišas vilkas  N14.  
01:10 Našlaitės  N-7. 
02:50 Brokenvudo paslap-
tys  (k) N14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis. „Jazz Five“ 
(kart.).
06:55 Pasakojimai iš 
Japonijos.
07:00 Heidė (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 Gyvenk kaip galima 
švariau (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 Stambiu planu 
(kart.).
14:00 Pasivaikščiojimai 
(kart.).
14:30 Procesai (kart.).
14:55 Didieji kompozitoriai 
1 d. Bachas. (kart.).
15:50 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą.
16:00 Bitė Maja.
16:15 Heidė.
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.
21:30Išsiveržti į laisvę  
N-7.
23:00 „Prime Orchestra“ 
simfoninis šou „Pasauliniai 
hitai“.
00:50 DW naujienos rusų 
kalba.
01:05 Dabar pasaulyje. 
01:30 Klaipėdos pilies džia-
zo festivalis 2018. 

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 Moderni šeima  
(kart.) N-7.
12:30 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.
18:30 Fizrukas  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Geležinis žmogus 
2  N-7.
00:25 Alpinistas  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. 2020.
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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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus žodžius. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

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

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

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Šoka Lietuva.
06:15 Išpažinimai. 
06:40 Haris ir 
Hendersonai.
08:30 LMŽ. 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė 
(kart.).
11:55 Klausimėlis. 
12:15 Pasaulio dokumen-
t ika. 
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! 
23:00 Kartą Niujorke 
N-14. 
00:55 Penkiese N-14 
(kart.).

07:10 Stivenas Visata..
07:25 Nuotykių metas.
07:50 Ogis ir tarakonai..
08:10 Obuolys ir 
Svogūnas.
08:40 Tomo ir Džerio nuo-
tykiai.
09:10 Šaunusis Skūbis-
Dū.
09:40 Neramūs ir tr iukš-
mingi.

10:05 Leo da Vinčis. 
Misi ja Mona Liza.
11:50 Antroj i  džiunglių 
knyga. Mauglis ir Balu.
13:40 Roko mokykla N-7. 
16:00 Mano super buvu-
sioj i  N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaulis 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Šrekas. 
21:20 Patrul iai N14. 
23:25 Nevykėlis Laris - 
sveikatos inspektorius 
N14. 
01:15 Nuostabioj i  moteris 
(k) N-7. 

06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart . )  N-7.
07:00 Žmogus voras  N-7.
07:30 Monstrų viešbut is.
08:00 Kempiniukas 
Plačiakelnis (kart . )  N-7.
08:30 Vir tuvės istor i jos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų daržel is.
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Tylūs geradariai . 
12:00 Laukinė Kosta 
Rika.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinė Kosta Rika.
13:00 Sparkas  N-7.
14:50 Dykumos daktarė  
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 Gaujų karai  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto..
22:18 Gaujų karai  N-14.
22:40 Ką žmonės pasakys 
N-14.
00:55 Palikimas . N-14 
(kart.).

07:00 Varom! (k) N-7. 
07:30 Snaiper is  (k)  N-7. 
08:30 Varom! (k) N-7. 
09:00 Sveikatos kodas.  
09:30 Sveikatos kodas 
televi t r ina.
10:00 Pakvaišusi  porelė.
10:55 Gyvūnų būstai . 
12:00 Atranka. Iš l ieka 
st ipr iausi   N-7. 
13:00 Gordonas Ramzis. 
13:55 Pragaro vir tuvė  
N-7. 
14:55 Nepaaiškinami įvy-
kiai  su Vi l jamu Šatner iu  
N-7. 
15:50 Nepamirštamas 
tyr imas  N-7. 
17:00 Betsafe–LKL čem-
pionatas. 
19:30 Akloj i  zona  N-7. 
20:30 Snaiper is  N-7. 
21:30 Audros sūkuryje   
N14. 
23:20 Nuo sutemų ik i 
aušros   N14. 
01:30 Miesto teis ingumas 
(k) N14. 

07:15 Akloj i   (k) .
08:45 Daktaras Ozas  
N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus  

N-7. .
11:00 Laukiam svečių su 
Reičele Alen.
12:00 Džinas I tal i jos pa-
krantėje.
13:00 Akloj i   (k) .
14:45 Klasik iniai  kepiniai . 
15:45 Širdele mano  N-7.  
17:45 Baudžiauninkė  
N-7.  
18:50 Akloj i   (k) .
19:50 Būrėja  (k).
21:00 Kapitonė Marlo  
N14. 
23:05 Nusikal t imo vieta – 
Hanoveris  N14. 
01:00 Vienišas vi lkas (k) 
N14. 
03:00 Aklasis detektyvas 
(k) N14.  

 PLIUS . 
06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:02 Auksinis protas. 
07:15 Klausimėl is (kart . ) .
07:30 Vi ln iečiai .  Algirdas 
Knyva. 
08:00 Didingas gamtos 
grožis. 
08:30 Susipažink su 
mano pasaul iu.
09:00 Į  sveikatą! 
09:30 Gyvenk kaip gal ima 
švar iau. 
10:00 Čia – kinas (kart . ) .
10:30 Pasivaikščioj imai. 
11:00 Kas geresnio,  kai-
myne? 
11:30 Vi ln iaus sąsiuvinis. 
12:00 Trembita. 
12:30 Rusų gatvė. 
13:00 Išpažinimai. 
13:30 Mūšio laukas. 
14:00 Euromaxx. 
14:30 Gražiausios poetų 

dainos. 
16:10 LMŽ. 
16:35 Gamina vaikai . 
17:00 Veranda. 
17:30 Legendos. 
Režisier ius Audrius 
Mickevičius. 
18:30 Procesai. 
19:00 Euromaxx (kart . ) .
19:30 Etnos. 
20:00 Čia – kinas. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Daglas Makarturas 
N-7. 
23:05 Kompozitor iaus 
Algimanto Raudonikio 
85-mečio jubi l ie j in is kon-
certas. 
01:15 Dabar pasaulyje. 
01:40 Nerealusis Halkas 
N-14. (kart . ) .

06:00 Jukono vyrai  
(kart . )  N-7.
07:00 Visureigiais per 
Al iaską  N-7.
09:00 Nematoma pusė.
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopi lotas.
10:30 Žydrosios planetos 
stebuklai   (kart . )  N-7.
11:30 Kietuol ia i   N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai   N-7.
14:00 Iš l ik imas  N-7.
16:00 Jukono vyrai   N-7.
17:00 Sandėl ių karai  
N-7.
18:00 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 Ką mes veikiame 
šešėl iuose  N-14.
00:20 Geležinis žmogus 2  
N-7 (kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Skonio reikalas.  
07.20 Vyrų šešėlyje. 
Gražina Pigagaitė.  
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido r ingas  N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiul iu. 
10.00 Vantos lapas  N-7.
10.30 Kel iautojo dieno-
rašt is.  
11.00 Gyvenimas.  
12.00 Net ikėtas teis ingu-
mas  N-7.
14.00 Vieno nusikal t imo 
istor i 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 šešėly-
je.  VERA ŠERNIENĖ 
FAINBERG.  
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 Laikyki tės ten.  
00.00 Net ikėtas teis ingu-
mas  N-7.
02.00 Vieno nusikal t imo 
istor i ja  N-7.

Itališkos spurgytės su obuoliais
Lengvumo ir gaivumo šioms 

spurgytėms suteikia būtent 
obuoliai! Puikus skanėstas 
prie arbatos, kavos ar kakavos 
patiks visiems smaližiams.

INGREDIENTAI:
4 valg. š. kambario temperatū-

ros sviesto,
230 ml vandens,
3 valg.š. cukraus ir dar šiek tiek 

pabarstymui,
0,5 arb.š. druskos,
230 ml miltų,
3 kiaušiniai, kambario temp.,
1 obuolys, sutarkuotas buroki-

ne tarka ir nusunktas,
1 žiupsnelis cinamono, 
500 ml aliejaus (virimui).

GAMINIMAS:
1. Nedideliame puode ant vi-

dutinio karščio ugnies užkaitin-
kite iki virimo vandens, sviesto, 
druskos ir cukraus mišinį. Kai 
užvirs, nuimkite nuo ugnies ir 
maišydami supilkite miltus.

2. Grąžinkite puodą ant ugnies 
ir kaitinkite maišydami, kol iš 
mišinio susiformuos tešlos rutu-
lys – tai užtruks 3–5 min.

3. Perdėkite šį rutulį į dubenį, 
leiskite kiek pravėsti. Tada po 
vieną muškite kiaušinius, po kie-
kvieno kruopščiai išmaišydami. 
Sudėkite tarkuotą obuolį ir gerai 
išsukite. 

4. Į platų storadugnį puodą ar 
keptuvę aukštesniais kraštais pri-
pilkite aliejaus, įkaitinkite jį ant 
vidutinės ugnies.

5. Naudodami du nedidelius 
šaukštelius imkite po gabaliu-
ką tešlos ir atsargiai nuleiskite 
į karštą aliejų. Taip formuokite 
spurgytes. Virkite pavartydami, 
kol rutuliukai taps auksiniai. 

6. Iškepusias spurgytes dėkite 
į popieriniu rankšluosčiu išklotą 
lėkštę, kad susigertų riebalų per-
teklius, o kiek  pravėsusias, jei 
patinka, pabarstykite cukraus bei 
cinamono mišiniu ir patiekite.
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įvairūs
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.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, 

angų didinimas, 
galvutės mūrijimas, 

skardinimas, 
židinių statyba. 

Stogų dengimas.
Patirtis 20 m.

Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.
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.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šal-
diklius. Garantija iki 2 m., 
pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

LANGIMA. Plastikinių langų, 
durų, remontas, reguliavimas, 
montavimas. Langai, roletai, 
tinkleliai nuo uodų.

Dirbame ir savaitgaliais. 
Tel. (8-684) 05526.

Minkštų baldų remontas. 
Keičia gobeleną, odą, spyruo-
kles, įklotą, detales.

Tel. (8-682) 13728.

Statybos ir apdailos darbai: 
dažymas, gipsas, dailylentės, 
grindų montavimas, karkasai, 
fasadai, terasos. Stogų dengi-
mas, fasadų šiltinimas - apka-
limas.

Tel. (8-678) 53169.

Stogo dengimas įvairia dan-
ga, atlieka skardinimo darbus, 
kala dailylentes, kiti statybos 
darbai. 

Tel. (8-692) 13558.

Montuoja gipso plokštes, 
dažo, tinkuoja, kloja laminatą, 
klijuoja plyteles, dailylenčių ka-
limas. 

Tel. (8-679) 58176.

Valo kaminus, montuoja ka-
minų įdėklus, skardina kami-
nus, vėjalentes, kraigus. 

Tel. (8-641) 70846.

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.

Informuojame žemės sklypų:
1.(kad. Nr. 3434/0001:516), esančio Kurklių mst., Anykščių r. sav., savininkę J. A., kad 2021-02-04 11:00 vykdys 

žemės sklypų (proj. Nr. 651-7, Nr. 651-4); 2. (kad. Nr. 3434/0001:178), esančio Kurklių mst., Anykščių r. sav., pa-
veldėtojus A. S., kad 2021-02-04 13:00 vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 651-2); 3. (kad. Nr. 3434/0001:473), esančio 
Kurklių mst., Anykščių r. sav., paveldėtojus M. P., kad 2021-02-04 14:00 vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 651-19); 
esančių Kurklių mst., Anykščių r. sav., ribų ženklinimo darbus. 

UAB „Lukieva“ matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570).Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į 
UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, el. paštu uab.lukieva@gmail.com arba tel. (8-600) 05575.

2021-02-10 nuo 11.30 iki 12 val. Anykščių r., Kurklių sen., Pavirinčių 
k., skl.Nr. 656-1 ir nuo 12.30 iki 13 val., Kurklių sen., Kurklių mstl., skl.
Nr. 657-1bus ženklinamos sklypų ribos. Skl.kad.Nr.  3434/0003:333 ir 
3434/0001:333 mirusių savininkų  I.D.S. ir S.S. paveldėtojai kviečiami da-
lyvauti ženklinime. Matininkas Vitalijus Jariomenko,Laisvės pr. 60-1016, 
Vilnius, matavimugrupe@gmail.com, tel. (8-611) 31242.

2021 m. sausio 28 d. 10 val. šaukiamas Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 23-asis posėdis.

TARYBOS POSĖDIS VYKS NUOTOLINIU BŪDU REALIUOJU 
LAIKU ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ PRIEMONĖMIS.

Komitetų posėdžiai vyks 2021 m. sausio 26 d. (antradienį) nuotoliniu būdu realiuoju laiku 
elektroninių ryšių priemonėmis:

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto – 9.00 val.,
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komiteto – 11.00 val., 
Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komiteto – 13.00 val.,
Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto – 15.00 val.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galėsite rasti Anykščių rajono savivaldybės inter-

netiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt.

Archeologės 
M. Gimbutienės 
atminimas įamžintas 
pašto ženklu

 Garsios lietuvių archeologės 
Marijos Gimbutienės šimtųjų 
gimimo metinių proga penkta-
dienį išleistas pašto ženklas su 
jos atvaizdu. 

Lietuvos paštas praneša, kad 
tema ,,Garsūs pasaulio žmonės, 
kilę iš Lietuvos“ išleidžiamą 
pašto ženklą sukūrė Eglė Kul-
bytė. Jo nominalas – 0,49 euro, 
tiražas – 100 tūkst. 

M. Gimbutienė gimė 1921-
aisiais Vilniuje, per Antrąjį 
pasaulinį karą pasitraukė iš 
Lietuvos. Dėstė JAV Harvardo, 
Kalifornijos universitetuose, 
mirė 1994 metais Los Andže-
le, palaidota Kaune, Petrašiūnų 
kapinėse.

Mokslininkė yra parašiusi 
23 knygas, už knygą „Deivės 
civilizacija: Senosios Europos 
pasaulis“ 1993-iaisiais jai buvo 
paskirta Enisfildo-Vulfo premi-
ja, skiriama JAV už žymiausius 
pasaulio kultūros istorijos tyri-
mus.

Seimas 2021-uosius metus 
yra paskelbęs M. Gimbutienės 
metais. Šiais metais vyks gar-
siai archeologei skirti renginiai: 
planuojamos kelios parodos, 
mokinių piešinių konkursas, 
seminarų ciklas ir konferencija 
bei kitos iniciatyvos.

Rio de Žaneiro meras: 
2021 metų karnavalas 
atšaukiamas

Brazilijos Rio de Žaneiro 
miesto meras Eduardo Paesas 
ketvirtadienį pranešė, kad dėl 
COVID-19 pandemijos nu-
spręsta šiemet nerengti garsiojo 
Užgavėnių karnavalo.

„Niekada neslėpiau savo ais-
tros karnavalui ir suvokiu eko-
nominę šio kultūrinio renginio 
svarbą mūsų miestui. Tačiau 
šiandien man atrodo beprotiška 
tai, kad galėsime organizuoti 
karnavalą liepą“, – socialiniame 
tinkle „Twitter“ parašė jis.

2020 metų rugsėjį Nepriklau-
somos Rio de Žaneiro sambo 
mokyklų lygos, atsakingos už 
karnavalo organizavimą, vado-
vybė nusprendė, kad ši šven-
tė, tradiciškai rengiama vasarį 
prieš katalikų Gavėnios pradžią, 
2021-aisiais įprastu metu neį-
vyks. Tuomet nebuvo atmesta 
galimybė karnavalą surengti 
vėliau, bet dabar nuspręsta tos 
minties atsisakyti.

Padėtį dar labiau komplikuoja 
tai, kad visoms sambos moky-
kloms, išskyrus „Primeira de 
Mangueira“, dėl pandemijos 
trūksta lėšų pasirodymams pa-
rengti.

Rio de Žaneiro karnavalo nu-
galėtojos titulas pernai atiteko 
garsiai sambos mokyklai „Uni-
dos do Viradouro“.

Statistikos portalas „Worldo-
meters“ nurodo, kad Brazilija pa-
tenka į trejetą šalių, kuriose epi-
demiologinė padėtis blogiausia. 
Nuo pandemijos pradžios šalyje 
išaiškinta 8,7 mln. koronaviruso 
atvejų, 214,2 tūkst. COVID-19 
sirgusių žmonių mirė, pasveiko 
beveik 7,6 milijono.

Patagonijoje atrastos 
bene didžiausio žinomo 
dinozauro liekanos

Pietvakarių Argentinoje vie-
nas mokslininkas iškasė milži-
niško, prieš 98 mln. metų gy-
venusio zauropodo liekanas ir 
nurodė, kad šis gyvūnas galbūt 
yra didžiausias iš visų žinomų 
dinozaurų.

Preliminariais vertinimais, 
žmogaus dydžio suakmenėju-
sių kaulų fragmentai yra 10–20 
proc. stambesni negu fosilijos 
priskiriamos iki šiol stambiau-
siu dinozauru laikytam patago-
titanui (Patagotitan mayorum), 

sakoma trečiadienį Matansos 
nacionalinio universiteto moks-
lo agentūros CTYS pranešime.

Zauropodai buvo didžiuliai 
ilgakakliai augalėdžiai dinozau-
rai, visų stambiausi kada nors 
gyvenę sausumos gyvūnai.

Pavyzdžiui, Patagotitan ma-
yorum, taip pat atrastas Argen-
tinoje, svėrė apie 70 tonų ir už-
augdavo 40 metrų ilgio.

La Platos muziejaus paleon-
tologas Alejandro Otero dabar 
mėgina atkurti naujo gyvūno 
išvaizdą pagal daugiau kaip dvi 
dešimtis rastų slankstelių ir du-
bens kaulų fragmentų.

Šiuo metu tebeieškoma kitų 
šio milžino fosilijų, galbūt te-
beglūdinčių giliai uolienoje. 
Mokslininkams būtų ypač svar-
bu rasti šlaunikaulį ar žastikaulį, 
pagal kuriuos būtų galima tiks-
liau nustatyti seniai išnykusio 
gyvūno kūno matmenis.

Masyvios fosilijos buvo rastos 
2012 metais Neukeno upės slė-
nyje, bet kasinėjimai buvo pra-

dėti tik 2015 metais, sakė Egidio 
Feruglio muziejaus paleontolo-
gas Jose Luisas Carballido.

„Turime daugiau kaip pusę 
uodegos ir daug klubo kaulų“, 
– nurodė J. L. Carballido, prieš 
kelerius metus taip pat prisidėjęs 
tyrinėjant patagotitano fosilijas.

Kitos liekanos „akivaizdžiai 
tebėra uolienoje, todėl mūsų 
laukia dar keleri metai kasinėji-
mų“, pridūrė jis.

Stambių griaučių liekanos 
buvo rastos nuosėdinėse uolieno-
se, susidariusiose maždaug prieš 
98 mln. metų, vėlyvuoju kreidos 
periodu, pridūrė Sapalos gamtos 
mokslų muziejaus direktorius 
geologas Alberto Garrido.

„Įtariame, kad šis pavyzdys gali 
būti visas arba beveik visas, – sakė 
jis. – Viskas priklauso, kas toliau 
bus su kasinėjimais. Nesvarbu, 
ar jis pasirodytų esąs didesnis [už 
Patagotitan], ar ne, tokio dydžio 
dinozauro visų [griaučių] atradi-
mas yra naujiena.“

-Bns
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių 

kadastrinėje vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Perkame mišką 
su žeme arba 

mišką iškirtimui.
Tel. (8-608) 13977.

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.

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.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Malkas kaladėmis. Atveža.
Tel. (8-608) 51317.

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

Tel. (8-682) 36606. 

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

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-600) 22488.

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

Tel. (8-684) 81890.

Kokybiškus biokuro pro-
duktus žiemos sezonui 
Anykščiuose gera kaina: kai-
trūs briketai, granulės, medžio 
atraižos. 

Tel. (8-672) 50736.

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

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

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

Tel. (8-683) 08828.

Kita

Ūkininko Vladislovo 
Tamošiūno paukščių ūkis pre-
kiauja kalakutiena, dedeklėmis 
vištomis ir kiaušiniais. 

Tel. (8-687) 78274.

Reikalingi žmonės, galintys 
savo trimeriais nupjauti mel-
dus ir, esant galimybei, juos 
surinkti. Prie Nevėžos ež. 
Anykščių r. 

Tel. (8-612) 94492.

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.

Nekilnojamasius turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Automobiliai

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. 

Grūdų elevatorius ,,Agrojavai“
Kupiškyje, ypač geromis kaino-
mis, superka kviečius, kvietru-
gius, rugius ir kitas kultūras.
Gali pasiimti savo transportu. 
Už kviečius atsiskaito per 5 d. d. 

Nedirba penktadieniais.
Tel.: (8-686) 73067, (8-686) 75511.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Mokytojai ir mokiniai“ remia 10 tūkst. eurų.
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anekdotas

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABIjuTAS, 

rašė Antonas FeljeTOnAs 

mėnulis
sausio 23 - 25 d. - priešpilnis.

Pranciškus, Vilgaudas,
 Gaivilė, Artūras, Felicija.

Gailigedas, Gunda, 
Raimundas, Armandas.

šiandien

sausio 24 d.

vardadieniai

oras

0

+3

sausio 25 d.
Viltenis, Žiedė, Povilas, 
Paulius.

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

redaktorei nežinantNNN

SMS pranešimas į mobilųjį 
telefoną: „Petrai, paskambink 
man į ten, į kur tu vakar mane 
pasiuntei.“

***
Skambutis 4 val. ryto:
- Alio, pro jus avinų banda 

neprabėgo?
- O tu ką, atsilikai?

***
- Labas, Mindaugai! Kur taip 

įdegei?
- Nudistų pliaže!
- O kodėl aplink akis balti ra-

tilai?
- Tai čia nuo žiūronų!

***
Žmona bando išmokyti šunį 

tarnauti. Vyras po kelių nesė-
kmingų bandymų jai sako:

- Brangioji, taip tau nieko ne-
išeis…

- Nieko, - atsako žmona, - iš 
pradžių man ir su tavim nekaip 
sekėsi.

***
Vyras ateina pas magą ir pra-

šo jį išvaduoti nuo jau 20 metų 
besitęsiančio prakeiksmo. Ma-
gas klausia:

- Ar galite man tiksliai pasa-
kyti prakeiksmo tekstą?

- Skelbiu jus vyru ir žmona...

***
Vyras su žmona parduotuvė-

je. Žmona:
- Pasverkite 10 kilogramų ke-

peninės dešros.
Pardavėja:
- Kam jums tiek daug?
Žmona:
- Šuniui.
Vyras:
- Kokiam dar šuniui? Mes juk 

neturime šuns?!
- Tik nepradėk vėl loti!

Amiliutė, išgirdusi, kad į savivaldybės automobilius montuojama 
sekimo įranga, siūlosi sekti valdininkus be pinigų

nuolat protas jų vėluoja,
nors plačiai vis užsimoja -
seks mat ponų mašinas,
jei šie vykstų pas panas.

smalsu būtų sužinoti,
kur jie sėda baliavoti. 
ką jie geria? kas vaišina?
Ar ,,Vorutos“ pilsto vyną?

kokio ilgio bus suknelės
Tų liaunų gražių panelių,
kur prie mero sukinėjas,
jam valdyt patarinėja. 

išmonė šita gera -
Reik žinot - už kiek ir ką. 
Čirrr... iš merijos skambutis -
ir į kelią Amiliutė.

ji už dyka, be pietų,
sekti gali net už du.
navigacijų nereikia, 
intuicija kai veikia.

Išskirtinė marketingo taktika
Anykščių parduotuvė „Do-

vana“ taiko išskirtinę mar-
ketingo taktiką. Ant parduo-
tuvės durų kabo trys užrašai: 
„Prekiaujame Lietuvos Res-
publikos vėliavomis“; „Pre-
kiaujame UAB „Rūta“ 
saldainiais ir šokoladais“; 
„Parduotuvė nedirba“.

Diletantiškai atrodytų, jog nėra 
svarbu, kuo parduotuvė prekiauja, 
jeigu ji nedirba. Panašu į kavinės 
meniu, kuriame surašyta, ko šian-
dien šaldytuve nėra. Tačiau „Do-
vana“ greičiausiai žaidžia gudrų 
žaidimą. Juk kai parduotuvė dirba, 
tai prie jos durų net nesustoji - eini 
į vidų, neskaitydamas reklamų. O 
dabar žmogelis, patampęs duris, 
pradžioje atranda užrašą „Parduo-

tuvė nedirba“, vėliau iš neturėji-
mo ką veikti perskaito ir kitus ant 
durų kabančius užrašus.

Pasibaigus karantinui, vėliavas 
ir „Rūtos“ saldainius pirksime tik 
„Dovanoje“. Tiesa, saldainių gal 
naują partiją būtų galima atvežti? 
Vėliavos tiks ir senos. Dėl gali-
mos Lietuvos okupacijos nėra ko 
jaudintis. Būriuotis draudžiama, o 
pavienių priešų mes nebijome! 


