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Ligoninėje atidaryta Karščiavimo klinika Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Trečiadienį, balandžio 15 
dieną, Anykščių ligoninės 
pastato patalpose atidaryta 
Karščiavimo klinika. Šios kli-
nikos atidarymui, baiminda-
masis koronaviruso išplitimo, 
prieštaravo Anykščių ligoni-
nės direktorius dr.Audrius 
Vasiliauskas. 

Dėl to, kad kliniką jis delsė 
atidaryti, savivaldybės vado-
vų laikinai buvo nušalintas 
nuo pareigų. Karščiavimo 
kliniką pavesta atidaryti lai-
kinuoju Anykščių ligoninės 
direktoriumi paskirtam, iki 
tol Anykščių rajono mero Si-
gučio Obelevičiaus patarėjo 
pareigas ėjusiam Daliui Vai-
ginui.Į Karščiavimo klinikos atidarymą dėvėdami apsaugines kaukes atvyko (pirmas iš kairės) Anykščių 

rajono mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, Anykščių rajono savivaldybės gydytoja Vaiva Dauge-
lavičienė ir administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė. Šalia jų – laikinasis Anykščių ligoninės di-
rektorius Dalis Vaiginas.

Izoliuotieji bando pabėgti iš viešbučio
Ketvirtadienio, balandžio 

16-osios pavakarę, iš Anykš-
čių viešbučio „Puntukas“ 
bandė pabėgti girtas vyras. 
Bėglys pro viešbučio langą 
išlipo ant kavinės stogo, esan-
čio bibliotekos pusėje, o nuo 
jo šoko ant žemės. Nuo balan-
džio 11-osios jis – jau trečiasis 
bėglys iš viešbučio. 

Paskutinis bėglys viešbutyje 
už valdiškus pinigus izoliacijoje 
viešbutyje gyvena nuo balandžio 
9 -osios. Jis kartu su moterimi at-
plaukė į Klaipėdą, į Anykščius 
buvo atvežtas valdišku transportu. 

Anykščių rajono savivaldybės 
Ekstremalių situacijų operacijų va-
dovas, rajono mero pavaduotojas 
Dainius Žiogelis „Anykštai“ sakė, 
jog viešbutį saugantys firmos „Še-
rifai“ darbuotojai išgirdo „šleptelė-
jimą“ ir nubėgę į viešbučio kiemą 
rado bandantį nuo žemės keltis gir-
tą vyriškį.

Kurklių 
seniūnijoje 
sudegė namas. 
Įtariamas 
padegimas

Pro policijos 
patikros postą 
bandė prasmukti 
ir su dviračiu

Šimtametė 
skaito knygas 
ir meldžiasi už 
kavarskiečius

Maisto davinius 
į namus 
moksleiviams 
veža geltonieji 
autobusai

„Puntuko“ viešbutyje liko gyventi keturi izoliuoti asmenys.

Prekyba. Anykščių turgus nuo 
balandžio 18 dienos, šeštadienio, vėl 
dirbs, skelbia UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis. Turguje bus galima 
prekyba tik maisto prekėmis. Anykš-
čių turguje galės iš šeimos lankytis 
tik vienas šeimos narys. Turguje bus 
galima apsipirkti ne ilgiau kaip 15 
minučių, nuo aplinkinių bus privalu 
laikytis 2 metrų atstumo, dėvėti ap-
saugines kaukes bei naudoti dezin-
fekcinius skysčius. 

Mokesčiai. Anykščių rajono savi-
valdybė svarsto verslininkus, kurie 
nuomojasi savivaldybei priklausan-
čias patalpas, atleisti nuo nuomos 
mokesčio ir taip bent iš dalies kom-
pensuoti jų per karantiną patiriamus 
nuostolius.

Šienas. Ketvirtadienį, balandžio 
16 dieną, Anykščių seniūnijos Ke-
blonių kaime, Žiburio g., atviroje 
teritorijoje smilko penki šieno riti-
niai. Per gaisrą apdegė penki ritiniai. 
Apsaugotas už 7 m nuo gaisro židi-
nio esantis žirgynas ir dar 10 ritinių 
šieno.

Gaisras. Balandžio 11 dieną De-
beikių seniūnijos Papšių kaime degė 
medinė pirtis. Sudegė pirties stogas, 
perdanga ir išdegė vidus.

Korona. Šią savaitę naujų susir-
gimų koronavirusu Anykščių rajone 
nebuvo fiksuota. Pasak Anykščių 
rajono Ekstremalių situacijų val-
dymo komisijos Operacijų vadovo, 
rajono vicemero Dainiaus Žiogelio, 
visų keturių anksčiau koronaviru-
su susirgusių anykštėnų sveikatos 
būklė yra gera. Dviem iš jų atlikti 
pakartotiniai koronaviruso tyrimai, 
o tyrimų atsakymai - neigiami. 
Jiems atlikus dar vieną tyrimą, jei-
gu atsakymai vėl bus neigiami, bus 
galima konstatuoti, kad šie asmenys 
pasveiko.

Vanduo. Laikinasis UAB 
„Anykščių vandenys“ direktorius 
Egidijus Šileikis „Anykštai“ sakė, 
jog kol kas nėra aišku, kaip karan-
tinas paveiks jo įmonės pardavimų 
apimtis. Pasak E.Šileikio, juridiniai 
asmenys karantino metu greičiau-
siai sunaudos mažiau vandens, ta-
čiau tikėtina, kad augs gyventojų 
sunaudojamo vandens kiekiai.
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spektras

temidės svarstyklės

Anykščiuose atidaroma karščiavimo klinika – ji įsikūrusi VšĮ Anykščių ligoninės patalpose (Ramybės g. 15, Anykščiai). 
Pacientams, turintiems viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų, čia bus atliekami tyrimai, jeigu bus įtariamas 
koronavirusas (COVID-19).

Į karščiavimo kliniką pacientai registruojami tik siunčiant šeimos gydytojui, kuris, susipažinęs su paciento sveikatos būkle, ir priima sprendimą, ar jį siųsti 
į karščiavimo kliniką (siuntimas bus užpildytas elektroniniu būdu). Po to karščiavimo klinikos koordinatorius nurodytu telefonu susisiekia su karščiuojančiu 
pacientu, sužino, ar jis gali į kliniką atvykti pats savo automobiliu, ar turi būti atvežtas kito žmogaus ir suderina vizito laiką.

Į karščiavimo kliniką siunčiami 18–60 metų pacientai, kuriems staigiai prasidėjo karščiavimas (kūno temperatūra iki karščiavimą mažinančių vaistų vartojimo 
yra +37,8 C ir daugiau), jaučia bent vieną  iš virusui būdingų simptomų (gerklės skausmą, kosulį, pasunkėjusį kvėpavimą, šaltkrėtį).

Atvykusieji į karščiavimo kliniką privalės:
• nelipti iš automobilio ir neatidaryti lango, kol nebus nurodyta kitaip;
• turėti asmens dokumentą ir A4 formato lapą su užrašytu mobiliojo telefono numeriu – jį reikės padėti gerai matomoje automobilio salono vietoje;
• į karščiavimo kliniką pacientai galės užeiti tik gavę darbuotojo leidimą ir užsidėję medicininę kaukę.

Karščiavimo klinikoje pacientams bus atliekamas išsamus sveikatos patikrinimas – bendras kraujo tyrimas, C reaktyviojo baltymo tyrimas, krūtinės ląstos 
rentgenografinis tyrimas, paimamas tepinėlis iš nosiaryklės dėl koronaviruso infekcijos, kaip yra daroma mobiliuosiuose punktuose. Jeigu reikės, bus paskiria-
mas gydymas.

Karščiavimo klinikos Anykščiuose darbo laikas: 
Pirmadieniais–Penktadieniais 10 – 14 val.

Anykščių r. savivaldybės informacija                  Užsak.nr. 384

Anykščiuose darbą pradeda karščiavimo klinika

Žala. Balandžio 11 dieną apie 
13.00 val. pastebėta, kad tyčia ap-
gadintas moteriai priklausantis au-
tomobilis RENAULT MEGANE, 
stovėjęs Anykščiuose, Žiburio g. 
Padarytą žala - 500 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Keliautojai. Balandžio 13 dieną 
apie 19.30 val. Anykščių viensėdyje 

į moters (g. 1959 m.) kiemą atva-
žiavę trys vyrai su TOYOTA LAN-
DCRUISER sulaužė kelio užtvarus. 
Padaryta turtinė 200 eurų žala. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. 

Vairuotojas. Balandžio 10 dieną 
apie 17.00 val. kelio Pagojė-Sedei-
kiai-Viešintos-Nociūnai 10.2 km 
neblaivus (nustatytas 1,89 prom. 
girtumas) vyras (g. 1945 m.), gy-
venantis Andrioniškio seniūnijoje, 

vairavo automobilį OPEL ZAFIRA. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vairuotojas II. Balandžio 11 die-
ną apie 14.50 val.Kavarsko seniūni-
jos Džiugų kaime sustabdyto pati-
krinimui automobilio VOLVO V40 
vairuotojui (g. 1957 m.), gyvenan-
čiam Kavarsko seniūnijoje, nustaty-
tas vidutinis girtumas (1,82 prom.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Smurtas. Balandžio 10 dieną 

apie 11.40 val.Debeikių seniūnijo-
je neblaivus (nustatytas 2,36 prom.  
girtumas) vyras (g. 1974 m.) smur-
tavo prieš neblaivią (nustatytas 3,11 
prom. girtumas)  moterį (g. 1982 m.). 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į  areštinę.

Konfliktas. Balandžio 10 dieną 
apie 19.10 val. Viešintų seniūnijo-
je akivaizdžiai neblaivus (girtumą 
pasitikrinti atsisakė) vyras (g. 1981 

m.) smurtavo prieš neblaivų (nusta-
tytas 2,50 prom. girtumas) vyrą (g. 
1981 m.). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į  
areštinę.

Mirtis. Balandžio 14 dieną apie 
04.00 val.Svėdasų seniūnijoje ras-
tas moters (g. 1967 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Kurklių seniūnijoje sudegė namas. 
Įtariamas padegimas

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį iki pamatų sudegė didžiu-
lis naujos statybos namas Kurklių seniūnijoje. Gaisro suniokota 
sodyba – netoli Didžiakaimio, šalia Kurklio ežerėlio.

Sodybos savininkas šiuo metu 
gyvena Norvegijoje. Sodybo-
je per gaisrą žmonių nebuvo. 
Ugniagesius gelbėtojus iškvietė 
keliu važiavęs žmogus. Tačiau, 
gaisras pastebėtas per vėlai - iš 
namo liko tik keli nuodėguliai.

Kurklių seniūnijos seniūnas 
Algimantas Jurkus „Anykštai“ 
sakė, kad sklypą nusipirkę žmo-
nės namus statėsi plyname lauke. 
Didžiulio namo statybos, pasak 
seniūno, buvo beveik baigtos, 
bet pastatas nebuvo priduotas ir 
neapdraustas. Iš sodybos liko tik 
vagonėlis ir ūkinis pastatas.

A.Jurkus dėstė, jog realiausia, 

kad namą kažkoks piktavalis 
sąmoningai padegė. Mat kitos 
gaisro priežasties lyg ir negalėtų 
būti - žmonės jame negyveno ir 
krosnių nekūreno, elektra nebuvo 
įvesta.

Visgi, Anykščių rajono prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Saulius Slavinskas 
„Anykštai“ sakė, jog nėra at-
mesta ir gaisro dėl elektros ins-
taliacijos gedimo versija. Pasak 
S.Slavinsko, nors elektra į namą 
nebuvo įvesta, bet ant jo buvo 
įrengti saulės kolektoriai. 

-AnYkŠTA Iš didžiulio naujos statybos namo liko tik keli nuodėguliai.

Pro policijos patikros postą bandė prasmukti 
ir su dviračiu

Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą, per ilgąjį Velykų sa-
vaitgalį buvo įvestas gyventojų judėjimo apribojimas – asme-
nims buvo draudžiama vykti į ne savo gyvenamosios savivaldy-
bės miestus ir miestelius be būtinos priežasties. 

Anykščiuose, penkiuose patikros postuose, kurie buvo įrengti 
ties pagrindiniais įvažiavimais, vairuotojus pasitiko „Stop“ žen-
klas ir policijos pareigūnai, kurie tikrino kiekvieną atvykstančią 
transporto priemonę. 

Utenos apskrities vyriausiasis 
policijos komisariatas informa-
vo, kad nuo balandžio 10 dienos, 
20 val. iki pirmadienio, balan-
džio 13 dienos, 20 val. Anykš-
čiuose policijos pareigūnai pa-

tikrino 2 979 automobilius. Per 
šia tris dienas patikros punktų 
nepavyko pravažiuoti 37 trans-
porto priemonėms. 

Priežastys, kodėl transporto 
priemonės nebuvo praleistos, 

buvo įvairios. Utenos apskrities 
vyriausiasis policijos komisaria-
tas skelbia, kad vairuotojai vyko 
ne į savo gyvenamąjį miestą, 
nepateikė dokumentų, dėl ko-
kių priežasčių nori į jį patekti. Į 
miestą neįleisti vairuotojai, ku-
rie važiavo į parduotuves, preky-
bos centrus, turgų, pas gimines, 
į medelyną, pirkti automobilių 
detalių ar dezinfekcinio skysčio 
ir pan.

Delfi.lt skelbė, kad per Velykas 
vienas dviratininkas iš Anykščių 
važiavo į Ukmergę, tačiau poli-
cijos pareigūnams teko jį apsukti 
ir grąžinti atgal.

Per šventinį Velykų savaitga-
lį Anykščiuose surašyti aštuoni 
administracinės teisenos proto-
kolai asmenims, kurie viešosio-
se vietose nedėvėjo privalomų 
per karantiną apsauginių veido 
kaukių. Į rizikos grupę paten-
kantiems asmenims patikros 
postuose policijos pareigūnai 
dalino medicinines kaukes, 
kurias,policijos prašymu, skyrė 
Anykščių rajono savivaldybė. Jų 
siuntą, kaip humanitarinę pagal-
bą, atsiuntė su Anykščių rajono 
savivaldybe bendradarbiaujantis 
Kinijos Pengžou miestas.

-AnYkŠTA

Kainos. Baltarusijoje 90 dienų įve-
damas pagrindinių maisto produktų ir 
kai kurių kitų plataus vartojimo pre-
kių valstybinis kainų reguliavimas. 
Apie tai pranešusi Antimonopolinio 
reguliavimo ir prekybos ministerija 
paskelbė sąrašą 26 pavadinimų "so-
cialiai reikšmingų" maisto produktų, 
kurių kainas artimiausius tris mėne-
sius reguliuos valstybė. Tai - švie-
žia karpinių šeimos žuvis, sviestas, 
kvietiniai miltai, aliejus, valgomoji 
druska, mėsa (jautiena, kiauliena, 
vištiena), virtos dešros ir dešrelės, 
kiaušiniai, mėsos ir žuvies konser-
vai, pieno milteliai, šviežias pienas ir 
pagrindiniai produktai iš jo, vanduo 
pakuotėse, kietas muilas, degtukai, 
higieniniai paketai, sauskelnės, tua-
letinis popierius. Ministerija skelbia, 
jog valstybinis kainų reguliavimas 
bus vykdomas nustatant šių prekių 
gamybos rentabilumo, importuotojų 
ir prekybininkų antkainių ribas.

Premjeras. Karantinas šalyje 
sušvelnintas, tačiau nėra atšauktas 
ir jo sąlygų privalu laikytis, pabrė-
žia ministras pirmininkas Saulius 
Skvernelis. Anot jo, leidus vėl dirbti 
daliai parduotuvių, susirūpinimą ke-
lia situacija kai kuriose iš jų, todėl 
bus pasitelkiama ir policija. „Vakar 
parduotuvės ir įmonės pradėjo dirb-
ti. Deja, bet matant situaciją dalyje 
jų, šalia kai kurių iš jų, taip pat ir 
kai kuriose viešosiose erdvėse, su-
sidaro įspūdis, tarsi Vyriausybė jau 
būtų atšaukusi karantiną... Norėčiau 
priminti, kad to nebuvo padaryta. 
Karantinas neatšauktas, atsipalai-
duoti vis dar negalime!“ – feisbuke 
penktadienį paskelbė premjeras. Jis 
ragino ir verslo atstovus, ir jų klien-
tus būti atsakingais ir sąmoningais, 
įvertinti, kad pandemija nesibaigė, o 
rizikos lieka labai didelės. 
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

užjaučia

Dėl mylimos mamytės mirties 
nuoširdžią užuojautą reiškiame 
Stasiui ir Robertui STAKIAMS.

AB “Anykščių kvarcas” 
kolektyvas

 

Nuoširdžiai užjaučiame 
Onutę MAKAUSKIENĘ ir 
artimuosius netekus mylimo 
vyro, tėvelio, senelio Petro 
Makausko.

A. ir A. Kavoliai

Neliūdėki, Vidmantai, 
nes nieko nebus,

Mes visi nueisim po žeme - 
į kapus...

Reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą Vidmantui ŠMIGELSKUI 
ir jo artimiesiems, mirus broliui 
Rimantui.

Liūdi Juozas ir Arūnas 
Miežiai, seniūnaitis Vytautas 
Budreika ir visi Aušros kai-
mo „Anykštos“ skaitytojai ir 
gyventojai

Ligoninėje atidaryta Karščiavimo klinika

(Atkelta iš 1 psl.)

Klinikos atidaryme – 
savivaldybės vadovai

Karščiavimo klinika atidaryta 10 
valandą. Apžiūrėti pradėjusios veikti 
klinikos atvyko Anykščių savivaldy-
bės atstovai – administracijos direk-
torė Ligita Kuliešaitė, Savivaldybės 
gydytoja Vaiva Daugelavičienė ir 
mero pavaduotojas Dainius Žioge-
lis, kuris taip pat yra Anykščių ra-
jono ekstremalių situacijų valdymo 
komisijos Operacijų vadovas.

Atvykusiuosius priėmė laikinasis 
Anykščių ligoninės vadovas D. Vai-
ginas ir Anykščių rajono Pirminės 
sveikatos priežiūros centro vadovė 
Sonata Steniulienė. 

 
Kiek kainavo – nesuskaičiavo 

Po Karščiavimo klinikos atidary-
mo laikinasis Anykščių ligoninės di-
rektorius D.Vaiginas pasakojo, kad 
klinika atidaryta ligoninės patalpose, 
kuriose anksčiau veikė tuberkuliozės 
ligų kabinetas.

Pasiteiravus, kiek reikėjo išleisti 
pinigų atidarant Karčiavimo klini-
ką, D.Vaiginas sakė, kad daugiausiai 
lėšų pareikalavo rentgeno aparato 
modernizavimas.

„Reikėjo įsigyti dezinfekcinių 
priemonių, kilimėlių... Didžiąją dalį 
jų parūpino Anykščių rajono savi-
valdybė, kita dalimi rūpinsimės mes. 
Pasakyti, kiek kas kainavo... Tos 
vertės dar yra neįvertintos“, - aiškino 
D.Vaiginas.

Per dieną aptarnaus keturis 
pacientus

Laikinasis Anykščių ligoninės 
direktorius D.Vaiginas sakė, kad 
Karščiavimo klinikoje dirbs keturi 
medikai. Taip pat joje įdarbintas ko-
ordinatorius bei valytoja.Visi specia-
listai, anot D.Vaigino, bus vietiniai.

Karščiavimo klinika dirbs penkias 
dienas per savaitę, nuo pirmadienio 
iki penktadienio, nuo 10 iki 14 va-
landos.

„Tikimės per dieną aptarnauti po 
keturis pacientus, kiekvienam iš jų 
skirdami po valandą, nes nežinome, 
kokiu tempu galime atlikti visas pro-
cedūras“, - sakė D.Vaiginas.

Procesas valdomas

Dar prieš atidarant Karščiavimo 
kliniką, laikinai nuo pareigų nušalin-
tasis Anykščių ligoninės direktorius 
dr.Audrius Vasiliauskas nuogąsta-
vo, kad tokios klinikos atidarymas 
Anykščių ligoninėje gali būti nesau-
gus likusiems ligoninės pacientams.

„Į Karščiavimo kliniką yra atski-
ras įėjimas iš ligoninės teritorijos. Į 
kliniką pacientas atvyksta pats arba 
yra atvežamas, jei pats neturi galimy-
bės atvykti. Yra sustojimo aikštelė 

prie pat Karščiavimo klinikos. Toje 
aikštelėje pacientas turi laukti, kol 
klinikos koordinatorius jį pakvies. 
Pagal dokumentus įsitikinęs, kad tai 
tas asmuo, kuris turėjo atvykti, jo pa-
prašoma praverti automobilio langą, 
užsidėti veido kaukę ir jis palydimas 
į kliniką. Niekur jis negali po ligoni-
nę klajoti, nes turi šeimos gydytojo 
siuntimą. Taigi, visas procesas yra 
valdomas nuo pat pradžių“, - pasa-
kojo D.Vaiginas.

Po apžiūros – į namus arba į 
ligoninę

Karščiavimo klinikoje priimtas 
pacientas bus apžiūrimas ir priima-
mas sprendimas, kaip su juo elgtis 
toliau.

„Jis galės būti paleidžiamas į na-
mus izoliuotis ir paliekamas šeimos 
gydytojo priežiūroje, o jeigu būtų 
akivaizdu, kad tai pacientas, užsi-
krėtęs koronavirusu, tokį iš karto 
greitoji pagalba gabentų į pagrindinę 
ligoninę“, - sakė D.Vaiginas.

Kol kas aptarnaus tik 
anykštėnus

Laikinasis Anykščių ligoninės di-
rektorius D.Vaiginas sakė negalintis 
atsakyti, ar Anykščiuose atidaryta 
Karščiavimo klinika yra pirmoji 
Utenos regione bei informavo, kad 
į ją kol kas galės patekti tik anykš-
tėnai.

„Kol kas mes dirbame savo rajono 
pacientų naudai. O kaip bus toliau, 
priklausys nuo savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus sprendimų ir 
savivaldybių tarpusavio susitarimo“, 
- komentavo D.Vaiginas.

Kada pacientai bus siunčiami į 
Karščiavimo kliniką?

Į karščiavimo kliniką siunčiami 
18–60 metų pacientai, kuriems stai-
giai prasidėjo karščiavimas (kūno 
temperatūra iki karščiavimą ma-
žinančių vaistų vartojimo yra 37,8 
C ir daugiau), jaučia bent vieną  iš 
virusui būdingų simptomų (gerklės 
skausmą, kosulį, pasunkėjusį kvėpa-
vimą, šaltkrėtį).

Karščiavimo klinikoje pacientams 
bus atliekamas išsamus sveikatos pa-
tikrinimas – bendras kraujo tyrimas, 
C reaktyviojo baltymo tyrimas, krū-
tinės ląstos rentgenografinis tyrimas, 
paimamas tepinėlis iš nosiaryklės 
dėl koronaviruso infekcijos, kaip yra 
daroma mobiliuosiuose punktuose. 
Jeigu reikės, bus paskiriamas gydy-
mas.

Karščiavimo kliniką vadino 
„tiksinčia bomba“

Priminsime, kad Karščiavimo 
klinikos atidarymui ligoninės pa-
talpose prieštaravo jos direktorius 
dr.A.Vasiliauskas.

„Anykščiuose dėl gyventojų am-
žiaus struktūros ir sėslumo virusas 
greitai neplis. O dabar planuojama 
savanoriškai į ligoninę įsileisti viru-
są. Per vieną pusę jis neateis, tai per 
kitą įsileisime... Ligoninę teks užda-
ryti“,- nuogąstavo ligoninės direkto-
rius dr. A. Vasilauskas.

Tokie dr.A.Vasiliausko žodžiai 
nepatiko Anykščių rajono savival-
dybės vadovams ir dėl delsimo ati-
daryti Karščiavimo kliniką jis buvo 
mėnesiui nušalintas nuo pareigų.

Prie Anykščių ligoninės vairo lai-
kinai stojusiam iki tol Anykščių ra-
jono mero S. Obelevičiaus patarėjo 
pareigas ėjusiam D.Vaiginui, Karš-
čiavimo klinika buvo atidaryta per 
tris dienas.

Prie ligoninės statys paviljoną

Atidariusi Karščiavimo kliniką, 
Anykščių rajono savivaldybė paskel-
bė perkanti kupolo formos paviljoną 
su PVC danga.

Šis paviljonas bus statomas šalia 
Anykščių ligoninės.

Paviljonas bus skirtas pacientų 
laukimui padidėjus jų skaičiui ir pri-
trūkus vietos jų priėmimui ligoninės 
patalpose.

Kiek toks statinys kainuos, kol kas 
nėra aišku.

Į Karščiavimo kliniką pacientai pateks pro atskirą įėjimą iš ligoninės teritorijos, tačiau į pačią ligo-
ninę jiems užeiti neteks.

Kaip 
sureagavote 
į žinią, kad 
šiemet 
Anykščiuose 
atšaukiamas 
festivalis 
„Devilstone“?

Viktorija BARIMOVA:
- Liūdna, kad vyksta tokia si-

tuacija ir visi tokie renginiai at-
šaukiami. Juk šis festivalis tiek 
daug pritraukia žmonių. Nors 
nedalyvauju, bet visada atvažiuo-
jame pasižiūrėti, kaip žmonės 
eina, kokia didžiulė automobilių, 
iš kitų šalių, eilė nusidriekia į šį 
sunkiosios muzikos festivalį. Bet 
tikėkimės, kad viskas susitvarkys 
ir kitais metais šio renginio fanai 
galės atsigriebti su kaupu ir juo 
pasimėgauti.

Vidmantas KUNCEVIČIUS:
- Ne kažką, bet yra kaip yra, 

jeigu gyvi būsim, gal kažkaip su-
lauksim ir kitų metų.

Tomas ZASAS:
- Kai tokia situacija, tai sprendi-

mas logiškas. Viskas OK.

Labiau proceso valdymui 
padeda užrakintos durys

Dalis VAIGINAS, laikinasis 
Anykščių rajono ligoninės direk-
torius, apie į Karščiavimo klini-
ką atvyksiančius pacientus: 

„Niekur jis negali po ligoninę 
klajoti, nes turi šeimos gydytojo 
siuntimą. Taigi, visas procesas yra 
valdomas nuo pat pradžių“.

Galimybių masiškai sirgti 
nėra...

Dalis VAIGINAS, apie pacien-
tų aptarnavimo tempus:

„Tikimės per dieną aptarnauti 
po keturis pacientus, kiekvienam 
iš jų skirdami po valandą, nes ne-
žinome, kokiu tempu galime atlikti 
visas procedūras“.

Tai, kad ten draudžiama 
patirtį įsinešti...

Dominykas PUZINAS, anykš-
tėnas moksleivis, apie „Devilsto-
ne“ festivalį: 

„Šiame festivalyje susipažinau 
su begale įdomių žmonių, pasisė-
miau gyvenimiškos patirties“. 

Išvada: jau prasidėjo krizė!

Dominykas PUZINAS, apie 
kiaušinių dalinimą policijos pa-
reigūnams: 

„Antrąjį Velykų rytą pradėjome 
kelionę po policijos užkardas su 16 
kiaušinių. Išdalinome visus kiauši-
nius, nebuvo tokių policijos parei-
gūnų, kurie jų neimtų“.

Daugiau gerų ar daugiau 
įvairių?

Kristina DILIENĖ, Svėdasų 
J.Tumo Vaižganto gimnazijos 
direktorė, apie tai, kas yra mo-
kiniams skirtuose maisto davi-
niuose:

„Maisto davinyje geri ir labai 
įvairūs produktai“.

Vis tiek žmones bus galima 
atskirti tik iš kaukių numerių...

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono vicemeras, apie stebėjimo 
kamerų įrengimą: 

„Nuo balandžio 14-osios vaka-
ro „Šerifai“ prie viešbučio statosi 
kameras ir stebės ne tik Alantos 
technologijos ir verslo mokyklos 
Anykščių filialo bendrabutį“.
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rievės

Gyvename rojuje. Aplink tik 
džiaugsmas ir rūpesčių nebuvi-
mas. Rojuje tiesiogine ir perkelti-
ne prasmėmis. 

Tiesiogine – kaip teigia 
žmonijos praeitį tyrinėjantys 
antropologai, taip gerai, kaip 
dabar, žmonės niekada per visą 
savo istoriją negyveno. Ar dabar 
išeidami į gatvę galvojame, kad 
galime namo nebegrįžti? Ar 
dabar bet kokiam ginčui spręsti 
(ar šiaip – pramogai) naudojame 
kuokas (blogiausiu atveju po 
ranka pasitaikančius akmenu-
kus) ir rizikuojame patys būti 
„nudaužti“? Ar dabar keturias-
dešimties metų sulaukęs žmogus 
laikomas seneliu, nors retas tokio 
amžiaus sulaukdavo dar vidu-
ramžiais? jau nekalbant apie 

tai, kokia sveikatos būklė būdavo 
tų, kurie tapdavo „seneliais“ – 
antropologai apie tai pasakoja 
daug „įdomių“ detalių net patys 
stebėdamiesi, kaip su turėtomis 
traumomis ir susirgimais taip 
ilgai buvo galima išgyventi. 

kada taip buvo, kad, kaip teigė 
vienos iš jau pasenusių apklausų 
„be ko negalėtumėte gyven-
ti?“ rezultatai jAV– dauguma 
amerikiečių negalėtų gyventi be 
dantų šepetuko? Pagal naujau-
sias apklausas, spėju, atsakymai 
būtų panašūs į kažką panašaus 
kaip „be kim kardašian selfių“. 
Rojus. Bent didžiajai daliai 
visuomenės. 

iš šio rojaus iškyla ir perkelti-
nė rojaus prasmė. Bet kokia grės-
mė, kuri turbūt nei vienai kartai 
nebuvo kažkuo išskirtinė, mūsų 
laikais paskelbiama apokalipse. 
ir nesvarbu, ar tai būtų klimato 
svyravimai (nors badas dėl ne-
derliaus negresia), ar kokia nors 
„bacila“ - tikrai tai toli gražu ne 
baisiausia, kas yra buvę žmoni-
jos istorijoje. Bet tai – pagrindas 
kilti isterijai. Rojus – esame tokie 
saugūs, kad jaučiamės esantys 
nemirtingi. Deja, bet pati gamta 
taip sutvarkė, kad nemirtingumo 
nebūtų. Ypač tada, kai ateina 
rojus. 

„Visata- 25“. Šio stulbinančio 
eksperimento rezultatus iki šiol 
cituoja tiek mokslininkai, tiek 
politikai, nors daugeliui jį cituoti 

- tabu. labai jau šokiruojantys 
rezultatai gavosi. Grynas ekspe-
rimentas, kuriame pelėms 1972 
metais amerikiečių mokslininkas 
Džonas B.kelhunas sukūrė idea-
lias sąlygas, nepalieka abejingų. 

Pelėms buvo sukurtos idealios 
sąlygos uždarame bake, panašia-
me į didelę statinę, kuriame joms 
negrėsė joks išorinis pavojus. 
Pelės galėjo sočiai maitintis 
ir daugintis kiek nori, visada 
buvo palaikoma joms ideali 20 
laipsnių oro temperatūra. Bakas 
buvo valomas ir saugomas nuo 
bet kokių išorinių grėsmių. Vienu 
metu laisvai maitintis galėjo per 
devynis tūks-
tančius pelių, 
skaičiuota, kad 
pirmi nepato-
gumai pelėms 
galėjo kilti 
populiacijai 
pasiekus apie keturis tūkstančius 
individų. Tačiau tokio skaičiaus 
pelių rojuje niekada nebuvo.

Į baką buvo patalpintos ketu-
rios poros pelių, kurios greitai 
ėmė daugintis. Po maždaug 
dešimties mėnesių bake gyveno 
šeši šimtai pelių. Tada prasidėjo 
bėdos. nesikeičiančios kartos 
ėmė naikinti pačios save. Rojus 
tapo pražūtimi. Viskas prasidėjo 
nuo to, kad jaunos pelės nebega-
lėjo rasti savo vietos sociume ir 
tapo atstumtosiomis. Patinėliai 
prarado norą poruotis ir ginti 

pateles, o besilaukiančios patelės 
tapo agresyviomis ir pačios ėmė 
ginti jauniklius. kartais rojuje 
jos agresiją nukreipdavo į jauni-
klius ir juos nužudydavo, po to 
tapdavo agresyviomis atsiskyrė-
lėmis. Atsirado „pelės- gražuo-
lės“, kurios rūpinosi tik savimi 
– ėdė, gražinosi, vengė bet kokių 
konfliktų ir socialinių funkcijų 
vykdymo. Galiausiai tokios pelės 
tapo dauguma. Populiacija ėmė 
sparčiai nykti. 

„Paskutinėje egzistuojančio 
pelių rojaus stadijoje vidutinis 
pelės amžius tapo 776 dienos, 
– tai 200 dienų viršija viršutinę 

reprodukcinio 
amžiaus ribą. 
jaunų pelių mir-
tingumas sudarė 
100%, nėštumų 
skaičius buvo 
nežymus, o grei-

tai sudarė 0. Gyvybiškai svarbių 
išteklių pertekliaus sąlygomis 
išmirštančios pelės praktikavo 
homoseksualizmą, deviantinį 
(nukrypimas nuo pelėms būdingo 
elgesio, - red. pastaba) ir nepa-
aiškinamai agresyvų elgesį. nors 
buvo gausu maisto – klestėjo 
kanibalizmas, patelės atsisaky-
davo auklėti jauniklius ir juos 
užmušdavo. Pelės labai greitai 
išmirė, – nuo eksperimento 
pradžios praėjus 1780 dienų, nu-
gaišo paskutinis „pelių rojaus“ 
gyventojas“, - rezultatus cituoja 

plačiai eksperimentą aprašinėju-
si žiniasklaida. Įdomu tai, kad iki 
žūnant populiacijai mokslininkai 
pabandė gelbėti padėtį ir keletą 
atstumtųjų ir „gražuolėmis“ pa-
vadintų pelių porų perkėlė į kitus 
bakus. Tačiau rojaus tvarka nie-
kur nebedingo ir individai žuvo. 
Toks buvo pelių rojaus finalas. 

kaip taisyklė, visi pasakoji-
mai apie „Visatą- 25“ baigiasi 
tuo pačiu klausimu – kodėl 
25? – nes ankstesni 24 bandy-
mai sukurti pelėms rojų baigėsi 
nesėkmėmis.

eksperimentas toks stulbinan-
tis, kad jo rezultatų paaiškinimai 
nepatogūs daugeliui ideologijų 
plačiąja žodžio prasme. Todėl, 
į klausimą, kaip rojaus sąlygos 
pražudo populiaciją, bandoma 
atsakyti kardinaliai skirtingai 
– nuo to, kad idealios sąly-
gos sugadina individą ir visą 
visuomenę, kai dėl nesikeičiančių 
kartų – jaunosios kartos negali 
užimti senosios kartos vietos, iki 
kritikos, kad eksperimentas buvo 
atliktas nekorektiškai. nes pelės 
– ne žmonės, todėl jų rezultatai 
mums negalioja.

kad ir kaip būtų – finalas 
iškalbingas. 

Tad, prisiminkime, gyvena-
me rojuje, kokio žmonija iki 
šiol niekada neturėjo. niekada 
nebuvo laikų nuo pat „išvarymo 
iš Rojaus“, kad žmonija gyventų 
geriau nei dabar.

Rytis kUlBOkAs

„...Deja, bet pati gam-
ta taip sutvarkė, kad ne-
mirtingumo nebūtų. Ypač 
tada, kai ateina rojus...“ 

(Nukelta į 11 psl.)

Savanoris Dominykas Puzinas: 
„Padėti kitiems nesunku ir gera“

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos abiturientas Dominykas PUZINAS, Lietuvą pradėjus krėsti 
koronaviruso pandemijai, stačia galva nėrė į savanorystę. Jaunuolis šiuo metu yra Gynybos para-
mos fondo koordinatorius Anykščių rajone. 

Šis fondas per karantiną padeda izoliuotiems pažeidžiamiems Lietuvos piliečiams saugiai (be kon-
takto su kitais žmonėmis) įsigyti būtiniausias prekes, vaistus.

D.Puziną kalbino portalo anyksta.lt redaktorius Robertas ALEKSIEJŪNAS. 

- Šiuo metu dėl karantino 
moksleiviams pamokos vyksta 
nuotoliniu būdu. Kaip sekasi 
mokytis kitaip? Gal tai padeda 
surasti daugiau laiko tavo sava-
noriavimo veiklai?

- Pirmąsias savaites mokytis 
nuotoliniu būdu buvo tikras iš-
šūkis tiek moksleiviams, tiek 
mokytojams, tačiau laikui bėgant 
vyksta adaptacija. Mokytis nuo-
toliniu būdu yra išties nelengva, 
nes atsiranda daugiau savarankiš-
kumo, improvizacijos, tai ne visą 
laiką išeina į gerą, nes kiekvienas 
mokinys savaip gali suprasti tam 
tikras temas, o tai gali pakenk-
ti egzaminams. Galiu pasakyti 
tiek, kad pirmoji mokslų savaitė 
buvo tikras chaosas, labai daug 
įtampos, nežinios. Iš dvylikto-
ko perspektyvos galiu pasakyti, 
kad didžiausias galvos skausmas 
kyla dėl egzaminų. Tačiau tikiu, 
kad viskas bus gerai – svarbiau-
sia pozityvas. Didžiąją darbų dalį 
mokykloje galiu atlikti kai tam 
turiu laiko, pamokos ne visos yra 
vedamos, tad tikrai galiu skirti 
daugiau laiko pagalbai kitiems.

- Karantino laikotarpiu vieni-
šiems, senyvo amžiaus, rizikos 
grupės gyventojams pristatote 
maisto produktus ir kitas bū-
tinąsias prekes. Papasakokite 
plačiau apie savo veiklą – kiek 
žmonių kreipėsi į šį fondą, ko-

kių prašymų sulaukėte?
- Į mūsų organizaciją Anykš-

čiuose jau kreipėsi apie 50 žmo-
nių su įvairiais pagalbos prašy-
mais. Dažniausiai į mus kreipiasi 
vyresnio amžiaus žmonės, kurie 
patenka į padidintos rizikos gru-
pę, tačiau yra pasitaikę ir atvejų, 
kai kreipiasi jaunesni žmonės, ne-
galintys patys padėti sau arba ar-
timiesiems. Yra buvę atvejų, kad 
paskambina gyvenantys toliau, 
prašydami pagelbėti tėvams ar 
giminaičiams, kurie negali patys 
nuvykti nusipirkti vaistų, maisto 
produktų. Labai sunku yra pasiek-
ti atokiau gyvenančius vyresnio 
amžiaus žmones, kurie nesinaudo-
ja socialinėmis medijomis, todėl 
prašėme žiniasklaidos patalpinti 
mūsų žinutę į laikraščius, infor-
mavome seniūnaičius, seniūnijas, 
kitas organizacijas, dirbančias su 
vyresnio amžiaus žmonėmis, apie 
mūsų organizacijos teikiamas 
paslaugas. Dažniausiai žmonės 
prašo nupirkti maisto, vaistų, bet 
pasitaikė ir keistesnių pagalbos 
prašymų, pavyzdžiui, nupirkti al-
koholinių gėrimų, cigarečių. 

- Kokios žmonių nuotaikos, 
ką jie kalba apie koronavirusą? 
Kokiomis priemonėmis saugosi 
nuo šio klastingo viruso? 

- Vyresnio amžiaus žmonės pa-
tiria stresą dėl viruso, ypač dėl ži-
niasklaidoje perskaitomų straips-

nių apie viruso grėsmes, kuriuose 
kartais pateikiama neobjektyvi 
informacija. Tai sukelia paniką. 
Anykščiuose turime profesiona-
lių psichologų, galinčių suteikti 
pagalbą telefonu, žmonėms. 

- Per Velykas dalijote Anykš-
čių mieste postuose eismą kon-
traliavusiems policijos parei-
gūnams velykinius kiaušinius? 
Kaip kilo tokia mintis? Ar ne-
buvo baisu sulaukti netikėtos 
policijos pareigūnų reakcijos? 

- Nupirkau 10 baltų kiaušinių, 
pradėjome su drauge Erika juos 
dažyti. Dažydami pagalvojom, 
jog reikia nupirkti daugiau – mes 
džiaugsimės, švęsime Velykas, o 
policijos pareigūnai, dieną naktį 
budi ir saugo mus, o ypač tuos, 
kuriems neužtenka proto nevyk-
ti pas giminaičius švęsti Velykų. 
Bedažant kiaušinius nemažai 
suskilo, tad pagalvojom – kam 
išmesti suskilusius, pabaigėme 
juos dažyti ir nutarėme padova-
noti benamiams. Užtrukom apie 
4 valandas – nesam kiaušinių da-
žymo ekspertai. Įpakavome juos 
į celofaną ir išrūkome padova-
noti kiaušinių naktinei policijos 
pamainai. Pirmuose dviejuose 
postuose kiaušinius imti atsisa-
kė, aš jau buvau bepasiduodąs, 
tačiau pabandėm nuvykti į dar 
vieną postą, galvojom – jei čia 
nepaims, viso, važiuosim namo. 

Atvykus į trečiąjį policijos postą, 
mus pasitiko išsišiepęs policijos 
pareigūnas, kuris pagaliau su-
tiko ir su šypsena priėmė mūsų 
dovaną. Atsiradus motyvacijai, 
tęsėme darbą ir vykome į likusius 

du postus. Taigi, reziumė – trys 
policijos pareigūnai paėmė po 
margutį sau ir kolegai, o du pa-
reigūnai atsisakė. 

„Kreipkitės per karantiną, jei jums reikia pagalbos telefonu 
+37060691144“, – sako anykštėnas, 12 klasės mokinys Domi-
nykas Puzinas. 
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Kavarskietę Oną VaranaVičienę su 100 metų 
jubiliejumi sveikina vaikai, anūkai, proanūkiai

Neramiu laiku mūsų Mamai, Močiutei, Prosenelei suėjo 100 
metų. Deja, dabar negalim taip iškilmingai minėti ir švęsti, kaip 
kitąsyk, kai šventėm Tavo 90, 95 ir 99 sulauktus metelius. Dabar 
kiekvieni išgyventi metai jau tarsi jubiliejus, vertas paminėjimo.

Štai Tu sėdi savo namuose prie lango, skaitai knygą, laikraštį ar 
maldaknygę, žiūri pro langą, kur gatve jau nebepraeis nė vienas 
Tavo kartos giminaitis ar pažįstamas: praeitis jau uždaryta, o 
proanūkių ateities jau nebepasiekt. Šimtametis laikrodis ant sie-
nos skaičiuoja nueito gyvenimo žingsnius, o aplinkui sukabintos 
nuotraukos, tarsi tų gyvenimo žingsnių mozaika, atspindinti ir 
vaikystės didžiulį norą mokytis, ir jaunystės svajones, bei viltis, 
kurios vėliau pavirsta į prigimtinę pareigą rūpintis gausia šeima 
ir visais, kuriems tiktai reikia pagalbos. Čia amžiams sustingęs 
žvilgsnis jau išėjusių artimųjų, čia dar maži vaikai, jau virtę se-
neliais ir anūkėliai, jau pusamžiai, ir jau užaugę “pro”, gal bus 
jau ir “pro-pro”? Visi mes jaučiame nuolatinį Tavo rūpinimąsi ir džiaugiamės, kad Aukščiausiojo 
valia dar turime Motiną- gyvenimo santarvėje su Dievu ir žmonėmis pavyzdį. 

Sveikiname Tave, Mama! norėtume būti tokie, kokius 
Tu svajojai matyti. ačiū Tau, Mama!

Šimtametė skaito knygas ir meldžiasi 
už kavarskiečius

Sukūrė gražią, tvarkingą šeimą

Ona Jurkėnaitė gimė Anykščių 
rajono Vaivadiškių kaime, vargin-
go mažažemio ūkininko šeimoje ir, 
atitekėjusi į Kavarską, gyvena čia 
iki šiol. Šeimos genealogijos įrašai 
byloja apie buvusią giminės kilmin-
gų bajorų kartų eilę – iš čia, matyt, 
močiutė bus paveldėjusi iki dabar 
išlaikytas gero tono manieras, ele-
ganciją. 

Vaikystė buvusi nelengva, o skau-
džiausia buvę tai, kad tėvai Jurkėnai 
neturėjo galimybės išleisti savo vy-
riausios dukros – Onutės – į moks-
lus. „Namuose saugomas mamos 
vaikystę primenantis, vien penke-
tais papuoštas pradžios mokyklos 
baigimo pažymėjimas. „Kas žemę 
dirbs?“ – tėvo atsakymas nulėmė to-
lesnę mamos karjerą, kai užėjęs mo-
kytojas prašė leisti Onutei mokytis 
toliau“, – pasakojo jauniausias sūnus 
Rimantas Varanavičius. 

Į Onos atmintį giliai įsirėžė karo ir 
pokario metai: vokiečių ir baltaraiš-
čių siautėjimo epizodai, žydų gau-
dynių ir pokario žudynių baisumai. 
„Likimas lėmė, kad aš, jaunėlis, am-
žiumi jau kažin kur aplenkiau savo 
vyresniąją seserį Aldoną, kurios gy-
venimas, kaip kokia likimo knyga, 
mamos atmintyje vis vartoma nuo 
pradžių – nuo sunkių, dramatiškų 
karo metų, kuomet ją, dar kūdikį, 
laikydama ant rankų, vos netapo 
našle. Rašytojas Rimantas Vanagas 
savo knygoje „Akivaras“ aprašė tą 
mūsų Tėvo Stasio ir kitų kaimo vyrų 
sušaudymo epizodą. Dievo malone, 
ši tragedija mums baigėsi laimingai 
– baisią, pūliuojančią žaizdą tėvo 
veide mamai per stebuklą pavyko iš-
gydyti“, – pasakojo R. Varanavičius.

Ona su vyru užaugino keturis vai-
kus. Neturėjusi galimybės jaunystėje 

pati eiti mokslų, visomis išgalėmis 
stengėsi savo vaikams užtikrinti kuo 
šviesesnį rytojų

„Motinai, kartu su labai parei-
gingu tėvu, pavyko sukurti stabilią, 
tvarkingą šeimą, kurioje buvo ger-
biama knyga ir mokslas, kaip vaikų 
ateities pagrindas. Galime palinkėti 
sau ir vienas kitam, kad išgyventu-
me sėkmingai šitą neramų laikme-
tį, kad netektų mums, kaip mūsų 
tėvams ir seneliams, patirti didelių 
baisumų. Tegul atsivers vėl mūsų 
namų durys ir svečias, užėjęs čia, 
suras šimtametę mūsų motiną Oną, 
kuri apsidžiaugs ir pakvies prisėsti“, 
– kalbėjo R. Varanavičius.

Kiekviena jos nugyventa diena 
– dovana vaikams

Vilniuje gyvenantis sūnus R. Va-
ranavičius džiaugėsi, kad šiandien 
jie – trys vaikai – savo gyvenimuose 
turi mamą ir visada jaučia Jos ne-
blėstančią motinišką šilumą, meilę 
bei maldą. „Pernai surengėm mamos 
99-erių metų šventę, tačiau kiekvie-
na Jos nugyventa diena mums yra 
dovana. Brolis Algimantas karantino 
metu neįsileidžia jokių žurnalistų, 
laikosi nuostatos, kad dabar – jokių 
interviu su mama. Gaila, telefonu su 
ja labai sunku susikalbėti. Mamos 
vardu norime nuoširdžiai padėkoti 
visiems, kurie sveikino, linkėjo svei-
katos ir Dievo palaimos. Taip pat 
noriu padėkoti Laimutei Kuojienei, 
kuri labai rūpinasi mamos sveikata. 
Ji kasdien lankosi pas mūsų šimta-
metę mamą“, – kalbėjo kavarskiečiu 
širdyje besijaučiantis R. Varanavi-
čius. 

Jubiliejaus rytą pradėjo malda

Paklaustas, kaip šiandien jaučia-

si mama ir kaip bėga jos dienos, A. 
Varanavičius pasakojo, kad savo 
šimtmečio jubiliejaus rytą motina 
pradėjo kaip įprastai – malda.

„Pasimeldė. Mama dar pilno pro-
to, tik neprigirdi. „Cekava“ – viskuo 
domisi, net „Žalgirio“ rungtynes žiū-
ri ir išgyvena, jei pralošia. Kas buvo 
anksčiau, net prieš 80 metų, ji viską 
atsimena. Prieš Kalėdas buvo kriti-
nis laikotarpis, nes spaudimas buvo 
labai žemai kritęs, bet su Dievo pa-
galba „atkuto“.

 Dažnai pas šimtametę ateina bu-
vusi medikė Laima Kuojienė. 

,,Ji nuoširdžiai pagelbėja savo 
patirtimi: pamatuoja spaudimą, 
išklauso, pataria. Motina Laimai 
labai daug ką iš savo prisiminimų 
pasakoja. Visą „gaspadoriavimą“ 
aš pats atlieku. Ir aplink namus dir-
bu, ir apsiperku kartą per savaitę. 
Žinoma, koronavirusas sugadino 
visą šventę. Anykščiuose Mišios 
yra užsakytos, nes Kavarsko kle-
bonas šiuo laikotarpiu turėjo būti 
išvykęs – buvo jo suplanuota Da-
nijoje Mišias laikyti. Kavarske Mi-
šias užsakysim per Motinos dieną. 
Iškilmingi pietūs buvo užsakyti. 
Toks atvejis, nėra kur dėtis, tenka 
prisitaikyti“, – kalbėjo šimtametės 
sūnus A.Varanavičius. 

99- erių dar pati sėjo agurkus

Daugiau nei 40 metų Anykščių 
greitojoje pagalboje dirbusi ka-
varskietė L. Kuojienė gerai pažįsta 
jubiliatę. Jos gimimo dieną Laima 
buvo Onos namuose – džiaugėsi 
kartu su močiute ir jos sūnumi Algi-
mantu.

„Močiutė, priėmusi sveikinimus, 
ir ašarą braukė, bet ir šypsena kar-
tu veide buvo. Dar prieš dvi dienas 
buvo sveikata pablogėjusi, jau sakė, 
kad gal nebesulauks... Šiandien Ji 
laiminga, sulaukusi šios dienos. Mo-
čiutė maldose gyvena: rytą pradeda  
malda, maldos žodžiais užbaigia 
kiekvieną dieną. Malda ją palaiko, 
suteikia stiprybės. Ji meldžiasi už 
visus: už vaikus, anūkus ir netgi už 
visus kavarskiečius. Nepaprasta mo-
čiutė“, – su širdies šiluma Laima kal-
bėjo apie senjorę. 

Pasak L. Kuojienės, kai močiu-
tei buvo 99-eri, ji dar pati agurkus 
pasėdavo, į daržą eidavo ir braškes 
skindavo. „Kai gavo lazdelę, kad 

lengviau eiti būtų, tai nenorėjo jos 
imti – mat ne „honoras“ gi! Aš sa-
kydavau: gi niekas nemato, močiute, 
patogiau bus. Dabar jau naudojasi ir 
vežimėliu, ir kita įranga, kuri gelbs-
ti, bet didžiausias pagalbininkas čia 
neabejotinai yra sūnus Algimantas – 
patalynė pakeista, visur sutvarkyta, 
išsiurbta. Nežinau, ar yra toks kitas 
visam Kavarske vyras, kuris taip 
puikiai tvarkytųsi. Yra nustatę savo 
režimą ir laiką: pusryčiai, pietūs, va-
karienė. Po penktos valandos močiu-
tei jau nieko neįsiūlysi, net arbatos. 
Močiutė – tvirto charakterio“, – pa-
sakojo L. Kuojienė. 

Pasiteiravus, ką ji mananti apie 
močiutės ilgaamžystės paslaptį, Lai-
ma atviravo: „Tai jos sugebėjimas 
nepasiduoti negandoms. Galbūt pa-
gal horoskopą turi to vidinio užsis-
pyrimo, tvirtumo. Ašara nurieda, bet 
randa paaiškinimų, pateisinimų, o tai 
padeda atsitiesti ir šviesiai, su tikėji-
mu regėti ateitį“. 

Nespėja močiutei knygų nešti 

Pasak L. Kuojienės, anksčiau O. 
Varanavičienei ji po vieną knygą 
iš miesto bibliotekos parnešdavusi, 
bet močiutė labai greitai perskaity-
davusi: „Po vieną jau net nebeimu 
– iš karto po kelias knygas jai nešu. 
Neseniai baigė skaityti apie visus 
kunigus ir vyskupus. Dabar baigia 
skaityti rašytojo Rimanto Vanago 
knygą „Likimų medžiotojas“. Gal 

tris kartus perskaitė „Akivarai“. Tie-
sa, atmintis jau suprastėjusi, nelabai 
ką atsimena. Ant šios knygos viršelio 
yra jos vestuvių nuotrauka. Čia sura-
šyta minėta istorija, kaip jos vyras 
Stasys Varanavičius buvo peršautas, 
kaip pati viena jį slaugė“, – pasakojo 
L. Kuojienė.  

Kavarsko seniūnė perdavė mero 
pasveikinimą

Kavarsko seniūnė Šarūnė Kaliba-
taitė lygiai vidurdienį - Onos Vara-
navičienės 100 metų gimimo dieną 
- laikydamasi karantino taisyklių, 
perdavė jubiliatės sūnui A. Varana-
vičiui Anykščių rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus pasirašytą sveikinimą, 
nuoširdžius sveikinimo žodžius nuo 
visos seniūnijos bei puokštę gėlių. 

Didis džiaugsmas

Trys vaikai, septyni anūkai su pro-
anūkiais – visi džiaugiasi ir didžiuo-
jasi Mama ir Močiute O. Varanavi-
čiene.

„Žinau, šiandien anūkė Giedrė, 
gyvenanti Olandijoje, per skaipo 
(angl. Skype) programėlę visiems 
klasės draugams pasigyrė, kad tai jos 
močiutės 100-ojo gimtadienio diena. 
Didis džiaugsmas visai mūsų šeimai. 
Negalime būti visi kartu, bet širdyje 
ir namuose – didelė šventė. Net ka-
rantinas nesustabdo dienų tėkmės...“, 
– šypsojosi A. Varanavičius. 

lina DAPkienĖ

Kavarske gyvenanti Ona Jurkėnaitė-Varanavičienė balandžio 
15 d. pasitiko šimtmečio Jubiliejų. Ypatinga diena - paženklinta 
pasaulinės koronaviruso pandemijos, tad daugybę sveikinimų Ju-
biliatė priėmė telefonu... 

100 metų sulaukusi O. Varanavičienė yra žvali ir sveiko proto. 
Nors atmintis jau šlubuoja, bet ji nuolat skaito knygas, o pernai 
pavasarį dar pati pasėjo agurkus ir skynė braškes.

Šimtametės Onos Varanavičienės nuotrauka pro langą, kuris 
buvo specialiai papuoštas šia gražia proga... 

Anūkas Aidas Baškys kartu su savo tėvu ir mama (Palmira Va-
ranavičiūte-Baškiene) šventinę dieną trumpam buvo nuvykę pa-
sveikinti Jubiliatės.
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Maisto davinius į namus moksleiviams 
veža geltonieji autobusai Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Keičiasi Anykščių rajono moksleivių maitinimo paslaugų 
tiekėjas. Dvi rajono ugdymo įstaigos šį pavasarį jau pasirašė 
sutartis su VšĮ „Bruneros“. Įstaigos noro maitinti anykštė-
nų vaikus nesustabdė Viešųjų pirkimų tarnybos reikalavimas 
Anykščių rajono savivaldybei nutraukti maždaug 1 milijono 
eurų vertės rajono mokinių maitinimo konkursą, kuriame ji 
ir buvo vienintelė dalyvė.

Konkursą nurodė nutraukti

Priminsime, kad metų pradžioje 
Viešųjų pirkimų tarnyba sustabdė 
Anykščių rajono savivaldybės or-
ganizuotą mokinių maitinimo kon-
kursą. Anot tarnybos, paslaugas nu-
matyta teikti 13-oje mokyklų, todėl 
konkursas turėjo būti išskaidytas 
bent į kelias dalis.

„Sprendimas neskaidyti pirkimo 
objekto į dalis dirbtinai apriboja tie-
kėjų konkurenciją ir juos diskrimi-
nuoja“, – teigiama VPT išvadoje. 

Savivaldybės teigimu, išskai-

džius konkursą į dalis, jis taptų 
mažiau patrauklus tiekėjams, todėl 
sumažėtų jų konkurencija ir padidė-
tų siūloma kaina. Be to, dalyje mo-
kyklų, ypač kaimuose, labai mažai 
mokinių, todėl pasiūlymų iš viso 
nebūtų sulaukta. 

Pernai spalį skelbtame konkurse 
dalyvavo kelios įmonės, bet galuti-
nį pasiūlymą pateikė viena – „Bru-
neros“. Anot savivaldybės, „tai tik 
parodo menką rinkos dalyvių susi-
domėjimą“.

VPT išvadoje rašoma, kad pla-
nuojama sutarties vertė yra 1,1 mln. 

eurų (su PVM), o jos trukmė – nuo 
šių metų sausio iki 2022 metų lie-
pos. VPT taip pat pabrėžė, kad lai-
mėtojas išrinktas pagal mažiausios 
kainos kriterijų, tačiau sveiko ir ko-
kybiško maisto tiekimą mokyklose 
galėtų paskatinti kainos ir kokybės 
santykio kriterijus. Taip pat reko-
menduota į sutartį įtraukti nuostatas 
dėl ekologiškų maisto produktų, 
kad mokiniai valgytų vertingesnį ir 
kokybiškesnį maistą.

Po tokio VPT verdikto Anykščių 
rajono savivaldybė svarstė kreiptis į 
teismą, rengti naują mokinių maiti-
nimo paslaugos konkursą.

Naujas maitinimo paslaugos 
tiekėjas – dviejose mokyklose

„Naujo konkurso administracija 
nevykdė. Tame konkurse dalyva-
vo tik vienas tiekėjas - VšĮ ,,Bru-
neros“, kuris ir pripažintas laimė-
toju”, - „Anykštai“ sake Anykščių 
rajono savivaldybės Švietimo 
skyriaus vedėja Jurgita Banienė.

Šiuo metu mokyklos vykdo sa-
varankiškus mokinių maitinimo 
paslaugos pirkimus. Pasak Švie-
timo skyriaus vedėjos J.Banienės, 
viešieji paslaugų pirkimo konkur-
sai vyksta skelbiamos apklausos 
būdu per Centrinį viešųjų pirkimų 
portalą.

„Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinėje mokykloje ir Anykš-
čių Antano Vienuolio progimnazi-
joje mokinių maitinimo paslaugos 
pirkimas užbaigtas, pasirašytos 
sutartys su VšĮ ,,Bruneros“,- sake 
J.Banienė.

Šiuose mokinių maitinimo pa-
slaugos pirkimuose pasiūlymus 
teikė po du pirkėjus.

Kitose Anykščių rajono moky-
klose mokinių maitinimo paslau-
gos pirkimo konkursai šiuo metu 
dar nepasibaigę.

Ypatingą dėmesį skiria 
aptarnavimo kultūrai

Iki šiol moksleivių maitinimo 
paslaugą visose Anykščių rajono 
mokyklose teikė UAB „Grūstė“, 
tačiau naujai paskelbtame Anykš-

čių rajono savivaldybės viešajame 
pirkime net nedalyvavo.

VšĮ „Bruneros“ yra registruota 
Kretingoje. Ši viešoji įstaiga, kaip 
ji pati skelbia, „teikia profesiona-
lias maitinimo paslaugas ikimoky-
klinio ugdymo, bendrojo ir speci-
aliojo lavinimo įstaigoms, globos 
namams, neįgaliųjų ir invalidų 
bendrijoms, reabilitacijos ir slau-
gos centrams, ligoninėms, poilsio 
stovykloms, įvairioms įmonėms ir 
organizacijoms visoje Lietuvoje. 
Įmonėje dirba kvalifikuoti speci-
alistai, rengiantys dokumentaciją 
ir teikiantys maitinimo paslaugą 
pagal visus galiojančių norminių 
teisės aktų reikalavimus, įvai-
raus amžiaus grupių ir sveikatos 
būklės žmonėms, suaugusiems ir 
vaikams. Ypatingą dėmesį skiria-
me maisto saugai, higienai, ap-
tarnavimo kultūrai. Užtikriname 
visapusiškai saugią ir kokybišką 
paslaugą vartotojui“.

Nemokamo maisto daviniai – 
labai skirtingi

Kadangi šiuo metu dėl Lietuvo-
je paskelbto karantino mokyklose 
nevyksta pamokos, mokiniams, 
gaunantiems nemokamą maitini-
mą, yra išduodami maisto davi-
niai.

Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos direktorė 
Dalia Kugienė „Anykštai“ atsklei-

dė, kokia yra nemokamą maitini-
mą gaunančių moksleivių maisto 
davinio sudėtis. 

„Labai įvairus ir pilnas tas mais-
to davinys. Jį sudaro lydytas sūris, 
dešra, makaronai, sultys, sviestas, 
pomidorų padažas”, - apie VšĮ 
„Bruneros“ maisto davinį sakė 
D.Kugienė.

Pasidomėjome ir tuo, kokį mais-
to davinį paruošia UAB “Grūstė”.

Svėdasų Juozo Tumo – Vaižgan-
to gimnazijos direktorė Kristina 
Dilienė pasakojo, kad maisto davi-
nyje buvo kruopos, sviestas, varš-
kė, servelatas, kiaušiniai, aliejus, 
makaronai, pomidorų padažas ir 
konservuoti žirneliai.

„Maisto davinyje geri ir labai 
įvairūs produktai“, - maisto davinį 
įvertino K.Dilienė.

Šie maisto daviniai nemokamą 
maitinimą gaunantiems mokslei-
viams į namus yra išvežiojami 
geltonaisiais mokyklų autobusais. 
Gyvenantys netoliese mokyklos 
tėvai ar moksleiviai kviečiami 
maisto davinius atsiimti patys.

Anykščių rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus vedė-
ja Ieva Gražytė „Anykštą“ infor-
mavo, kad nemokamą maitinimą 
šiais mokslo metais gauna 524 
Anykščių rajono moksleiviai.

„Maisto davinys dienai įvertin-
tas 1,90 Eur. Asmeniui pristatomas 
10 d. paketas, todėl bendra paketo 
suma 19 Eur”, - pranešė I.Gražytė.

Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Jurgita 
Banienė sakė, kad mokinių maitinimo paslaugos viešieji pirki-
mai didžiojoje dalyje rajono mokyklų dar vykdomi.

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė Dalia Kugienė (dešinėje) ir Svėdasų 
Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos direktorė Kristina Dilienė skirtingų mokinių maitinimo paslau-
gos tiekėjų maisto davinius tik gyrė.

Anykštėnai turėtų nenustebti kieme pamatę mokyklinį autobu-
siuką - geltonaisiais autobusiukais mokiniams, gaunantiems 
nemokamą maitinimą, vežamas maistas į namus.

LAIKINAI STABDOMAS 
KELEIVIŲ VEŽIMAS MARŠRUTU 

ANYKŠČIŲ M. STOTIS –
ANYKŠČIŲ NAUJOSIOS KAPINĖS

Anykščių rajono savival-
dybės administracijos di-
rektorė Ligita Kuliešaitė 
pasirašė įsakymą, kuriuo 
nuo šių metų balandžio 15 
dienos visu ekstremalios si-
tuacijos ir karantino Lietu-
vos Respublikos teritorijoje 
paskelbimo dėl COVID-19 
(koronaviruso infekcijos) 

plitimo grėsmės laikotarpiu 
nevykdomas keleivių veži-
mas vietinio reguliaraus su-
sisiekimo kelių transportu 
maršrutu – M 38 Anykščių 
m. autobusų stotis–Anykščių 
naujosios kapinės, 8.15 val., 
9.20 val., 10.20 val., 12.05 
val. ir 13.20 val.

Užsak. nr. 383
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pirmadienis 2020 04 20

sekmadienis 2020 04 19

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respubl ikos himnas.
06:05 Nacional inė ekspe-
dici ja (k).
07:00 LRT radi jo ž inios.
07:05 Šventadienio min-
tys. 
07:30 Klausimėl is. 
08:00 LRT radi jo ž inios.
08:05 Į  sveikatą! 
08:30 Ryto sukt inis su 
Zi ta Kelmickai te. 
09:00 Brol ių Grimų pa-
sakos. 
10:00 LRT radi jo ž inios.
10:05 Gustavo enciklo-
pedi ja. 
10:30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai . 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Įstabiausios 
Indonezi jos salos.
12:55 Kel ionė po 
Mianmarą.
13:45 Puaro. N-7
15:28 Loter i ja „Keno 
Loto“.
15:30 Žinios. Orai  (su 
vert imu į  gestų kalbą).
15:45 Istor i jos detektyvai . 
16:35 Pasaul io puodai 
(k).
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai  (su vert imu į  gestų 
k.) .
18:00 Duokim garo! 
19:30 Svajonių šal is. 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“ i r  „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai .
21:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė.
22:30 Mari ja Terezė. N-14

06:50 Tomas ir  Džeris (k).
07:20 Saugokis meškinų.
07:50 Ogis i r  tarakonai.
08:10 Riter ių pr incesė 
Nela.
08:40 Tomo ir  Džerio pa-
sakos.
09:10 Beprot iškos melo-
di jos.
09:40 Bunikula (k). 
10:05  Visa t iesa apie 
rykl į .
11:55 Mano blogiausi  me-
ta i  mokykloje.
13:45 Aš -  šnipas. N-7
15:40 Jaunavedžiai .  N-7
17:30 Teleloto.  TV žaidi-
mas. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai .
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai . 
21:45 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas. N-14
23:35 Vienveidis.  N-7

 
06:00 Sveikatos medis.
07:00 Gal ingiej i  reindže-
r ia i .  Žvėr ies gal ia.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Ančiukų istor i jos. 
N-7
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.
10:00 Pasaul is pagal 
moter is.
11:00 Svajonių sodai.
12:00 Kumba.
13:40 Maloningasis vai-
duokl is.  N-7
15:40 Gatvės šokiai  2. 
N-7

17:25 Tai – mes. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai .
19:30 Lietuvos talentai . 
Supervaikai .
21:30 Tamsos pakraštys. 
N-14
23:50 Mitas. N-14

06:30 Gal iūnai.  Mačas 
Lietuva-Latvi ja.  Skuodas 
(k). 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k).  N-7
08:30 Tauro ragas. N-7 
09:00 Gal iūnai.  Europos 
dvejetų taurė. Lazdi ja i . 
10:00 Varom! N-7
10:30 Kalnų šventovė. 
Išgyvent i  Alpėse.
11:30 Negyvenamose sa-
lose su Beru Gri lsu. N-7
12:30 Pragaro viešbut is. 
N-7
13:30 Vanity Fair.  Vis iškai 
s laptai .  N-7
14:30 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
17:00 Nusikal t imų tyrėjai . 
N-7
18:20 Kvapų detektyvas. 
N-7
19:30 Po kauke. N-7
21:35 Narkot ikų prekei-
viai .  N-14
22:40 Karo vi lkai . 
L ikvidator iai  VII .  N-14
23:40 Juodosios mišios 
(k).  N-14

06:00 Akloj i  (k) .
07:30 Pasisvėrę i r  la i-

mingi.
08:25 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patar i-
mai.  N-7
09:25 Tėvas Motiejus. 
N-7
10:35 Gordono Ramzio 
vir tuvės pamokos.
11:45 Didelės svajonės, 
mažos erdvės.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano. N-7
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos. N-7
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja 9k).
21:00 Viskas prarasta. 
N-7
23:05 Una. N-14

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:02 Neda.  (Ne)v iena 
d iena ro ju j  (k) .
07:05 Mes nugalė jom (k) .
07:30 Kr ikšč ion io žodis . 
07:45 Pr is ikė l imo l iudyto -
ja i .  L ie tuvos kankinystės 
ke l ias.
08:00 Kel ias. 
08:30 Kul tūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaul io  L ie tuva. 
10:00 Atsp indž ia i . 
10:30 L ie tuva mūsų lū -
pose. 
11:00 Stop juosta. 
11:30 7 Kauno d ienos. 
12:00 Mokslo sr iuba. 
12:30 Dievo 
Gai lest ingumo sekma -
dienis . 
13:45 Šventadienio min -
tys . 
14:15 Klaus imėl is  (k) .

14:30 Euromaxx. 
15:00 Teatras. 
16:00 Muzikos ta lentų 
lyga 2019. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kul tūr ingai  su 
Nomeda. 
18:50 Legendos. 
19:45 Ten,  kur  namai  1 . 
N-7
20:30 Panorama (su ver -
t imu į  gestų k . ) .
20:52 Spor tas.  Ora i  (su 
ver t imu į  gestų k . ) .
21:00 Is tor inės FIFA 
Pasaul io  čempionato 
rungtynės.  2010 m.  FIFA 
Pasaul io  fu tbo lo čem -
pionato ketv i r t f ina l is . 
Urugvajus – Gana.
23:00 Orator i ja  „Mūsų 
la ikų va ikas“ .
00:10 Mūsų nedaug. 
N-14

06:30 Ski lus ios kaukolės 
iššūk is  (k) .  N-7
07:30 Jukono vyra i  (k) . 
N-7
08:30 Gyvenimo išdaigos 
(k) .  N-7
09:00 Gyvūnų mani ja .
09:30 Vienam gale ka -
blys.
10:00 Praei t ies žvalgas. 
N -7
10:30 Juoking iaus i 
Amer ikos namų vaizde -
l ia i .  N-7
11:30 Prakeik t i  I I .  N-7
12:00 Ski lus ios kaukolės 
iššūk is .  N-7
13:00 Gelmėse s lyp in -
č ios unika l ios is tor i jos. 
N-7

14:00 Iš l ik imas.  N-7
15:00 Ledo ke l ias.  N -7
16:00 Jukono vyra i .  N-7
17:00 Sandėl ių  kara i . 
N-7
18:00 Vienas.  N-7
19:00 Amer ikos ta lenta i .
21:00 Ž in ios.
21:55 Spor tas.
21:58 Ora i .
22:00 Jūrų pėst in inkas. 
N-14
23:50 Pjūk las 2 (k) .  S

07.00 Gluchar iovas.  N-7.
08.00 Bal t i jos  ke l ias. 
08.30 Kaimo akademi ja . 
09.00 Laikyk i tės ten su 
Andr iumi  Tapinu.  N-7.
10.00 Šiandien k imba. 
11.00 Mokslo r i tmu. 
11.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
11.30 Krepšin io  pasauly -
je  su V.Mačiu l iu . 
12.00 Kel rodė žvaigždė.
14.00 Dvaro rūmai .  N-7.
15.00 Laikyk i tės ten.
16.00 Ž in ios.
16.28 Ora i .
16.30 „24/7“ . 
17.30 Nauja d iena. 
18.00 Ž in ios.
18.28 Ora i .
18.30 TV Europa pr is ta -
to .  Vyrų šešėly je .
19.00 Tu es i  mano.  N-7.
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Dekonstrukc i jos. 
21.30 „24/7“ . 
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Tu es i  mano.  N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7 
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai (su vertimu į gestų 
k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 7 Kauno dienos. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 1. N-14
23:45 Muzikinis intarpas.
24:00 Komisaras Reksas 13 
(k). N-7
00:45 Stiprūs kartu (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Svajonių šalis. 
Lietuva prieš 30 metų ir 
dabar (k).
02:00 LRT radijo žinios.

 06:05 Mano gyvenimo 
šviesa.
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris. N-7
10:00 Rozenheimo policija. 
N-7
10:50 KK2 penktadienis (k). 
N-
12:10 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė. N-7
14:30 Našlaitės. N-7
15:30 Laukinis miestas. N-7
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Monikai reikia meilės. 
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Mirties lenktynės. 
N-14
00:40 Kortų namelis. N-14
01:40 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas (k). N-14

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Svajonių sodai.
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Išvirkščias pasaulis 

(k). N-7
12:00 Tikroji žvaigždė. N-7
13:00 Parduotas gyvenimas. 
N-7
15:00 Simpsonai. N-7
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba. N-7
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas..
19:27 TV3 orai.
19:30 #IšNamų. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Sumokėti vaiduokliui. 
N-14
23:50 Kaulai. N-14
00:55 24 valandos. 
Palikimas. N-14
01:45 Rouzvudas. N-14

06:25 CSI. Majamis(k). N-7
07:20 Mano virtuvė geriausia 
(k). 
08:35 Stoties policija (k). N-7
09:35 Pėdsakas (k). N-7
10:35 Kobra 11 (k). N-7 
11:35 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (k). N-7 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:35 Mano virtuvė geriausia. 
14:55 Stoties policija. N-7
16:00 Pėdsakas. N-7
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11. N-7
18:30 CSI. Majamis. N-7
19:30 Paskutinis laivas. N-7
20:30 Pričiupom!
21:00 Žmogus iš plieno. N-7
23:50 Po kauke (k). N-7 
01:40 Narkotikų prekeiviai 
(k). N-14

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula.
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7 
21:00 Šeimos savaitgalis. 
N-7
23:10 Garbės reikalas.
01:05 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Akacijų alėja 2016 (k).
06:45 Klausimėlis (k).
07:00 Pradėk nuo savęs (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Apolono vabaliukų 
istorijos (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklopedija. 
09:10 Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istorijos.
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas (k).
12:40 Brandūs pokalbiai (k).
13:05 Teatras (k).
14:00 Mano tėviškė.
14:15 Muzikos talentų lyga 

2019 (k).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mokykla 
(k).
18:00 Čia – kinas (k).
18:30 Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
19:25 Kūrybingumo mokykla. 
19:35 Pokyčių karta.
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su ver-
timu į gestų k.).
21:30 Prieš audrą. N-14
23:30 Veranda (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
09:00 Autopilotas (k)
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai.
12:30 Svotai (k). N-7
13:30 Moderni šeima (k). 
N-7
14:30 Saša ir Tania. N-7
15:00 Kobra 11. N-7
16:00 CSI kriminalistai. 
N-7
17:00 Univeras. N-7
18:00 Moderni šeima. N-7
19:00 Svotai. N-7
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Jūrų pėstininkas 2. 

N-14
23:00 Pjūklas 3. S
01:15 Svieto lygintojai. N-7

05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu.
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
08.00 Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai. N-7.
09.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7.
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Kaimo akademija. 
11.00 „24/7“. 
12.00 Dekonstrukcijos. 
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai. N-7
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Černobylis. Juodoji 
gėlelė.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
22.00 Lietuva tiesiogiai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
00.30 Moterų daktaras. N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai (su vertimu į gestų 
k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Veranda. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Paskutinė karalystė. 
N-14
24:00 Komisaras Reksas 
13. N-7
00:45 Stiprūs kartu (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai 
(k).
02:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo švie-
sa. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rozenheimo policija. 
N-7
11:00 Monikai reikia meilės 
(k). N-7
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė. 
N-7
14:30 Našlaitės. N-7
15:30 Laukinis miestas. N-7
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Bus visko. 
21:00 Monikai reikia meilės. 
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Bėgte visą naktį. N-14
00:50 Kortų namelis. N-14
01:45 Mirties lenktynės (k). 
N-14

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 #IšNamų (k). N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Auklių nuotykiai (k). 
N-7
12:00 Tikroji žvaigždė. 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
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Prieš srovę. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Maikas ir Deivas ieš-
ko pamergių. N-14
00:05 Kaulai. N-14
01:05 24 valandos. 
Palikimas. N-14
01:55 Rouzvudas. N-14

06:25 CSI. Majamis (k). N-7
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Stoties policija (k). 
N-7
09:35 Pėdsakas (k). N-7
10:35 Kobra 11 (k). N-7
11:35 Paskutinis laivas (k). 
N-7
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Asmens sargybinis. 
N-7
16:00 Pėdsakas. N-7
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11. N-7
18:30 CSI. Majamis. N-7
19:30 Paskutinis laivas. N-7
20:30 Pričiupom! 
21:00 Los Andželo katastro-
fa. N-7
22:50 Žmogus iš plieno (k). 

N-7
01:25 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula.
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Kol mes gyvi. N-14
23:15 Garbės reikalas.
01:10 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Čia – kinas (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Aviukas Šonas 5 (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis (k).
12:40 Atspindžiai (k).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda (k).
14:00 Laisvės kaina. 

Sąjūdis (k).
14:55 Pokyčių karta (k).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo moky-
kla.
18:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas (k).
18:30 Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
19:25 Kūrybingumo moky-
kla. 
19:35 Septintasis dešim-
tmetis.
20:20 ...formatas. 
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21:30 Genijus. Pikasas. 
N-14
23:05 Stambiu planu (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
09:00 Praeities žvalgas 
(k). N-7
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai.
13:30 Moderni šeima (k). 
N-7
14:30 Saša ir Tania. N-7
15:00 Kobra 11. N-7
16:00 CSI kriminalistai. 
N-7
17:00 Univeras. N-7

18:00 Moderni šeima. N-7
19:00 Svotai. N-7
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Adrenalinas. N-14
22:50 Gelbėtojai. N-7

05.30 Nauja diena 86. 
07.00 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
08.00 Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai. N-7
09.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7.
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Černobylis. Juodoji 
gėlelė. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7.
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Oponentai.
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7
00.30 Moterų daktaras. 
N-7

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai (su vertimu į gestų 
k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Atspindžiai. 
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nepažintas meras. 
22:30 Dviračio žinios. 
Humoro programa
23:00 12 beždžionių. N-14
23:45 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias.
24:00 Komisaras Reksas 13 
(k). N-7
00:45 Stiprūs kartu (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k).
02:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo švie-
sa. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rozenheimo policija. 
N-7
11:00 Monikai reikia meilės 
(k). N-7
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė. 
N-7
14:30 Našlaitės. N-7
15:30 Laukinis miestas. N-7
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7
20:00 Dydžio (r)evoliucija. 
N-7 
21:00 Monikai reikia meilės. 
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Skundikas (Snitch). 
N-14
00:45 Kortų namelis. N-14
01:45 Bėgte visą naktį (k). 
N-14

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Prieš srovę (k). N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Kumba (k)

12:00 Tikroji žvaigždė. 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
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Gero vakaro šou. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Kulka į galvą. N-14
22:25 Vikinglotto.
22:30 Kulka į galvą. N-14
23:55 Kaulai. N-14
00:55 24 valandos. 
Palikimas. N-14
01:45 Rouzvudas. N-14

06:25 CSI. Majamis (k). N-7
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Asmens sargybinis 
(k). N-7
09:35 Pėdsakas (k). N-7
10:35 Kobra 11 (k). N-7
11:35 Paskutinis laivas (k). 
N-7
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Asmens sargybinis. 
N-7
16:00 Pėdsakas. N-7
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11. N-7
18:30 CSI. Majamis. N-7
19:30 Paskutinis laivas. N-7
20:30 Pričiupom!
21:00 Vendeta. N-14
22:50 Los Andželo katastro-
fa (k). N-7

00:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula.
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7 
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spalva. 
N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7 
21:00 Kol mes gyvi. N-14
23:20 Garbės reikalas.
01:15 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Žagarės vyšnių festi-
valis 2016 (k).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Aviukas Šonas 5 (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora (k).
12:40 Krikščionio žodis (k).
12:55 Prisikėlimo liudytojai 
(k).
13:10 Stambiu planu (k).

14:00 Laisvės kaina. 
Sąjūdis (k).
14:55 Septintasis dešim-
tmetis (k).
15:35 ...formatas (k).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo moky-
kla. 
18:00 7 Kauno dienos (k).
18:30 Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
19:25 Kūrybingumo moky-
kla. 
19:35 Po milijono metų 1.
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su verti-
mu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21:30 Meru.
23:00 Brandūs pokalbiai (k).
23:30 Proto džiunglės (k).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
09:00 Vienam gale kablys 
(k).
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai.
12:30 Svotai (k). N-7
13:30 Moderni šeima (k). 
N-7
14:30 Saša ir Tania. N-7
15:00 Kobra 11. N-7
16:00 CSI kriminalistai. N-7
17:00 Univeras. N-7

18:00 Moderni šeima. N-7
19:00 Svotai. N-7
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Universalus karys. 
Regeneracija. N-14
23:00 Gelbėtojai. N-7
00:55 Kaip išsisukt įvyk-
džius žmogžudystę. N-7

05.30 Nauja diena N-7. 
07.00 Oponentai. 
08.00 Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį. N-7
09.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė. N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Moterų daktaras. N-7
22.00 Lietuva tiesiogiai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Gyvenimas. 
00.30 Moterų daktaras. N-7
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7
10:00 Miuncheno kriminali-
nė policija. N-7
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vertimu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai (su vertimu į 
gestų k.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Čia – kinas. 
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pasaulio puodai. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 1. N-7
23:55 Komisaras Reksas 
13 (k). N-7
00:45 Stiprūs kartu (k).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita (k).
02:00 LRT radijo žinios.

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rozenheimo policija. 
N-7
11:00 Monikai reikia meilės 
(k). N-7
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė. 
N-7
14:30 Našlaitės. N-7
15:30 Laukinis miestas. 
N-7
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 Monikai reikia mei-
lės. N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Karalystė. N-14
00:45 Kortų namelis. N-14
01:45 Skundikas (k). N-14

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Gero vakaro šou (k). 
N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Sniego drakonas. 
N-7

12:00 Tikroji žvaigždė. 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
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Farai. N-7
20:30 Prakeikti II. N-7
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.
21:57 TV3 orai.
22:00 Aukštis. N-14
23:45 Kaulai. N-14
00:45 24 valandos. 
Palikimas. N-14
01:35 Rouzvudas. N-14

06:25 CSI. Majamis (k). 
N-7
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Asmens sargybinis 
(k). N-7
09:35 Pėdsakas (k). N-7
10:35 Kobra 11 (k). N-7
11:35 Paskutinis laivas 
(k). N-7
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Asmens sargybinis. 
N-7
16:00 Pėdsakas. N-7
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11. N-7
18:30 CSI. Majamis. N-7
19:30 Paskutinis laivas. 
N-7
20:30 Pričiupom! 
21:00 Aklavietė. N-14

23:00 Vendeta (k). N-14
00:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7

06:35 Tėvas Motiejus. N-7
07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula.
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spal-
va. N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Vilkų žemė. Kristaus 
kapas. N-14
22:55 Garbės reikalas.
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2016 (k).
07:00 Proto džiunglės (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Aviukas Šonas 5 (k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita (k).
12:40 Veranda (k).
13:05 Pasaulio Lietuva (k).

14:00 Laisvės kaina. 
Sąjūdis (k).
14:55 Po milijono metų 1 
(k).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mo-
kykla. 
18:00 Stop juosta (k).
18:30 Laisvės kaina. 
Sąjūdis. 
19:25 Kūrybingumo mo-
kykla. 
19:35 Samas Spiegelis. 
Holivudo užkariautojas.
20:30 Panorama (su verti-
mu į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21:30 Jaunystė. N-14
23:30 Gražiausia filmų 
muzika. 
00:30 DW naujienos rusų 
kalba.

 
06:30 CSI kriminalistai (k). 
N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
09:00 Gyvūnų manija (k).
09:30 Bibliotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai.
13:30 Moderni šeima (k). 
N-7
14:30 Saša ir Tania. N-7
15:00 Kobra 11. N-7
16:00 CSI kriminalistai. 
N-7
17:00 Univeras. N-7

18:00 Moderni šeima. N-7
19:00 Svotai. N-7
20:00 Gyvenimo išdaigos. 
N-7
21:00 Universalus karys. 
Atpildo diena. N-14
23:15 Gelbėtojai. N-7

 
05.30 Nauja diena. 
07.00 Gyvenimas. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Užmušti blogį. N-7
09.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
10.00 Vyriausybės spau-
dos konferencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Užmušti blogį. N-7
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė. N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Moterų daktaras. 
N-7
22.00 Lietuva tiesiogiai. 
22.30 Reporteris. 
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Skyrybos. 
00.30 Moterų daktaras. 
N-7

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:15 Įstatymas ir tvarka. 
N-7
10:00 Miuncheno krimina-
l inė polici ja. N-7
10:45 Komisaras Reksas 
13. N-7
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės (su 
vert imu į gestų k.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
t iesiogiai (su vert imu į 
gestų k.).
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:30 Euromaxx. 
15:00 Žinios. Orai.
15:25 Stop juosta. 
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus. N-7
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vert imu į gestų 
k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Ex machina. N-14 
00:35 O, broli ,  kur tu? 
N-14
02:20 Stiprūs kartu (k).

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa. N-7
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris. N-7
10:00 Rozenheimo policija. 
N-7
11:00 Monikai reikia meilės 
(k). N-7
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė. 
N-7
14:30 Našlaitės. N-7
15:30 Laukinis miestas. 
N-7
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7 
21:00 Amerikiečių snaipe-
ris. N-14
23:40 Derybininkas. N-14
02:10 Karalystė (k). N-14

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai. N-7
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis. N-7
07:55 Farai (k). N-7
08:55 Meilės sūkuryje. N-7
10:00 Maloningasis vai-
duoklis (k). N-7 
12:00 Tikroji žvaigždė. 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
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.
19:27 TV3 orai.
19:30 Nerealieji. N-7
21:50 Karibų piratai. Ant 
keistų bangų. . N-7
00:40 Sinbadas ir 
Minotauras. N-14
02:10 Maikas ir Deivas 
ieško pamergių (k). N-14 

06:25 CSI. Majamis (k). 
N-7 
07:20 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Asmens sargybinis 
(k). N-7 
09:35 Pėdsakas (k). N-7
10:35 Kobra 11 (k). N-7 
11:35 Paskutinis laivas (k). 
N-7 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės. N-7
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Asmens sargybinis. 
N-7
16:00 Pėdsakas. N-7
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11. N-7
18:30 CSI. Majamis. N-7
19:30 Amerikietiškos imty-
nės. N-7
21:30 Stalingradas. N-14
00:05 Aklavietė (k). N-14
01:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės (k). N-7 

06:35 Tėvas Motiejus. N-7

07:50 Dvi širdys. N-7
09:50 Akloji.
12:00 Marija Vern. N-7
13:00 Bunikula.
13:30 Tinginių miestelis.
13:55 Saugokis meškinų.
14:10 Alisa Never. N-7
15:20 Kandisė Renuar (k). 
N-7
16:40 Būk su manim. N-7
17:40 Balta - meilės spal-
va. N-7
18:45 Paskolinta meilė.
19:50 Kandisė Renuar. N-7
21:00 Fargo. N-14
23:10 Tiltas. N-7
01:20 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Žagarės vyšnių fes-
t ival is 2016 (k).
07:30 Džiunglių knyga (k).
07:40 Aviukas Šonas 5 
(k).
07:55 Smurfai (k).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(k).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (k).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė (k).
12:40 7 Kauno dienos (k).
13:05 Legendos (k).
14:00 Laisvės kaina. 
Sąjūdis (k).
14:55 Samas Spiegelis. 
Holivudo užkariautojas 
(k).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Aviukas Šonas 5.

16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:05 Dvynukės.
17:50 Kūrybingumo mo-
kykla. 
18:00 Tarp dalių (ne)plo-
jama (k).
18:30 Istori jos detektyvai. 
19:20 Kūrybingumo mo-
kykla. 
19:30 Kultūros diena. 
20:30 Panorama (su verti-
mu į gestų k.).
21:00 Dienos tema (su 
vertimu į gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su 
vert imu į gestų k.).
21:30 Subti lumas. N-14.
23:15 Koncertas „La vie 
en rose“. 
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.

06:30 CSI kriminalistai 
(k). N-7
07:30 Kobra 11 (k). N-7
09:00 Statybų gidas (k).
09:30 Bibl iotekininkai. N-7
10:30 Simpsonai. N-7
11:30 Amerikos talentai.
12:30 Svotai (k). N-7
13:30 Moderni šeima (k). 
N-7
14:30 Saša ir Tania. N-7
15:00 Kobra 11. N-7
16:00 CSI kriminalistai. 
N-7
17:00 Univeras. N-7
18:00 Moderni šeima. N-7
19:00 Svotai. N-7
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.
21:58 Orai.

22:00 Trys muškietininkai. 
N-7
00:10 Universalus karys. 
Regeneracija (k). N-14 

05.30 Nauja diena. 
07.00 Skyrybos. 
08.00 Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį. N-7
09.00 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija.
10.30 Nauja diena. 
12.00 Baltijos kelias. 
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.45 TV parduotuvė.
15. Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį. N-7
16.00 Reporteris. 
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė. 
N-7
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija. N-7
19.30 Baltijos kelias. 
20.00 Reporteris. 
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Moterų daktaras. N-7
22.00 Lietuva tiesiogiai. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas. N-7
23.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
00.30 Moterų daktaras. 
N-7
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Daiktų istorijos (k).
07:00 LRT radijo žinios.
07:05 Proto džiunglės (k).
07:35 Mumija Dumis ir auk-
sinis skarabėjus.
09:00 LRT radijo žinios.
09:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
09:30 Veranda (k).
10:00 LRT radijo žinios.
10:05 Beatos virtuvė (k).
11:00 Churchillis ir kino 
magnatas.
12:00 Gorongozos naci-
onalinis parkas. Rojaus 
atgimimas.
12:55 Laukinės Arkties 
gamtos įdomybės.
13:50 Džesika Flečer. N-7
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą).
15:45 Sveikinimų koncer-
tas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Draugo kailyje. N-14
00:40 Ex machina (k). N-14
02:25 Subtilumas (k). N-14

06:40 Tomas ir Džeris (k).
07:10 Saugokis meškinų.

07:40 Ogis ir tarakonai.
08:00 Riterių princesė 
Nela.
08:30 Tomo ir Džerio pa-
sakos.
09:00 Beprotiškos melo-
dijos.
09:30 Bunikula (k). 
09:55 Linksmosios pėdu-
tės.
11:55 Dzeusas ir Roksana.
14:00 Vėl septyniolikos. 
N-7
16:05 Prekybos centro 
kietuolis. N-7
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
N-7 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Penas. Nuotykiai 
Niekados šalyje.
21:45 Ilgas pasivažinėji-
mas 2. N-14
23:50 Anabelė 2. N-14
01:50 Amerikiečių snaipe-
ris (k). N-14

06:30 Ančiukų istorijos (k). 
N-7
07:00 Galingieji reindže-
riai. Žvėries galia.
07:30 Supermergaitės.
08:00 Ančiukų istorijos. 
N-7
08:30 Virtuvės istorijos.
09:00 Gardu Gardu.
10:00 Tėvų darželis.
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:30 Operacija „Riešutai“ 
2. N-7
13:10 Karingoji gražuolė 

Vendė Vu. N-7
15:05 Karštos galvos. N-7
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
18:30 TV3 žinios. 
19:17 TV3 sportas.
19:22 TV3 orai.
19:25 Eurojackpot..
19:30 #IšNamų. N-7
22:30 Įniršis. N-14
01:05 Mergvakaris. N-14

06:00 Pričiupom! (k).
07:30 Kvapų detektyvas 
(k). N-7
08:30 Pričiupom! (k). 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televitrina.
10:00 Varom!. N-7
10:30 Neramūs metai.
11:30 Negyvenamose salo-
se su Beru Grilsu. N-7
12:30 Pragaro viešbutis. 
N-7
13:30 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai. N-7
14:30 Ekstrasensų mūšis. 
N-7
17:00 Nusikaltimų tyrėjai. 
N-7
18:20 Kvapų detektyvas. 
N-7
19:30 Lietuvos balsas. 
22:00 Rizikinga erzinti 
diedukus 2. N-14
00:15 Kartą Meksikoje. 
N-14

06:00 Akloji (k).
07:30 Pasisvėrę ir laimingi.
08:30 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo patarimai. 
N-7
09:30 Tėvas Motiejus. N-7
10:45 Merės meilė virtuvei.
11:45 Didelės svajonės, 
mažos erdvės.
13:00 Akloji (k). 
14:45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai.
15:45 Širdele mano. N-7
17:45 Uždrausto miesto 
intrigos. N-7
18:50 Akloji.
19:50 Būrėja (k).
21:00 Vienišas vilkas. N-14
23:05 Magiškasis Maikas 
XXL. S
01:15 Tiltas (k). N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Duokim garo! (k).
07:30 Auksinis protas. 
08:45 Klausimėlis. 
09:00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
09:30 Pradėk nuo savęs. 
10:00 Čia – kinas. 
10:30 Tarp dalių (ne)plo-
jama. 
11:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
11:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
12:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 Į sveikatą! 
13:30 Žemaitis fizikas su 
etnografo pašaukimu. 
14:00 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – vie-
na širdis“. 

16:00 Brandūs pokalbiai. 
16:30 Proto džiunglės. 
17:00 Klauskite daktaro 
(su vertimu į gestų k.). 
18:00 Stambiu planu. 
18:55 Žmonės, kurie su-
kūrė Lietuvą. Steponas 
Darius. 
19:45 Ten, kur namai 1. 
N-7
20:30 Panorama (su verti-
mu į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.).
21:00 2010 m. FIFA 
Pasaulio futbolo čempio-
nato ketvirtfinalis. Brazili ja 
– Nyderlandai.
22:50 Tomo Sinickio kon-
certas.
23:50 Laikinosios sostinės 
fenomenas (k).

06:30 Skilusios kaukolės 
iššūkis (k). N-7
07:30 Jukono vyrai (k). N-7
09:00 Žūklė laukinėje gam-
toje. N-7
09:30 Statybų gidas.
10:00 Autopilotas.
10:30 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.
11:00 Prakeikti II. N-7
12:00 Skilusios kaukolės 
iššūkis. N-7
13:00 Gelmėse slypinčios 
unikalios istorijos. N-7
14:00 Išlikimas. N-7
15:00 Ledo kelias. N-7
16:00 Jukono vyrai. N-7
17:00 Sandėlių karai. N-7
18:00 Vienas. N-7
19:00 Amerikos talentai.
20:00 Gero vakaro šou. 

N-7
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.
21:58 Orai.
22:00 Bado žaidynės. 
Strazdas giesmininkas. 1 
dalis. N-14
00:20 Universalus karys. 
Atpildo diena (k). N-14

07.00 Brangioji, aš per-
skambinsiu. N-7
07.20 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. 
07.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. N-7
09.30 Krepšinio pasaulyje 
su V.Mačiuliu. 
10.00 Vantos lapas. N-7
10.30 Baltijos kelias. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 Kelrodė žvaigždė. N-7
14.00 Dvaro rūmai. N-7
15.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Mokslo ritmu. 
16.50 Mažos Mūsų 
Pergalės. 
17.00 Skyrybos. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. 
19.00 Tu esi mano. N-7
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Gluchariovas. N-7
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 Tu esi mano. N-7

redaktorei nežinantNNN

Įrašykite reikiamą skaičių nuo vieno iki devynių

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

Ypač griežtas karantinas

Anykščiuose, kitoje Šventosios 
upės pusėje nei kavinė „Basi Basi“, 
prie pat upės dingstantis dviračių 
takas yra linksmiausias ir atrak-
tyviausias mūsų miesto turistinis 
objektas. Ne vietinis dviratininkas 
vargu ar gali tikėtis, kad minant 
taku jis staiga baigsis, o nespėjęs 
laiku paspausti stabdžio, garantuo-
tai atsidursi upėje.

Žinia, dviračių takuose įspėjamieji 
ar greitį ribojantys ženklai nėra sta-
tomi, todėl tikėtina ne savo noru išsi-
maudžiusių dviratininkų Anykščiuo-
se buvo. Tiesa, šiomis dienomis tako 

pabaigoje atsirado du kuolai, tarp 
kurių ištiesta juosta. Sprendžiant pa-
gal kitus, į pievą susmaigstytus kuo-
lus, greičiausiai „užkarda“ atsirado 
todėl, kad netrukus bus pradėtas 
toliau tiesti takas. Tačiau, karantino 
metu atsiradusi „užkarda“ tako į nie-
kur pabaigoje, suponuoja mintį apie 
priverstinį dviratininkų eismo riboji-
mą. Gal net ne eismo, o maudynių... 
Iki karantino visi, kas norėjo galėjo 
kartu su dviračiais nerti į Šventąją, 
dabar nevalia. Dabar atsidūręs upėje, 
jei ne pats korona užsikrėsi, tai bent 
dviratį apkrėsi....
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Antibiotikai: atsisakyti negalima, pamilti draudžiama
Kai gydytojai paskiria vaikams antibiotikų, jų tėvai neretai susimąsto: ar tokie stiprūs vaistai 

nepakenks vaiko imunitetui dar labiau, ar tikrai jie yra būtini ir galbūt yra įmanomi kiti gydymo 
metodai. Pasak kompetentingų gydytojų, toks nerimas dažniausiai būna visiškai nepagrįstas, to-
dėl vertėtų atsakingai vertinti visas visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas ir 
jokiu būdu šios grupės vaistais nepiktnaudžiauti. 

Apie tai, kaip savo vaikų sveikata rūpinasi ir kokiais pagrindiniais antibiotikų vartojimo prin-
cipais vadovaujasi, pasakoja vaikų mados ir gyvenimo būdo tinklaraščio autorė, keturių vaikų 
mama Ieva Arnauskienė. 

Auga taip pat, tačiau 
imunitetai – skirtingi

Kone visi vaikai vienaip ar ki-
taip yra sirgę tam tikromis ligo-
mis, tačiau dažniausiai tai suakty-
vėja pradėjus lankyti darželį arba 
mokyklą, kitaip tariant, kai padi-
dėja tikimybė pasigauti kokį nors 
virusą ar bakteriją. Visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistai 
pataria dėl to labai nesijaudinti, 
nes šio etapo ligos padeda natūra-
liai formuotis vaiko imunitetui.  

Taip pat svarbu suprasti, kad 
kiekvieno žmogaus organizmas 
yra unikalus ir nevertėtų vieno ly-
ginti su kitu, net jei ir abu yra iš 
tos pačios šeimos – vienas identiš-
ką ligą gali įveikti labai lengvai, o 
kitam gali prireikti stipresnių vais-
tų. Tai puikiai iliustruoja tinkla-
raštininkės I. Arnauskienės šeima, 
kurioje yra dvi dvynukų poros: 
dešimtmečiai berniukai Džiugas ir 
Mažvydas bei keturmetės mergai-
tės Mėta ir Ula. 

Anot mamos, kai augo berniu-
kai, būdami tokio amžiaus kaip 
mergaitės, jie sirgdavo labai daž-
nai, o dukros, palyginti su broliais, 
dabar beveik visai neserga. „Visus 
vaikus auginame vienodai, tačiau 
berniukų imunitetas tikrai prastes-
nis nei mergaičių. Prie berniukų 
greitai prikimba įvairūs peršali-
mai, roto virusas ar kitos ligos, 
o mergaitės kažkaip atsparesnės, 
bent jau kol kas“, – pasakoja I. 
Arnauskienė. 

Neprieštarauja, kai gydytojas 
paskiria antibiotikų

Vos tik atsiradus pirmiesiems 
ligos simptomams – dažniausiai 
tai būna pirminiai peršalimo po-
žymiai, tokie kaip sloga, kosulys, 
gerklės perštėjimas ar nedidelis 
karščiavimas, – keturių vaikų 
mama I. Arnauskienė iš pradžių 
stengiasi gydyti atžalas naminiais 
metodais – duoda daug įvairių 

žolelių arbatų ir kitų skysčių, ko-
kybiško maisto, papildomų vita-
minų, jei prireikia, ir nereceptinių 
vaistų. 

Kaip bebūtų, dėl pačių įvairiau-
sių dvejonių mama konsultuojasi 
su gydytojais nuo pat vaikų gi-
mimo, nes pasitiki jų žiniomis ir 
kompetencija, tačiau kiekvieną 
kartą stengiasi sąmoningai vertinti 
situaciją ir pati. 

„Jei gydytojas sako, kad an-
tibiotikus tam tikru ligos atveju 
vertėtų gerti, aš tikrai nepriešta-
rauju ir nesakau ne, o sąžiningai 
ir atsakingai juos duodu vaikams. 
Juk negalime vaiko palikti likimo 
valiai ir galvoti, kad išgysime su 
tomis žolelėmis, nors matome, 
kad jos jau tikrai nebepadeda ir 
liga toliau progresuoja, silpninda-
ma vaiko organizmą“, – teigia I. 
Arnauskienė.

Griežtai laikosi 
rekomendacijų

I. Arnauskienė prisipažįsta ne-
mėgstanti improvizacijų, juolab 
kai kalbama apie vaikų sveikatą, 
todėl itin griežtai laikosi gydyto-
jų nurodymų: kaip, kiek ir kada 
vaikams duoti paskirtus antibioti-
kus, žino, kad reikia pabaigti visą 
jų kursą, papildomai vartoti daug 
skysčių ar nepamiršti gerti gerųjų 
bakterijų. 

„Jeigu būna kažkas neaišku, 
visuomet papildomai paklausiu 
gydytojos ir išsiaiškinu, tikrai ne-
numoju ranka. Juk per ilgą laiką 
susidraugauji ir su tomis gydyto-
jomis, kurios rūpinasi tavo vaikų 
sveikata nuo pat mažens. Be to, 
jos pačios dažniausiai irgi būna 
mamos, todėl visus iškylančius 
klausimus kuo puikiausiai supran-
ta“, – pasakoja I. Arnauskienė. 

Tiesa, mama atvirauja, kad kar-
tą su vyru buvo rimtai sunerimę, 
kai atsikėlę ryte pamatė sūnaus 
Džiugo išbertą kūną. Tačiau tėvai 

pasikonsultavę su gydytojais su-
prato, kad visa tai yra tik šalutinis 
antibiotikų poveikis, todėl gerai, 
kad vaikui jis pasireiškė paskutinę 
antibiotikų kurso dieną, o bėrimai 
praėjo patys savaime. 

Kaip bebūtų, pasak specialistų, 
pastebėjus nepageidaujamą vaiko 
reakciją į antibiotikus ar kitus pa-
skirtus vaistus, būtina kuo skubiau  
pranešti savo gydytojui, kuris pa-
aiškins, kaip teisingai pasielgti. 
Gydytojas informaciją apie šalu-
tinį vaisto poveikį suveda į siste-
mą, kuria naudojasi ir kiti sveika-
tos priežiūros specialistai, todėl 
pranešdami apie šalutinį vaisto 
poveikį, padedate ir kitiems me-
dikams paskirti savo pacientams 
tinkamesnius vaistus bei įvertinti 
galimą papildomą vaisto poveikį.

„Vaikų tikrai neauginame 
šiltnamio sąlygomis“ 

Pasak visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistų, tėvai sti-
priai prisideda prie vaikų imuni-
teto ir gali paveikti didžiąją dalį 
jį silpninančių veiksnių, tokių 
kaip, neteisinga mityba, skatinanti 
mažą naudingųjų medžiagų įsisa-
vinimo kiekį bei vitaminų trūku-
mą, netinkama šeimos atmosfera, 
stimuliuojanti įvairias psichologi-
nes traumas, ir panašiai. 

I. Arnauskienė stengiasi grūdinti 
vaikų imunitetą naudodamasi ke-
liomis pagrindinėmis taisyklėmis. 
„Esu už tai, kad vaikai visuomet 
pabūtų gryname ore, ir vadovau-
juosi taisykle, kad blogo oro nėra 
– yra tik netinkama apranga. Sten-
giuosi, kad viskas vyktų sąmonin-
gai, todėl, pavyzdžiui, jei vaikas 
perbėgo per balą ar nukrito ant 
žemės ir šiek tiek sušlapo, tikrai 
nebėgu jo iškart perrengti“, – pa-
sakoja keturių vaikų mama. 

Taip pat kiekvieną dieną ji duo-
da vaikams žuvų taukų ir vitamino 
C, prižiūri, kad jie vartotų pakan-

kamai skysčių, o kai senelių darže 
jau atsiranda šviežių uogų ar vai-
sų, visuomet skuba į kaimą pasi-
naudoti šia vitaminų gausa. 

„Savo vaikų tikrai neauginame 
šiltnamio sąlygomis, tačiau kar-
tu ir besąlygiškai rūpinamės jų 
imunitetu bei sveikata, o užklupus 
ligoms, visuomet konsultuojamės 

su savo gydytojais ir atsakingai 
laikomės jų nurodymų. Jeigu kom-
petentingas specialistas ir savo 
srities profesionalas rekomenduo-
ja antibiotikus ar kitokius vaistus, 
vadinasi, jis žino, ką daro“, – tvir-
tina I. Arnauskienė. 

Užsak. nr. 381 

Tinklaraštininkė, keturių vaikų mama I. Arnauskienė teigia, 
kad vaikui susirgus svarbiausia sąmoningai vertinti kiekvieną 
situaciją, konsultuotis su kompetentingais specialistais ir atsa-
kingai laikytis jų rekomendacijų vartojant nurodytus vaistus. 

nuotrauka iš asmeninio archyvo.

(Atkelta iš 4 psl.)

iš pirmų lūpų
Savanoris Dominykas Puzinas: „Padėti kitiems nesunku ir gera“

Šią iniciatyvą pratęsėme ir  Ve-
lykų rytą. Sustojome ir prie kon-
teinerių, parašėm po sveikinimą 
ir palikome po penkis margučius 
dviejose vietose. Galbūt kažkas nu-
džiugo, o gal piktadariai sudaužė? 
Tikimės geriausio. Antrąjį Velykų 
rytą, pradėjome kelionę po polici-
jos užkardas su 16 kiaušinių. 

Išdalinome visus kiaušinius, ne-
buvo tokių policijos pareigūnų, ku-
rie jų neimtų. Dėl to džiaugėsi širdis. 
Visi policijos pareigūnai padėkojo, 
nusišypsojo, o mes tam kartui, ma-
nau, pakėlėme jiems nuotaiką.

- Mezgate ryšius su įvairiomis 
organizacijomis, verslininkais. 
Pasidalinkite, kaip jie atsiliepia 

į pagalbos prašymus? Kokios 
pagalbos, priemonių trūksta 
vietos organizacijoms?

- Su daugeliu organizacijų ir 
institucijų Gynybos paramos fon-
das susivienijo vienam gražiam 
tikslui. Pavyzdžiui, verslininkas 
Mindaugas Sargūnas Anykščių 
neįgaliųjų draugijai paskolino 
kompiuterį darbui namuose. No-
rėdamas suburti žmonių grupę, 
kuri esant reikalui galėtų padėti 
maisto produktais vargingiau gy-
venantiems žmonėms, kreipiausi 
į ūkininkus, kurių dauguma atsa-
kė į pagalbos prašymą teigiamai 
ir sutiko prisidėti kuo gali. Tačiau 
buvo visko, pasitaikė ir labai bai-
sių žodžių iš vieno ūkininko. Jis 
kalbėjo: „Virusas puola labiau 
vyresnio amžiaus žmones, kurie 

yra niekam nereikalingi, vis tiek 
jie visi išmirs”. Po tokių žodžių 
kilo vidinis pamąstymas apie 
žmogiškumą, vertybes. 

- Kiek Gynybos paramos fon-
das Anykščių rajone vienija sa-
vanorių?

- Šiuo metu Anykščių rajone 
turime apie 25 savanorius, kurie 
atsiliepia į pagalbos prašymus. 
Labiausiai mus „veža“ šypsenos, 
padėkos ir laimingi žmonės, ku-
riems galime suteikti pagalbą 
sunkiu metu. Juk tai taip nesun-
ku, o tuo pačiu taip gera.

- Ar rajono valdžia domisi 
savanorių veikla per karantiną, 
galbūt kažkuo padeda?

- Bendradarbiaujame su Anykš-

čių rajono savivaldybe, kuri pa-
deda mums kaip tik gali. Nesenai 
skyrė šiek tiek apsaugos priemo-
nių, kurių mums gali bet kuriuo 
metu pritrūkti. Kiekvienas ben-
dradarbiavimas yra pagalba vieni 
kitiems. Jie padeda mums, mes 
padedame žmonėms, kuriems pa-
galbos reikia labiausiai.

- Kaip pats jautiesi per ka-
rantiną? Ko šiuo metu labiau-
siai pasigendi iš to buvusio 
„normalaus“ gyvenimo? Kokią 
pieši ateitį?

- Per karantiną jaučiuosi šiek 
tiek keistokai, kyla nežinia dėl 
ateities, kadangi esu dvylikto-
je klasėje, šie mokslo metai yra 
paskutiniai, o jau kitais metais 
pradėsiu studijuoti, klijuoti savo 

gyvenimo pamatus. Per karantiną 
jaučiuosi kiek suvaržytas, tačiau 
suprantu, kad šis suvaržymas yra 
dėl gero tikslo – sustabdyti viru-
so plitimą. Labiausiai pasigendu 
kasdienių malonumų - kirpyklos, 
mokyklos, buvimo su draugais, 
tačiau išlieku pozityvus – šiek 
tiek pakentėjus, viskas sugrįš į 
savo vėžes.

- Kaip manai, kiek žmonių 
pasiekia  į „feisbuką“ persi-
kraustęs Anykščių rajono kul-
tūrinis gyvenimas?

- Manyčiau, pasiekia daugiau 
jaunesnio amžiaus žmones, kurie 
išmano socialines medijas, moka 
jomis naudotis. Aišku, ir kažkokį 
skaičių vyresnio amžiaus žmonių, 
kurie stengiasi vytis jaunimą. 
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Izoliuotieji bando pabėgti iš viešbučio

(Atkelta iš 1 psl.)

Ant kojų buvo sukeltos speci-
aliosios tarnybos, atlėkė policija 
bei specialia apranga vilkintys 
medikai. Bėglys buvo nuvežtas 
į ligoninę, ištirtas, ar jam nelūžo 
kaulai, ir po to, kai buvo konsta-
tuota, kad jis sveikas, padedant 
policininkams, grąžintas į viešbu-
tį. Bėgliui bus skirta bauda. Pasak 
D.Žiogelio, svaigalų organizuotis 
viešbučio gyventojams nereikia, 
nes dalis jų atsivežė „solidžias at-
sargas“.  

Pasak D.Žiogelio, balandžio 14 
dieną, antradienį, vienas viešbu-
tyje izoliuotas asmuo buvo išėjęs 
pasivaikščioti po Anykščių mies-
tą, tačiau policijos buvo sugautas 
ir grąžintas atgal į viešbutį. Jam 
už karantino sąlygų nesilaikymą 
taip pat bus skirta bauda.

Praėjusį šeštadienį, balandžio 11 
dieną, nesibaigus saviizoliacijai, iš 
viešbučio „Puntukas“ taip pat pa-
bėgo viena moteris. Jai viešbutyje 
dar buvo privalu būti iki sekma-
dienio vakaro. Anykščių rajono 
savivaldybės Ekstremalių situaci-
jų  operacijų vadovas D. Žiogelis 
sakė, kad moteris į viešbutį tęsti 
izoliacijos nebesugrąžinta.

Anykščių rajono savivaldybė 
dėl izoliuotų asmenų saugojimo 
yra pasirašiusi sutartį su saugos 
firma „Šerifai“, tačiau iki šiol ji 
saugojo Alantos technologijos ir 
verslo mokyklos Anykščių filialo 
bendrabutyje izoliuotus asmenis.

„Nuo balandžio 14-osios vaka-
ro „Šerifai“ prie viešbučio statosi 
kameras ir stebės ne tik Alantos 
technologijos ir verslo mokyklos 
Anykščių filialo bendrabutį. Ta-
čiau kiekvienas tas dalykas kai-

nuoja pinigus“, - kalbėjo mero 
pavaduotojas, socialdemokratas 
D.Žiogelis.

Kovo mėnesį Anykščių rajono 
savivaldybė pasirašė 4 tūkst. Eur 
vertės sutartį su UAB „Šerifai“, 
kurioje numatyta, kad ši bendro-
vė 24 valandas užtikrins patalpų, 
skirtų asmenų privalomai izoliaci-
jai dėl koronavirusinės infekcijos, 
apsaugą ir režimo užtikrinimą. 
Tvarką užtikrina vienas apsaugos 
darbuotojas. Sutartyje numatytas 
ir nuotolinis objekto stebėjimas 
bei vaizdo stebėjimo sistemos 
nuoma.

Anykščių rajono savivaldybei 
nuolat tenka vargti su iš užsienio 
grįžusiais ir izoliuotais asme-
nimis. Kovo mėnesį „Anykšta“ 
skelbė, kad Alantos technologi-
jos ir verslo mokyklos Anykščių 
filialo bendrabutyje izoliuoti as-

menys vartojo kažkieno atneštą 
degtinę, pasitaikė ir tokių, kurie 
naktimis skambino Anykščių ra-
jono savivaldybės gydytojai Vai-
vai Daugelavičienei ir plūdosi 
necenzūriniais žodžiais. Taip pat 
bendrabučio gyventojai per res-
publikinę žiniasklaidą skundėsi, 
kokiomis sąlygomis jiems tenka 
gyventi saviizoliacijos metu. Juos 
pribloškė bendrabutyje atšokę ta-
petai, bendras dušas, neveikian-
ti mikrobangų krosnelė, žiemos 
miegu tebemiegančiomis musė-
mis apkibusi palangė.

Vakar, penktadienį, izoliacijoje 
buvo telikę 4 asmenys. Visi jie gy-
veno „Puntuko“ viešbutyje.  

Skaičiuojama, kad viena para 
vieno asmens izoliacijos savi-
valdybės išnuomotose patalpose 
biudžetui kainuoja apie 100 eurų, 
neskaitant transportavimo išlai-

dų. Nemaža dalis izoliacijoje lai-
ką leidusių asmenų savivaldybės 
transportu gabenti iš Kauno ar 
Vilniaus oro uostų bei iš Klaipė-
dos jūrų uosto. 

Izoliuoti asmenys tris kartus per 
dieną maitinami kavinės „Sekly-
čia“ maistu. Vieno asmens maiti-
nimui per parą skiriama 11 eurų.

Grįžus iš užsienio izoliacijoje 
privaloma išbūti 14 parų. Savival-
dybės patalpos suteikiamos tiems 
asmenims, kurie pareiškia, kad 
neturi kur izoliuotis savarankiš-
kai. Atbuvusius izoliacijos laiką 
žmones, keičia nauji gyventojai. 
Ir šiomis dienomis anykštėnai vis 
dar grįžta iš užsienio. Vakar nak-
tį savivaldybės transportas turėjo 
važiuoti į Klaipėdą parsivežti kel-
tu atplaukusio nepilnamečio.  

-AnYkŠTA

Apsaugos darbuotojai vargsta bandydami sugaudyti „Puntuko“ viešbutyje gyve-
nančius izoliuotus asmenis.

Girtas bėglys pro viešbučio langą pateko ant kavinės stogo, o paskui šlumštelėjo 
ant žemės.

Saugokime vieni kitus - draugaukime ir dirbkime per atstumą
Reklamą ir skelbimus „Anykštoje“, www.anyksta.lt, žurnale „Aukštaitiškas formatas“ bei šių leidinių prenumeratą užsakykite el. p.: reklama@anyksta.lt.
Redakcijos darbo laikas pirmadieniais - penktadieniais nuo 8.00 iki 14.00 valandos. 
Prenumeratoriai laikraščius atsiima „Anykštos“ redakcijos vestibiulyje antradieniais nuo 8.00 iki 14.00, šeštadieniais nuo 8.30 iki 12.00 valandos.
Iškilus klausimams dėl reklamos ar prenumeratos skambinkite tel. (8-686) 33036.
Žurnalistų kontaktai: tel. (8-671) 76995, (8-618) 25835.

-AnYkŠTA

Mickūnuose bus restauruojamas koplytstulpis Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Debeikių seniūnijos Mickūnų kaime bus restauruojamas ko-
plytstulpis. Anykščių rajono savivaldybė dėl koplytstulpio res-
tauravimo darbų sutartį pasirašė su Alfonso Šiaulio dirbtuvėmis. 
Restauracija kainuos 4 tūkst. eurų.

Anykščių rajono savivaldybės 
Architektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausioji specialistė Daiva 
Stankevičienė konstatavo, kad ko-
plytstulpio būklė blogėja, atskiros 
jo dalys pradėjo pūti, ypač bloga 
koplytstulpio liemens būklė, vie-
tomis matomi medžio įtrūkimai ar 
net kiaurymės.Techninėje užduo-
tyje restauratoriams nurodoma, 
kad būtina restauruoti koplytstul-
pio medieną, konservuoti pavir-
šius, atkurti netektis, paminklą 
sutvirtinti.

Tinklapis sakralilietuva.lt skel-
bia, kad Mickūnų kaime esan-
čio koplytstulpio išvaizda labai 
nebūdinga šiam kraštui – žemo, 

kresno silueto koplytstulpiai 
buvo labiau paplitę Žemaitijoje, 
o Aukštaitijos regione vyravo lai-
bi ir aukšti, gausiai dekoruoti sto-
gastulpiai. Koplytstulpių, ypač 
atvirojo tipo, XIXa. pab. – XX 
a. pirmojoje pusėje Aukštaitijoje 
būta labai mažai.

Koplytstulpis stovi sodybos kie-
me. Šis mažosios liaudies architek-
tūros kūrinys buvo pastatytas 1907 
m., o koplytėlė įstiklinta vėliau, 
1969 m. restauravus koplytstulpį.

Ant netaisyklingo apskriti-
mo pagrindo stiebo, kurį sudaro 
netašytas natūralus nužievintas 
medžio kamienas, pritvirtinta 
stačiakampio plano koplytėlė 

su tekintomis kolonėlėmis kam-
puose, įstiklintomis sienelėmis ir 
kryžminiu aštuonšlaičiu stogeliu. 
Koplytėlės apačią ir viršų juosia 
profiliuoti karnizai bei geometri-
niu ornamentu drožinėta daily-
lentė. Koplytėlė įstiklinta iš visų 
keturių pusių, langų rėmai ir skai-
dymai – mediniai, kaip ir koplyts-
tulpio viršų puošiantis kryželis. 
Visi keturi fasadai užsibaigia tri-
kampiais frontonėliais, iškilusiais 
virš įstiklintos dalies. Koplytėlės 
viduje Kristaus, nešančio kryžių 
skulptūra. Figūra išraiškingo si-
lueto, dinamiška, kresna, mode-
liuota apibendrintai, veidas kiek 
detaliau, ypač išryškintos didelės 
dekoratyvios drabužio klostės.

Koplystulpį Mickūnų kaime 
lankytojams rasti nesudėtinga, nes 
prieš keletą metų  jo link vedantis 
kelias pažymėtas informacinėmis 
rodyklėmis.

Šis 4 metrų aukščio  koplytstulpis buvo pastatytas 1907 metais, 
jo autorius – nežinomas vietinis liaudies meistras.
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spektras

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI už 
nuoširdumą, patarimus, švelnumą ir paguodžiantį žodį, ma-
lonų bendravimą. Seselei Jolitai ABRAŠKEVIČIENEI už pa-
slaugumą, malonų aptarnavimą.

Linkime Jums niekada nepavargti Jūsų sunkiame ir kilnia-
me darbe.

Genė BUDREIKIENĖ ir sūnus Laimutis

Nuoširdi padėka šeimos gydytojui Valdui MACIJAUSKUI, 
už rūpestį, dėmesį ir labai malonų bendravimą.

Marija GAIGALIENĖ

Už nuolatinį bendravimą, patarimus, reikalingą gydymą dė-
koju gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai 
PACIŪNIENEI.

Jadvyga ŠAPOLIENĖ

Su artėjančia mediko diena noriu pasveikinti savo medikus 
Dalią KAZLAUSKIENĘ ir Rūtą PACIŪNIENĘ.

Anelė ŠAPOLIENĖ

Už nuoširdumą, gerą gydymą dėkoju gydytojai Daliai 
KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Rūtai PACIŪNIENEI.

Gražina MACIŪLEVIČIENĖ

Už rūpinamąsi sveikata ir gerą nuotaiką dėkoju medikėms 
Daliai KAZLAUSKIENEI ir Rūtai PACIŪNIENEI.

Natutė PILKAITĖ

Dėkoju šeimos gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slau-
gytojai Rūtai PACIŪNIENEI už nuoširdų bendravimą ir gy-
dymą.

Bronė DUBAUSKIENĖ

Nuoširdi padėka Daliai KAZLAUSKIENEI ir Rūtai 
PACIŪNIENEI už ilgametį mūsų šeimos gydymą.

Janina ir Juozas ČENIAI

Sveikata - pats didžiausias turtas, tačiau, padedant ge-
riems medikams, pasijuntam sveikesni. 

Tariam nuoširdžiausius padėkos žodžius gydytojai D. 
KAZLAUSKIENEI, slaugytojai R. STRAZDIENEI už rūpestį, 
šiltus žodžius, kurie nuramina, suteikia stiprybės.

Linkime sveikatos, kantrybės ir sėkmės!

B. ir E. PAJARSKAI ir V. SKOPIENĖ

Kai švelnių žodžių stokoja,
Kaip didžiausią padėką supraskite tylą.
Gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI ir slaugytojai Ramunei 

STRAZDIENEI - sėkmės, stiprybės Jums nelengvame darbe.

Elena ir Vidas BIKELIAI

Ačiū gydytojai Daliai KAZLAUSKIENEI bei slaugytojai 
Rūtai PACIŪNIENEI už rūpestingą gydymą, nuoširdžius pa-
tarimus ir linkime Jums sveikatos, o laimė ir sėkmė telydi 
visur ir visada.

G., V., E. DANIŪNAI

Prieš rinkimų pabaigą lyderystę susigrąžino 
Dalia Kazlauskienė 

14 pacientų padėkų sulau-
kė gydytoja R. Juodiškienė. 11 
kartų padėkota gydytojai N. Ki-
šonaitei. Kitų gydytojų surinktų 
padėkų skaičius: D.Irician - 9, 
V.Pažėrienė - 7, G.Šinkūnaitė 
- 5, R. Bukelis, R. Jurkėnas ir 
A.Tarvydas - po 4, A. Morkūnienė 
ir V. Giriūnienė - po 2, Z. Neniš-
kienė, V. Žiogė, G.Klimkevičius, 
L.Prabišienė ir A.Gustas - po 1 
padėką.

Keičiasi ir slaugytojų populiaru-
mo lentelė. Tarp slaugytojų lydere 
tapo R. Paciūnienė, kuriai padė-
kota 24 kartus. J.Abraškevičienė, 
gavusi 20 padėkų, lieka antroje 
vietoje. Slaugytoja R. Srazdienė 
gavo 18 padėkų, o slaugytojoms 
L.Slapšienei ir A. Bartulienei pa-
dėkota po 14 kartų.  Slaugytoja S. 
Strazdienė - 10,  K. Liutkienė - 9,  
R. Viršylienė ir D.Rudokienė - po 
5,  R. Burneikienė  ir R. Bagočiū-

nienė - po 4,  A. Valaitienė ir R. 
Jankienė - po 2,  L. Staniūnienė, 
V. Kvasauskienė, L. Kiaušienė ir 
B. Gaiževskienė - po 1.

Padėti  populiariausiems medi-
kams balsus rinkti galite keliais 
būdais – „Anykštos“ laikraštyje 
spausdindami padėkas (1 padė-
kos kaina 10 eurų), rašydami 
laiškus apie tai, kaip Jumis me-
dikai pasirūpino, bei balsuodami 
anyksta.lt. 75 proc. balsų sudarys 
padėkos ir laiškai „Anykštoje“, 
25 proc. – balsavimas interne-
te. Balsavimas internete bus pa-
skelbtas kitą savaitę, o paskutines 
padėkas „Anykštos“ laikraštyje 
spausdinsime antradienį, balan-
džio 21 dieną. 

Nuo antradienio 8 valandos iki 
penktadienio 12 valandos - portale 
anyksta.lt rinksime populiariausią 
gydytoją ir slaugytoją. Už slau-
gytoją savo balsą galėsite atiduoti 

Populiariausių medikų rinkimuose vėl pirmauja Anykščių 
PSPC  šeimos gydytoja Dalia Kazlauskienė, surinkusi 43 pacientų 
padėkas. Antroje vietoje – šeimos gydytojas Valdas Macijauskas, 
kariam padėkota 38 kartus.

nuo antradienio 8 valandos iki tre-
čiadienio 24 valandos, o po to, iki 
penktadienio 12 valandos – galėsi-
te rinkti populiariausią gydytoją.

Padėkas galima užsakyti elektro-
niniu paštu reklama@anyksta.lt arba 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykš-
čiai). Telefonai pasiteirauti: 8-381-
59458; 8-686-33036.

Šiuos rinkimus „Anykšta“ orga-
nizuoja kartu su Anykščių PSPC. 
Populiariausiems medikams bus 
įteikti sertifikatai ir dovanos.

Populiariausi medikai, tikimės, 
bus pagerbti balandžio 27-ąją, Me-
dicinos darbuotojų dieną. O nuga-
lėtoją paskelbsime balandžio 25 
dienos „Anykštos“ numeryje. 

Pirmaujanti gydytoja Dalia 
Kazlauskienė sulaukė 43 pa-
dėkų.

Virusas. Lietuva pasiekė koro-
naviruso ligos plitimo piką, teigia 
sveikatos apsaugos ministras Au-
relijus Veryga. „Lietuva piką, mes 
vertiname, jau yra pasiekusi, nes 
didesnio plitimo jau nebėra tikrai il-
gesnį laiką. Nustatoma naujų atvejų, 
atsiranda vienas kitas ligos plitimo 
židinys, kuris yra lokalizuojamas, 
bet jei vertintume bendrąją statis-
tiką, tai augimas yra nuoseklus, 
stabilus, nebėra didesnių šuolių“, 
– penktadienį per spaudos konfe-
renciją sakė A. Veryga. Vis dėlto, 
anot ministro, duomenis reikia 
vertinti atsargiai. „Bet kada ta si-
tuacija gali pakrypti į blogąją pusę, 
viskas priklausys nuo mūsų sąmo-
ningumo, kaip laikysimės karanti-
no sąlygų“, – kalbėjo A. Veryga. 
Sveikatos apsaugos ministras sakė, 
kad vasarą suplanuotų švenčių at-
šaukti „nereikėtų skubėti“, tačiau 
teigia negalintis garantuoti, jog vi-
rusas nepradės vėl plisti. „Turėkite 
galvoje, kad rizika, jog jos (vasarą 
suplanuotos šventės – BNS) gali 
neįvykti – išlieka. Neskubėkime 
nusivilti per greitai, bet būkime 
realistiški, supraskime, kad viruso 
plitimas yra sunkiai nuspėjamas, 
niekas jokių garantijų, kad jis ne-
pradės vėl plisti, negali duoti“, – 
kalbėjo A. ministras.

Talka. Baltarusijos vyriausybė 
pranešė apie kitą savaitę rengiamą 
visuomeninę talką, kurioje, nepai-
sant koronaviruso protrūkio, daly-
vaus šimtai tūkstančių valstybinių 
įstaigų darbuotojų. Apie būsimą tal-
ką pranešta penktadienį, sveikatos 
apaugos pareigūnams informavus, 
kad koronaviruso atvejų skaičius 
šalyje viršijo 4 200 ir per savaitę iš-
augo dvigubai. Šeštadieninės talkos 
yra Baltarusijos lyderio Aleksandro 
Lukašenkos atgaivinta sovietinių 
laikų tradicija. Kasmet į talkas su-
sirenka šimtai tūkstančių valstybės 
pareigūnų ir valstybinių įstaigų 
darbuotojų. Baltarusija yra viena iš 
vos kelių koronaviruso pandemijos 
paliestų šalių, nepaskelbusių griež-
to karantino ir neįvedusių jokių 
visuomenės suvaržymo priemonių, 
kad pažabotų viruso plitimą. Bal-
tarusijoje toliau veikia gamyklos, 
parduotuvės ir restoranai. Į sporto 
renginius susirenka minios aistruo-
lių. Minske retas dėvi apsaugines 
kaukes. Daugiau nei du dešimtme-
čius geležiniu kumščiu šalį valdan-
tis A. Lukašenka visuomenės neri-
mą dėl pandemijos vadina „masine 
psichoze“. Atrodo, kad jis labiau 
nerimauja dėl koronaviruso povei-
kio sunkius laikus išgyvenančiai 
šalies ekonomikai.

Mokslas. Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija siūlo mokslo 
metus baigti birželio 1 dieną, vė-
liau mokyklai nusprendus galėtų 
tęstis neformalaus švietimo vei-
klos, individualios konsultacijos 
vaikams. Kaip praneša ministerija, 
kitos edukacinės veiklos mokyklo-
je nuotoliniu būdu ar įprastu, jei 
karantinas bus pasibaigęs, galėtų 
ir toliau vykti – neformalaus švie-
timo veiklos, individualios konsul-
tacijos vaikams, kuriems reikia pa-
pildomos ugdymo pagalbos. Pasak 
A. Monkevičius, ministerija šią ir 
kitą savaitę tęsia konsultacijas su 
savivaldybių, mokyklų vadovų, 
mokytojų ir mokinių atstovais dėl 
mokslo metų baigimo, tačiau jau 
dabar pažymima, kad mokslo me-
tai neturėtų baigtis anksčiau negu 
birželio 1 dieną. 
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MOZAIKA

įvairūs asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio 

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

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

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

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.

VYTAUTO  PAMINKLAI
Gaminame paminklus, antkapius, 

tvoreles, kalame raides, tvarkome kapavietes. 
Atliekame individualius užsakymus.

Tel. (8-627) 01727.

IŠKALAME RAIDES. 
Tvarkome kapines.
Tel. (8-648) 81663

IŠSINUOMOTŲ ŽEMĘ
Kurklių, Puntuko 

kadastrinėse vietovėse.
Tel. (8-678) 31295.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

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

PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠKĄ. 
Patikimi, sertifikuoti NT brokeriai – 

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

AGENTŪRA ,,21 Amžius“. 
Tel. (8-643) 23889. 

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

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

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

Tel. (8-685) 68182.

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

Tel. (8-617) 00616.

nuoma
Svėdasų miestelio centre išnuo-

mojamos patalpos prekybai, san-
dėliavimui, supirkimo punktui ir t.t. 

Tel. (8-647) 51138.

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

Tel. (8-624) 77507.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Atlieka stogų dengimo ir skardi-

nimo, atvežimo paslaugas. 
UAB "2Vymonta" Kerbedžio g. 

21, PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

„Tele2 Power Pack“: paslaugų paketas pritaikytas nuotoliniam darbui
Užsitęsęs karantino laikotarpis tapo dideliu ir sudėtingu iššūkiu verslui. Tam, kad dirbti nuo-

toliniu būdu būtų paprasčiau ir lengviau, „Tele2” siūlo išbandyti specialų „Power Pack“ išmanių 
paslaugų paketą, idealiai sukomplektuotą nuotoliniam darbui.

Viskas viename 
Paskelbus karantino pradžią, įmonėms kilo 

daugybė buitinių ir techninių klausimų nuo to, 
kaip užtikrinti tinkamas darbo sąlygas savo 
darbuotojams, kokia įranga pasirūpinti ar kaip 
garantuoti kokybišką interneto ryšį iki to, kaip 
peradresuoti fiksuoto ryšio ar sergančio bei 
atostogaujančio darbuotojo skambučius dirban-
tiems kolegoms ir neprarasti svarbių klientų.

Didžiąją dalį visų šių problemų išsprendžia 
vienas paprastas ir ypač lankstus „Power 
Pack“ sprendimas, kuris apjungia svarbiau-
sias ir šiuo metu verslui pačias reikalingiau-
sias išmanias paslaugas – neribotus pokalbių 
ir interneto planus, Išmanųjį skambučių val-
dymą, laisvą internetą biurui ar namams ir 
specialias nuolaidas naujausiai įrangai. Visa 
tai – sklandžiam kasdieniam darbui iš ten, kur 
jūs ar jūsų darbuotojai bebūtų.

Papildoma vertė – išmanus skambučių 
valdymas

Planą karantino metu išbandę klientai 

džiaugiasi, kad pasirinkę „Power Pack“ už 
patrauklią kainą gavo visą paketą išmanių 
sprendimų, kurie padeda jiems patobulinti 
savo kasdienius verslo procesus ir paskatinti 
įmonės rezultatų augimą.

Klientų pamėgta ir puikiai vertinama šio 
paketo dalis yra ir Išmanusis skambučių val-
dymas, kuris leidžia lengvai valdyti įmonės 
skambučius be jokios papildomos įrangos ir 
diegimo mokesčio.

27-erius metus Lietuvoje veikiančio edukaci-
nės rinkos lyderio „Kalba.lt“ pardavimų vystymų 
ir plėtros vadovas Jonas Tiapkovas džiaugėsi, 
kad karantino metu perkėlus visą savo veiklą 
darbui nuotoliniu būdu ir įdiegus Išmanaus 
skambučių valdymo sprendimą tiesiogiai su 
klientais bendraujantiems darbuotojams, jiems 
pavyko padidinti darbo produktyvumą ir suma-
žinti praleistų skambučių skaičių.

Didžiausio namų elektronikos prekybos 
tinklo „Topo centras“ generalinis direktorius 
Remigijus Štaras taip pat įsitikino, kad su 
Išmanaus skambučių valdymo įrankiu įmo-

nei svarbiu metu galėjo ypač greitai sujungti 
geriausius savo ekspertus skirtinguose mies-
tuose, kurie iškart pradėjo konsultuoti namų 
elektroniką besirenkančius įmonės klientus.

Tuo tarpu vairavimo mokymų įmonės 
„Rigveda“ komercijos direktorė Gerda 
Kriščiūnaitė-Krocienė buvo nustebinta grei-
tu paslaugos pajungimu: „Vos prasidėjus 
karantinui, supratome, jog mums skubiai 
reikia skambučių nukreipimo paslaugos. 
Išmanus skambučių valdymas mums buvo 
įjungtas vos per pusvalandį – taip greitai 
buvo išspręsta mums iškilusi skambučių 
suvaldymo iš 26 skirtingų filialų visoje 
Lietuvoje problema“.

3 mėnesiai nemokamų „Power Pack“ 
paslaugų

Reaguodamas į šalyje užsitęsusį karan-
tiną, mobiliojo ryšio operatorius „Tele2“ vi-
siems savo verslo klientams leis net 3 mė-
nesius nemokamai naudotis „Power Pack“ 
išmanių paslaugų paketu. Šis pasiūlymas 

taip pat galioja ir naujiems operatoriaus 
klientams, paketą užsisakiusiems karanti-
no metu.

„Puikiai suprantame, koks įtemptas šis 
laikotarpis verslui, o ypač smulkiam ir vi-
dutiniam verslo segmentui, todėl solidari-
zuojamės ir net tris mėnesius kiekvienam 
savo verslo klientui suteiksime galimybę 
nemokamai naudotis idealiai nuotoliniam 
darbui sukomplektuotu paslaugų paketu“– 
sakė Lukas Mulevičius, „Tele2“ marketingo 
verslo klientams vadovas.

Pasiūlymas galioja užsisakius planą 24 

mėn. laikotarpiui. Orientacinės „Power 
Pack“ planų kainos prasideda nuo 7,63 
Eur/mėn. su 6 GB interneto duomenų iki 
14,83 Eur/mėn. su neribotais duomenimis 
(kainos nurodytos be PVM).

Sužinoti daugiau apie „Power Pack“ pla-
nus verslui galite čia: https://tele2.lt/vers-
lui/planai-power-pack

Kilus klausimų, kviečiame susisiekti su savo 
asmeniniu „Tele2” verslo vadybininku, skam-
binti bendra verslo linija 1885 arba apsilankyti 
išmanioje savitarnoje https://mano.tele2.lt/.

Užsak. Nr. 380

Stačiatikiai artėjančias Vely-
kas pasitiks už uždarų maldos 
namų durų – pamaldos nevyks

Lietuvos stačiatikiai sekmadienį 
švęs Velykas, kaip ir prieš savaitę 
katalikams bei protestantams jiems 
vieną svarbiausių religinių švenčių 
teks pasitikti už uždarų maldos 
namų durų – pamaldos nevyks.

„Džiaugiuosi, kad stačiatikių 
tikintieji supratingai žiūri į šitą si-
tuaciją. Niekas iš tikinčiųjų neturi 
mums pretenzijų, kad mes mel-
džiamės užsidarę duris be tikin-
čiųjų“, – žurnalistams penktadienį 
Vyriausybėje sakė Vilniaus ir Lie-
tuvos metropolitas Inokentijus.

„Mes tikimės, kad laikantis visų 
reikalavimų praeis ir Velykinės pa-
maldos“, – teigė jis.

Dvasininko teigimu, po pamaldų 
maldos namai lieka atviri – į juos 
galima užeiti.

„O kai pamaldos baigiasi, tai 
mūsų bažnyčios, šventovės atida-
rytos ir tikintieji gali užeiti pasi-
melsti, uždegti žvakutę, palikti pa-
minėjimui savo artimųjų vardus“, 
– pasakojo stačiatikių dvasininkas.

Jis taip pat pridūrė, kad Stačia-
tikių Bažnyčia laikosi Vyriausybės 
nurodymų dėl karantino.

„Stengsimės iki karantino pa-
baigos laikytis visų normų, kurios 
dabar nurodytos“, – pasakojo Ino-
kentijus.

Stačiatikių dvasininko teigimu, 
per karantiną ženkliai sumažėjo ir 
aukų surinkimas, Bažnyčia patiria 
sunkumų.

„Žinoma, suprantama, kad aukos 
sumažėjo ir labai ženkliai sumažė-
jo, bet mes turime nuolankiai tai 
priimti ir tikėti, kad su Dievo pa-
galba nugalėsime ir materialinius 
sunkumus“, – kalbėjo Vilniaus ir 
Lietuvos metropolitas Inokentijus.

Lietuvoje šiuo metu gyvena dau-
giau nei 100 tūkst. stačiatikių.

Berlyne eksponuotas šventas 
Venesuelos akmuo sugrąžintas į 
tėvynę

Didelis akmuo, šventas vienai 
indėnų bendruomenei Venesuelo-
je, ketvirtadienį buvo sugrąžintas 
į tėvynę, pagaliau išsklaidant tarp-
tautinę įtampą, rusenusią ilgiau 
kaip du dešimtmečius, kai vienas 
vokiečių menininkas išvežė jį į 
parodą Berlyne.

Menininkas Wolfgangas Krake-
ris von Schwarzenfeldas atsivežė 
akmenį 1998-aisiais, tvirtindamas, 

kad turi Venesuelos vyriausybės 
leidimą. Jis sako tik vėliau sužino-
jęs, kad šis žingsnis įskaudino Ve-
nesuelos pemonų bendruomenės 
narius.

Akmuo drauge su kitais keturiais 
dideliais akmenimis buvo eks-
ponuojamas Berlyno Tyrgarteno 
parke netoli Brandenburgo vartų ir 
Holokausto memorialo.

Kuekos akmuo iš Venesuelos 
simbolizavo meilę, sakoma meni-
ninko interneto svetainėje. Kiti iš 
viso pasaulio pagal projektą „Glo-
bal Stones“ suvežti akmenys sim-
bolizuoja pabudimą, viltį, atleidi-
mą ir taiką.

Pemonai tiki, kad jų akmuo liu-
dija įsimylėjėlių, kuriuos dievybė 
pavertė akmenimis už santuoką su 
kitos genties nariu, istoriją.

Venesuelos televizija ketvirta-
dienį parodė, kaip uoste iš laivo 
iškraunama didelė dėžė su 30 t 
sveriančiu akmeniu. Akmuo yra iš 
Gran Sabanos savanų regiono, taip 
pat garsėjančio įspūdingais stal-
kalniais ir aukščiausiu pasaulyje 
kriokliu.

Akmens išvežimas sukėlė įtam-
pą tarp Vokietijos ir Venesuelos; 
indėnai protestavo prie Vokietijos 
ambasados Karakase.

Prezidentas Nicolas Maduro 
per televizijos vakaro transliaciją 
sveikino „dvasinio ir kultūrinio 
lobio“ sugrąžinimą, Venesuelai 
ir visam pasauliui grumiantis su 
koronaviruso pandemija. Jis sakė, 

kad akmuo bus nuvežtas į atokią 
vietovę Venesuelos pietuose, iš kur 
buvo paimtas.

„Kuekos akmuo pradeda savo 
kelionę atgal, ten, kur buvo tūks-
tančius metų“, – sakė N. Maduro.

Kaip nurodo Venesuelos parei-
gūnai, Vokietija akmenį grąžino 
„draugišku susitarimu“, pade-
monstruodama „geranoriškumą ir 
pasiryžimą gerbti žmonių kultūri-
nes teises“.

V. Putinas dėl koronaviruso 
nurodė atidėti Pergalės dienos 
karinį paradą

Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas ketvirtadienį nurodė ati-
dėti karinį paradą, skirtą paminėti 
Sovietų Sąjungos pergalės Antra-
jame pasauliniame kare 75-ąsias 
metines, dėl koronaviruso keliamo 
pavojaus dalyviams.

Kalbėdamas per televiziją V. Pu-
tinas sakė, kad Pergalės dienos mi-
nėjimas Raudonojoje aikštėje bus 
surengtas vėliau šiais metais.

Anksčiau Rusijos lyderis nu-
sprendė atidėti balandžio 22 dieną 
numatytą nacionalinį referendumą 
dėl jo paties inicijuotų prieštaringai 
vertinamų konstitucijos pataisų, 
atveriančių jam galimybę pasilikti 
valdžioje iki 2036 metų.

Šis referendumas ir Pergalės die-
nos minėjimas daug mėnesių buvo 
laikomi svarbiausi Kremliaus dar-
botvarkės renginiais. Sprendimas 

juos atidėti buvo priimtas po ilgų 
savaičių svarstymų.

V. Putinas nurodė iki balandžio 
30 dienos uždaryti visas, išskyrus 
būtiniausias, įmones ir perspėjo 
pareigūnus ruoštis „pačiam nepa-
prasčiausiam scenarijui“, Rusijoje 
toliau eksponentiškai augant koro-
navirusinės infekcijos COVID-19 
atvejų skaičiui.

Rusija kasmet gegužės 9 die-
ną mini Sovietų Sąjungos pergalę 
prieš nacistinę Vokietiją, rengdama 
didžiulius karinius paradus, per 
kuriuos Raudonąja aikšte žygiuoja 
tūkstančiai karių, demonstruoja-
mi tankai ir kita karinė technika, 
o virš sostinės rikiuotėmis skrieja 
kariniai orlaiviai.

Šių metų paradas V. Putinui turė-
jo tapti itin svarbiu renginiu; jame 
turėjo dalyvauti daugelio šalių ly-
deriai ir veteranai iš visos Rusijos.

Maskva iš pradžių nebuvo lin-
kusi atšaukti parado, nors šalyje 
greitai plito infekcija, tačiau am-
bicingi planai atrodė vis mažiau 
realistiški.

Rusijoje pastaruoju metu spar-
čiai auga infekuotųjų skaičius. 
Ketvirtadienį pranešta apie rekor-
dinius 3,448 naujus COVID-19 
atvejus.

Ketvirtadienį paskelbtas sprendi-
mas priimtas diena po to, kai šalies 
veteranų susivienijimai paragino 
Kremlių atidėti renginį saugumo ir 
sveikatos sumetimais.
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Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 277

parduoda

siūlo darbą

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių r., Skiemonių sen., 

Utenos r., Leliūnų sen.
Tel.: (8-630) 10200,

(8-630) 72592.

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VerŠeLiUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir aViS

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

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

Tel. (8-611) 77722.

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

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

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

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-600) 22488.

Aukščiausia kaina perka butus, 
namus, sodybas, miškus. Atsiskaito 
per 24 val. Sėkmingai padeda par-
duoti. Siūlyti įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

automobiliai

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

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

Superkame KarVeS, 
BULiUS ir TeLyčiaS 

„KreKenaVOS 
aGrOFirMOS“ 

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

Brangiai superkame 
MiŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

r.Liužino įmonė superka 
karves, bulius, telyčias. 

Moka priedus. 
Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-685) 84392.

Reikalingi 
darbuotojai: 

ekskavatorininkas, 
buldozerininkas.  

Tel. (8-698) 46745.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BALANDŽIO 19 d. (sekmadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno 
vakcinuotais, sparčiai augančiais ROSS-
309 veislės vienadieniais mėsinias 
broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis(Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti 
vištomis (kaina nuo 4 Eur). Turėsime 
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 
vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. Priimami išankstiniai 
užsakymai tel. (8-608) 69189.   

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, 
Troškūnai 7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 
15:10, Čekonys 15:20, Debeikiai 
15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 15:50, 
Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15, 
Staškuniškis 16:25.

nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-652) 09190.

Kuras

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Nebrangiai alksnines, uosi-
nes bei kitokias malkas kaladė-
mis. Atveža į vietą.

Tel. (8-624) 39558.

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

Tel. (8-604) 12810.

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

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

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Skaldytas malkas bei pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Beržines, alksnines malkas. 
Medienos atraižas pakais, supjautas.

Tel. (8-609) 91007.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Ąžuoliniai briketai. Atveža ir iš-
krauna.

Tel. (8-642) 21122.

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

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

Kita

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

Tel. (8-687) 45219.

Dideles maistines bulves (30 kg 
- 9 Eur). Bulves tinkančias sodini-
mui (30 kg – 8 Eur). Atveža. Išrašo 
sąskaitą. 

Tel. (8-681) 68975, 
(8-641) 50768. 

Bulves, tinkančias maistui ir sė-
klai. Daržoves. Veža į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Polietileno plėvelė šiltnamiams, 
agrodanga.

Tel. (8-601)16753.

Supjaustytas medžio atraižas, 
skaldytas malkas. Atveža kom-
postinės žemės, įvairaus žvyro po 
2,5 tonos.

Tel. (8-621) 30354.

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

Tel. (8-605) 49513.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Perpuvusį galvijų mėšlą maišais, 
atveža.

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

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar kitomis 
progomis. Sveikinimo kaina – 20 eurų.

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

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

UAB „Dekroja“ superka
VERŠELIUS AUGINTI, MIŠRŪNUS 
BULIUKUS IR TELYČAITES NUO 

4 MĖN. IKI 1 METŲ, KARVES, 
GALVIJŲ PRIEAUGLĮ.
Sveria. Greitai pasiima.
Tel.: (8-686) 84695.
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mėnulis
Balandžio 18 - 20 d. - delčia.

Leonas, Leontina, Eirimas, Aistė, 
Simonas, Laisvūnas, Laisvūnė.

Apolonijus, Eitvilas, Girmantė.
šiandien

balandžio 19 d.

balandžio 20 d.
Gostautas, Eisvydė, Marcijonas, 
Agnė.

vardadieniai

„anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

8 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61 (64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32,00

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28,00

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 
Žurnalą „aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos 
savaitės „anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui

Žurnalas „aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  
(Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba 

(8-686) 33036.
Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi 

skambinti tel. (8-700) 55400.

Nemesk kelio dėl reto miškelio! ,,Anykštoje“ viskas tikra!

„ANYKŠTA“ - ir per 
karantiną su Jumis 
liekantis draugas

Tie skaitytojai, kurie neturės galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, nuėję į paštų skyrius arba elektroni-
niu būdu, turėtų skambinti į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijUTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAsAmiliutė gelbėdamasi nuo pavydelninkų siuvasi hidžabą

Musulmonų išradimas
Buvo ne vaikų žaidimas. 
Planas geras, apgalvotas,
išbandytas, patentuotas. 

Apvyniojusi kūnelį,
kur tik nori eiti gali. 
Ar į ,,norfą“, ar į paštą -
net ir pletkų gatvėj mąžta. 

Oncė, Marcė nesupranta,
kiek gėrybių ji partempia. 
Štabeliuoja pašaliuos 
Viską, kas ilgai galios. 

O kada diena rūstybės
kris ant Anykščių puikybės -
Tik pravers jinai langelį,
ir brangiau parduoti gali. 

Tulikinio net šilkinio
kubai trys yra už skrynios. 
keturnyčiu pridengti,
Auksu bus jie padengti. 

Amiliutė išradinga –
ir versli ji, ir naginga. 
iš suknelių keturių –
Čiaukšt! Hidžabą ir turiu.

Tardytojas:
- Ar atpažįstate šį peilį?
- Žinoma.
- Vadinasi, pripažįstate, kad šis 

peilis jums matytas!
- Kaip jis bus nematytas, jei 

man jį rodote jau trečią savaitę iš 
eilės!

***
Vėlai vakare, mažoje tuščioje 

geležinkelio stotyje iš traukinio 
išlipa du vyrai. Vienas iš jų išsi-
traukia peilį ir klausia kito:

-Pinigų turi?
Antrasis išsitraukia kirvį iš po 

skverno:
-O kam tau?
Pirmasis, slėpdamas peilį:
-Išsikeisti norėjau ...

***
Kadaise gyvenau aktyviai - žai-

džiau futbolą, tenisą, dalyvauda-
vau automobilių lenktynėse. Kar-
tais lošdavau pokerį ir biliardą.

Bet po to pavogė kompiuterį ir 
viskas baigėsi...

***
Restorano lankytojas padavėjui:
- Prašau man 275 gramų kepsnį 

su trečiuoju jautienos šonkauliu. 
Kepti lygiai penkias minutes ir 
pašalinti riebalus.

- Mielai, pone. O kokios kraujo 
grupės turi būti jautis?

***
Mikė Pūkuotukais laiko rankose 

du balionėlius ir garsiai mąsto:
- Jei aš paimsiu žalią balionėlį, 

bitės pagalvos, kad aš žaliasis... 
Kad saugau gamtą... Ir manęs ne-
gels...

- Hmmm...
- O jei paimsiu žydrą balionėlį, 

jos pagalvos...
- Hmmm...
- Ne, visgi aš paimsiu žalią ba-

lionėlį...

***
Kodėl tavo akys raudonos?
- Aš rūkiau žolę, tėti...
- Nemeluok man. Vėl verkei, 

nes esi silpnavalis skuduras!

Siekdami mažinti kontaktus, atnaujiname elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą. Elektroninės ,,Anykštos” prenumerata mėnesiui kainuoja 
10 eurų. Kreiptis elektroniniu paštu kristina.k@anyksta.lt. Elektroninės ,,Anykštos” prenumeratą priimame ne ilgiau kaip iki birželio 1 dienos.


