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rievės

Mokyklų skerdynės artėja prie pabaigos Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykščių rajono kaimo 
mokyklų bendruomenėms 
pristatytas mokyklų per-
tvarkos planas 2021-2025 
metams. Pagal šį planą 2023 
metų rugsėjo 1-ąją Traupy-
je, Viešintose ir Kurkliuose 
neliks net pradinių moky-
klų, Debeikiuose mokysis 
tik pradinukai, Svėdasuose 
liks dešimtmetė pagrindinė 
mokykla, Kavarske nebeliks 
vidurinio ugdymo skyriaus. 

Bus likviduotas Raguvėlės 
ikimokyklinio ugdymo sky-
rius. Mokinių ir mokyklų skaičius Anykščių rajone nuolat mažėja.

Į ketvirtadalį Tarybos nario milijono 
pasikėsino sukčiai Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Anykščių rajono tarybos narys, liberalas verslininkas Lu-
kas Pakeltis išgyveno keletą itin neramių dienų – sukčiai, 
įsilaužę į jo vadovaujamos įmonės „ESSPO“ elektroninį 
paštą, išviliojo beveik 250 tūkstančių eurų.

Laimei, verslininkui pasisekė atgauti pinigus, o tai, žinant, 
kaip veikia sukčiai, beveik prilygsta stebuklui.

Verslininkas Lukas Pakeltis labai džiaugėsi teisėsaugos, padėju-
sios sugrąžinti pinigus, darbu.

Sukčiai, regis, galėjo džiaugtis - pinigai jau buvo 
pervesti. Scanpix (Juliaus KALINSKO) nuotr.

LVŽS Anykščių 
skyrius kreipėsi 
į partijos Etikos 
ir procedūrų 
komisiją

Drugiai verpikai 
apgraužė 
Kavarsko 
liepas

Robertas ALEKSIEJŪNAS
...Pastebėjote, šiemet  Anykš-

čių miesto šventė praėjo be vi-
sokiausių nesąmonių? Tai ši-
toje vietoje labai pasitarnavo 
keletas dalykų...

Kortelė. Anykštėno korte-
lės privalumais gyventojai ga-
lės naudotis „greitoje ateityje“, 
- sakė šios kortelės koncepciją 
rengusios darbo grupės pirmi-
ninkas Mindaugas Sargūnas. 
Darbo grupė baigė rengti kor-
telės koncepciją ir darbo rezul-
tatus įvertinti pateikė Anykščių 
rajono savivaldybės vadovams. 
Anykštėno kortelė planuojama 
įvesti tam, kad anykštėnams būtų 
kompensuojami nepatogumai, 
kuriuos jie esą patiria dėl turistų 
antplūdžio. 

Festivalis. Rugpjūčio 7 d. 
(šeštadienį) 17 val. Sakralinio 
meno centre - Angelų muziejuje 
(Vilniaus g. 11, Anykščiai) vyks 
festivalio „Muzikos savaitgaliai 
Anykščiuose“ koncertas , kuriame 
gros kolektyvas  BALTIC DUO 
(Anna-Liisa Eller (kanelė, Estija) 
ir Vytautas Kiminius (birbynė, 
Lietuva). Bilieto kaina 5 Eur.

Migrantai.  Lietuvos savival-
dybių asociacija  trečiadienį su-
rengė išplėstinį valdybos posėdį 
norėdama išsiaiškinti valdžios 
planus dėl savivaldybėse apgy-
vendintų migrantų. Šiame posė-
dyje dalyvavo ir Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius. Meras 
„Anykštai“ anksčiau yra sakęs, 
kad nemato galimybės migrantus 
apgyvendinti Anykščių rajone.

Šiukšlintojai. Šiemet Anykš-
čių rajone nubausti du šiukšlinto-
jai. Aplinkos apsaugos departa-
mento Utenos valdyba „Anykštą“ 
informavo, kad vienam šiukšlin-
tojui skirtas įspėjimas, kitam - 75 
Eur bauda. Vienas pažeidėjas 
buitinėmis atliekomis buvo už-
teršęs savo namų valdos teritori-
ją, o kitas teritojoje išpylė nepa-
vojingas atliekas.
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temidės svarstyklės

Skaitomiausia - redaktorės skiltis
Po naujo žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ pasirodymo 

portale anyksta.lt klausėme, kurį žurnalo tekstą skaitytojai 
atsivertė pirmiausiai. Tradiciškai daugiausiai balsų sulaukė 
redaktorės Gražinos Šmigelskienės skiltis, kurią pirmiau-
sia perskaitė 18 proc. balsavusiųjų.

Po 14 proc. balsų surinko 
Anykščių rajono mero, gam-
tininko Sigučio Obelevičiaus 
publikacija „Vienas iš kovos 
su pandemija būdų - imuniteto 
stiprinimas“ bei žurnalisto Vi-
dmanto Šmigelsko tekstas „Bus 
išleistos Utenos marios“. 8 proc. 
nurodė, kad pirmiausia „Aukš-
taitiškame formate“ perskaitė 
žurnalisto Vytauto Bagdono 

straipsnį „Atomava, Uranija, 
Šviesūnai, Drauguva ar Aušri-
nė?..“, 6 proc. - Vidamnto Šmi-
gelsko tekstą „Kaip sėkmingai 
pragerti žemę“.

„Aukštaitišką formatą“ gali-
ma įsigyti visuose Utenos re-
giono prekybos taškuose. Taip 
pat žurnalą galima rasti ir visose 
Panevėžio bei Ukmergės „Iki“ 
parduotuvėse. „Aukštaitišku for-

matu“ prekiauja ir didžioji dalis 
Lietuvos rajonų centrinių paštų 
bei „Narvesen“ prekybos kios-
kai (Vilniuje - J. Lelevelio g. 2, 
Gynėjų g. 1, Gedimino pr. 19, 
Sodų g. 24, Geležinkelio g. 16, 
Sodų g. 2, Konstitucijos pr. 7a; 
Kaune - Karaliaus Mindaugo pr. 
49, Vytauto pr. 24; Panevėžyje 
- Savanorių a. 5; Šiauliuose - 
Aido g. 8, Tilžės 109; Klaipėdo-
je - Taikos pr. 61, Taikos pr. 101; 
Palangoje - Vytauto g. 86, Visa-
gine - Taikos g. 80 a. Žurnalas 
„Aukštaitiškas formatas“ prenu-
meruojamas visoje Lietuvoje.

- ANYKŠTA

Antrasis žurnalo „Aukštaitišk-
kas formatas“ numeris preky-
boje nuo birželio mėnesio.

Dovana. Šiaulių prekybos, 
pramonės ir amatų rūmai Lietu-
vos-Baltarusijos sieną neteisė-
tai kirtusiems migrantams pa-
dovanojo 11 tūkst. antklodžių.
Dovanos vertė – daugiau nei 
20 tūkst. eurų. Tai yra pirmoji 
Lietuvos verslininkų parama 
neteisėtų migrantų krizės metu.
Tikimasi, kad prie paramos val-
dant migrantų krizę prisidės ir 
kiti verslai.

Ryšys. 5G ryšys toliau sun-
kiai skinasi kelią Lietuvoje. 
Pernai planuotas 700 MHz daž-
nių juostos aukcionas taip ir 
nepaskelbtas, nenumatyta net 
konkreti data. Ryšių regulia-
vimo tarnyba (RRT) sako, kad 
aukcioną skelbs, kai bus patvir-
tinti 5G plėtros plano pakeiti-
mai ir aukciono sąlygos. Jau 
anksčiau skelbta, kad 5G ryšio 
diegimas Lietuvoje susiduria 
su sunkumais Kai kurie opera-
toriai tarp problemų įvardijo ir 
tai, kad rinkoje trūksta 5G pa-
laikančių galutinių įrenginių, 
įskaitant išmaniuosius telefo-
nus ir planšetes.

Priemoka. Pareigūnams bus 
skirtos priemokos už darbą 
suvaldant ekstremalią situa-
ciją dėl neteisėtos migracijos. 
Priedai pareigūnams skiriami 
už papildomų užduočių atli-
kimą, padidėjusį darbų mastą, 
už darbą, nustačius pareigūną 
veikiančius kenksmingus arba 
pavojingus veiksnius ar esant 
nukrypimams nuo normalių są-
lygų. Taip pat bus kompensuo-
jamos priemokos, mokėjimai 
už darbą poilsio ir švenčių die-
nomis, nakties ir viršvalandinį 
darbą tiems pareigūnams, kurie 
tiesiogiai dalyvavo valdant eks-
tremaliąją situaciją dėl netei-
sėtos migracijos. VRM nepra-
neša, kiek pareigūnų ir kokio 
dydžio priemokas gaus. Šiemet 
į Lietuvą per sieną su Baltarusi-
ja pateko daugiau kaip 4 tūkst. 
neteisėtų migrantų.

Vakcina. Antrai vakcinos 
nuo COVID-19 dozei nuo šiol 
galima pasirinkti kitą vakciną, 
skelbia Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM). Jos teigimu, 
nuo vakar Karštosios linijos 
1808 operatoriai visus norin-
čiuosius gali registruoti antrai 
vakcinos dozei, kai pasirenka-
ma kito gamintojo vakcina nei 
prieš tai skiepijant pirma doze.
Šiuo metu patvirtinti algoritmai 
jau leidžia maišyti „Comirna-
ty“ (gam. „BionTech“ ir „Pfi-
zer“) ir „Vaxzevria“ (gam. „As-
traZeneca“) vakcinas skirtingu 
eiliškumu: pirma dozė „Comir-
naty“, antra – „Vaxzevria“ arba 
atvirkščiai.Anot SAM, moksli-
niai tyrimai rodo, kad šių vakci-
nų dozės suformuoja dar dides-
nį imunitetą.

Smurtas. Rugpjūčio 5 dieną 
apie 14.00 val.Viešintų seniūnijos 
Viešintėlių kaime vyras (g. 1964 
m.) būdamas neblaivus (nustaty-
tas 2,16 prom. girtumas) smurta-
vo moters (g. 1964 m.) atžvilgiu. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vyras (g. 1964 m.) sulaikytas ir 

uždarytas į ilgalaikio sulaikymo 
patalpą. 

Mirtis. Rugpjūčio 4 dieną ugnia-
gesiai gavo pranešimą, kad Anykš-
čiuose, Statybininkų g., reikalinga 
pagalba patekti į buto vidų, nes 
galimai piliečiui sutriko sveikata.
Rankiniu inventoriumi išlaužus 
medines duris, patekta į vidų. Įleis-

ti medikai konstatavo piliečio mir-
tį. Policija pranešė, kad rastas 1971 
metais gimusio vyriškio kūnas.

Vagystė. Rugpjūčio 4 dieną 
apie 18.40 val. Kavarske, J. Tumo-
Vaižganto g., iš kiemo pavogtas 
moteriai (g. 1978 m.) priklausan-
tis krosinis motociklas. Padaryta 
700 eurų turtinė žala. Įtariamasis 

sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio 
sulaikymo patalpą. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. 

Netektis. Rugpjūčio 3 dieną 
apie 13.10 val. Kavarsko seniūni-
jos Janušavos kaime rastas vyro (g. 
1970 m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Tarp labiausiai imunizuotų įmonių - ir „Anykštos“ 
redakcija
Lietuvos statistikos departamentas ėmė skelbti, kiek pro-

centų darbuotojų įmonėse turi imunitetą nuo COVID-19 
ligos ir kokią vietą pagal imunizaciją įmonė užima šalies 
kontekste.

Imunizacijos lyderiai – sveikatos ir socialinių paslaugų 
įmonės, tačiau netrūksta ir aukštą lygį pasiekusių ne svei-
katos ar socialinės apsaugos sferoje veikiančių bendrovių.

Statistikos departamentas pa-
teikia tik tų įmonių, kurios turi ne 
mažiau nei 10 darbuotojų, imu-
nizacijos lygį. Darbuotojų skai-
čius apvalinamas, o informacija 
apie imunitetą turinčių darbuo-
tojų skaičių pateikiama dešimties 
procentų punktų rėžiuose. Depar-
tamentas skelbia, kad informaci-
ja nuolat atnaujinama, ji kasdien 
keičiasi. Todėl ir šią informaciją 
pateikiame vadovaudamiesi rug-

pjūčio 4 dienos duomenimis.
Šimtaprocentinę imunizaciją 

turi Anykščių socialinių paslau-
gų centras. Jis patenka tarp vieno 
procento šalies įmonių, labiausiai 
apsaugotų nuo COVID-19. 

Anykščių kultūros centras 
patenka tarp dviejų procentų la-
biausiai imunizuotų įmonių.

Tarp trijų procentų patenka 
Anykščių rajono vartotojų ko-
operatyvas, Anykščių pirminės 

sveikatos priežiūros centras, 
Anykščių rajono ugniagesių tar-
nyba, Anykščių socialinės glo-
bos namai.

Didžiausias rajono darbdavys 
Anykščių ligoninė patenka tarp 
penkių procentų šalies įmonių, 
kaip ir Anykščių lopšelis – dar-
želis „Žilvitis“ bei Anykščių An-
tano Vienuolio progimnazija.

Į dešimties procentų aukš-
čiausią imunizacijos lygį šalyje 
turinčių įmonių sąrašą patenka 
ir UAB „Anykštos redakcija“. 
Tarp ne savivaldybės įmonių ir 
įstaigų Anykščių rajone esame 
vieni iš aukščiausią darbuotojų 
imunizacijos procentą turinčių 
bendrovių. 

Statistikos departamentas ak-
centuoja, kad apskaitomi tik lie-
tuviškus asmens kodus turintys 
įmonių darbuotojai. Todėl kai 

kurių sektorių, kuriuose tradiciš-
kai dirba daug užsieniečių, imu-
nizacijos rodiklių statistika gali 
būti iškreipta. Galbūt dėl šios 
priežasties gana prasti  imuniza-
cijos rezultatai fiksuojami trans-
porto, statybų ar apdirbamosios 
pramonės įmonėse.

Gana žemu persirgusių CO-
VID-19 arba nuo šios ligos pa-
siskiepijusių skaičiumi pasižymi 
dauguma žemės ūkio sektoriuje 
dirbančių įmonių. Kai kuriose iš 
jų imunizuotų darbuotojų skai-
čius siekia tik maždaug 50 – 60 
procentų. Tiesa, tarp jų taip pat 
esama išimčių. Pavyzdžiui, UAB 
„Vaja farm“ Anykščių rajone yra 
tarp lyderių, o tarp šalies įmo-
nių irgi balansuoja ties dešimčia 
procentų aukščiausią imunitetą 
turinčių bendrovių.

-ANYKŠTA

LVŽS Anykščių skyrius kreipėsi į partijos 
Etikos ir procedūrų komisiją

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Po to, kai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) iš savo 
gretų pašalino Seimo narį Tomą Tomiliną, rugpjūčio 4 dieną, 
trečiadienį, partijos Anykščių skyrius rinkosi į pasitarimą.

Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkas Antanas Baura 
„Anykštai“ sakė, kad dviejų va-
landų trukmės pokalbis, kuria-
me dalyvavo ir pats Seimo na-
rys T.Tomilinas, buvo „atviras ir 
karštas“.

„Nutarėme kreiptis į partijos 
Etikos ir procedūrų komisiją, 
prašydami apsvarstyti, ar parti-
jos Tarybos sprendimas neprasi-
lenkė su visomis procedūromis  
dėl T.Tomilino pašalinimo iš 
partijos“, - sakė A.Baura.

Anot A.Bauros, paprastai par-
tijos Etikos ir procedūrų komi-
sija tokius klausimus išnagrinėja 
per mėnesį, bet „gali būti ir grei-
čiau“.

„Kai bus galutinis komi-
sijos atsakymas, tuomet dėl 
T.Tomilino palaikymo skyrius 
apsispręs galutinai“, - sakė 
A.Baura.

Seimo nario T.Tomilino padė-
jėju dirbantis A.Baura sakė, kad 
į šio bendrapartiečio pašalinimą 
iš partijos reagavo „labai skau-
džiai“.

„Aš bent jau tikėjausi, kad bus 
stabdymas narystės kažkuriam 
laikui“, - sakė jis.

Seimo narys T.Tomilinas į Sei-
mą išrinktas Deltuvos šiaurinėje 
vienmandatėje apygardoje kaip 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
partijos kandidatas. Nesutarimai 
tarp Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos pirmininko Ramūno 
Karbauskio, taip pat dalies par-
tijos narių ir T. Tomilino kilo 
baigiantis Seimo pavasario se-
sijai, kai T.Tomilinas balsavo už 
Partnerystės įstatymo projektą, 
kuriuo norėta įteisinti taip vadi-
namą lyčiai neutralią partnerys-
tę. Jis buvo kaltinamas  partijos 
vertybių išdavyste.  

LVŽS Anykščių skyriaus 
pirmininkas Antanas Baura 
sakė, kad į Tomo Tomilino 
pašalinimą iš partijos reaga-
vo „labai skaudžiai“.
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Mokyklų skerdynės artėja 
prie pabaigos

Mokyklos liks tik 
keturiuose miesteliuose

Visas tris Anykščių miesto 
mokyklas 2023-aiais ketinama 
išlaikyti tokias, kokios jos yra 
dabar, - liks grynoji Jono Bi-
liūno gimnazija, dešimtmetė 
Antano Baranausko pagrindinė 
mokykla bei aštuonmetė Anta-
no Vienuolio progimnazija. 

O viename didžiausių pagal 
plotą Lietuvoje Anykščių rajo-
ne, kaimiškoje teritorijoje, liks 
vos trys savarankiškos ugdymo 
įstaigos - Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazija, Kavarsko pa-
grindinė mokykla daugiafunkcis 
centras ir Svėdasų pagrindinė 
mokykla. Debeikiuose bent dar 
kurį laiką turėtų veikti Svėdasų 
pagrindinės mokyklos Debeikių 
pradinio ugdymo skyrius. 

Anykščių rajono vadovams 
bei Anykščių rajono savivaldy-
bės administracijos Švietimo 
skyriaus specialistams bendruo-
menėms pristatant švietimo įs-
taigų pertvarkos planą mokyklų 
reorganizacijai, pasak Švietimo 
skyriaus vyriausiosios specia-
listės Nijolės Pranckevičienės, 
nepritarė tik Svėdasų bendruo-
menė. Tačiau vargu ar moky-
klos ir miestelio bendruomenės 
bus klausoma. 

Rugpjūčio arba rugsėjo mė-
nesį Anykščių rajono tarybos 
posėdyje bus priimtas sprendi-
mas dėl rajono mokyklų reor-
ganizacijos. Tiesa, pertvarkos 
planą dar peržiūrės Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir moks-
lo ministerijos atstovai, tačiau, 
pasak N. Pranckevičienės, ne-
svarbu, kokios bus ministerijos 
išvados, galutinį tašką padės 
Anykščių rajono taryba.

Neliko vaikų...

Traupyje, Debeikiuose ir Vie-
šintose savarankiškų ugdymo 
įstaigų nėra ir dabar. Šiuose 
miesteliuose veikia didesnių 
kaimyninių mokyklų pagrin-
dinio ugdymo skyriai. Traupy-
je praėjusiais mokslo metais 
mokėsi 44, Debeikiusoe - 37, 
Viešintose - 29 mokiniai. De-
beikiuose ir Viešintose buvo po 
4 klasių komplektus, Traupyje 
- 5. Visi Traupio ir Viešintų pra-
dinukai, taigi po keturias klases, 
buvo sujungti į vieną komplek-
tą. 

Prognozuojant mokinių skai-
čių, 2023 m. rugsėjo 1-ąją į 
Traupio mokyklą, jeigu ji išlik-
tų dešimtmetė, ateitų 14 moki-
nių, į Viešintų aštuonmetę mo-
kyklą - 6... Taigi šių mokyklų 

mirtis, deja, yra neišvengiama. 
Debeikiai atrodo žymiai geriau. 
Aštuonmetėje šio miestelio mo-
kykloje 2023/2024 mokslo me-
tais mokytųsi 40 mokinių, taigi 
net šiek tiek daugiau nei mokėsi 
šiemet.         

Antano Baranausko pagrindi-
nės mokyklos Kurklių pradinio 
ugdymo skyrių šiemet lankė 6 
mokiniai (vienas klasių kom-
plektas). Prognozuojamas Kur-
klių pradinukų skaičius 2023 m. 
rugsėjo 1-ąją - 11.  

Paklausta dėl Debeikių pa-
grindinio ugdymo skyriaus re-
organizavimo į pradinio ugdy-
mo skyrių, N. Pranckevičienė 
sakė, jog planuojama įstatymais 
įtvirtinti nuostatą, jog pagrindi-
nio ugdymo klasės negali būti 
jungtinės, o Debeikiams klasių 
jungimo niekaip nepavyks iš-
vengti. Todėl šią mokyklą ir ke-
tinama reorganizuoti.

Skirtinga kaimo 
gimnazijų ateitis

Svėdasų Juozo Tumo - Vaiž-
ganto gimanijoje šiemet mokėsi 
116 mokinių, Troškūnų Kazio 
Inčiūros gimanijoje - 183. Troš-
kūnuose buvo visi klasių kom-
plektai, Svėdasuose - septinta 
ir aštunta klasė buvo sujungtos. 
2024/2025 mokslo metais Svė-
dasų Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnaziją lankytų 129 mokiniai, 
Troškūnų Kazio Inčiūros gim-
naziją - 168 mokiniai. Mažųjų 
svėdasiškių, eisiančių į pradines 
klases, skaičiai 2024-aisiais yra 
gana padorūs, daugumoje klasių 
turėtų būti po keliolika mokinių. 
Tačiau 9-11 klasėje 2024-aisiais 
mokytųsi vos 21 vaikas, arba 
vidutinškai 7 vaikai klasėje, to-
dėl vyresniųjų klasių jungimo 
išvengti nepavyktų.  

Miesto mokyklos išliks

Dar nelabai seniai kiekvienoje 
iš trijų Anykščių miesto moky-

klų mokėsi per 1000 arba bent 
apie 1000 mokinių. Praėjusiais 
mokslo metais Antano Bara-
nausko pagrindinėje mokykloje 
buvo 390, Jono Biliūno gimna-
zijoje - 467, Antano Vienuolio 
progimnazijoje - 479 mokiniai.

N. Pranckevičienė kalbėjo, 
kad bent artimiausią penkmetį 
miesto mokyklų reorganizacija 
nėra planuojama.   

Iš viso praėjusiais mokslo me-
tais Anykščių rajono mokyklas 
lankė 1917 mokinų. Iš jų 1336, 
arba daugiau nei du trečdaliai, 
mokėsi miesto mokyklose. 

Didžioji dalis mokytojų - 
pagyvenę

Visuomenei pateikiamoje 
analizėje skaičiuotas Anykščių 
rajono mokyklų pedagogų am-
žius. Vos 2 proc. mokytojų yra 
iki 30 metų amžiaus, 7 proc. - 
31-40 metų amžiaus, 18 proc. 
- 41-50 metų, 52 proc. - 51-60 
metų, 21 proc. - 61-70 metų. 
Taigi, net 73 proc. Anykščių ra-
jono pedagogų yra vyresni nei 
50-ies metų. Tad jau gana grei-
tai, vyresniajai kartai pradėjus 
masiškai trauktis į užtarnautą 
poilsį, net ir uždarant mokyklas 
darbo, matyt, užteks visiems 
darbingiems rajono pedago-
gams. 

Analizėje pateikiama ir me-
džiaga, kiek mokyklos ploto 
kvadratinių metrų tenka vie-
nam joje besimokančiam mo-
kiniui. Įspūdingiausias skaičius 
Kurklių skyriuje, kur vienam 
mokiniui tenka 234,2 kv. m mo-
kyklos ploto, tai prilygsta pen-
kiems dviejų kambarių butams. 

Viešintų skyriuje vienam 
mokiniui tenka 116,6 kv. m 
mokyklos ploto, Debeikių sky-
riuje - 51,1 kv. m. Labiausiai 
susispaudę gyvena Jono Biliūno 
gimnazijos mokiniai (vienam 
mokiniui tenka 10,2 kv. m) bei 
Antano Vienuolio progimnazi-
jos mokiniai (11,2 kv. m). 

ŽEMĖS ŪKIO 
SKYRIUS 

PERSIKĖLĖ 
Į KITAS PATALPAS

Informuojame, kad Anykščių 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Žemės ūkio skyrius 
persikėlė į kitas patalpas adresu 
K. Ladigos g. 1, Anykščiai.

Gal nebus blogesnis už 
Frankenšteiną

 Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės meras, apie planą sujung-
ti Anykščių gydymo įstaigas į 
vieną darinį:

„Planas toks labai įdomus, 
bet kaip jis bus įgyvendintas, 
sunku pasakyti.“

Auga tik mokesčiai

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono savivaldy-
bės meras, apie tikėtiną paci-
entams teikiamų medicininių 
paslaugų skaičiaus mažėjimą, 
sujungus medicinos įstaigas:

„Aišku, kad mažės. Čia net 
kalbos nėra.“

Tą valdžia ir daro. Kažką.

Dalis VAIGINAS, laikinasis 
Anykščių ligoninės direkto-
rius, apie medicinos padėtį 
regionuose:

„Tokia situacija, kad kažkas 
turi būti daroma.“ 

Optimistiniai vertinimai...

Paulius ŠIMĖNAS, Viešin-
tų seniūnijos Papilių seniū-
naitijos seniūnas, apie koro-
navirusą:

„Su draugais padiskutuojame 
koronaviruso pandemijos tema, 
tai, manau, kad šį „reikalą“ tu-
rėsime kokius penkerius me-
tus.“

Įspėjimas ar grasinimas?

Antanas BAURA, LVŽS 
Anykščių skyriaus pirminin-
kas, apie kreipimąsi į LVŽS 
Etikos ir procedūrų komisiją, 
dėl Seimo nario Tomo Tomili-
no pašalinimo iš partijos:

„Kai bus galutinis komi-
sijos atsakymas, tuomet dėl 
T.Tomilino palaikymo skyrius 
apsispręs galutinai.“ 

Manote, sukčiai nesijautė 
taip pat?

Lukas PAKELTIS, Anykš-
čių rajono tarybos narys, 
verslininkas, apie  iš sukčių 
atgautus išviliotus jo įmonės 
pinigus:

„Jaučiuosi kaip laimėjęs lote-
rijoje.“

Ar Anykščiams 
reikalingas 
muzikinis klubas, 
kuriame vyktų 
koncertai ir 
diskotekos?

Eglė BARONIENĖ:

- Kiek prisimenu, tai buvo 
kažkoks naktinis klubas Ramy-
bės Norfoje. Pastoviai būdavo 
išdaužyti klubo stiklai. Įdomu 
kaip ten su lankytojų skaičiu-
mi būdavo, jei greit užsidarė... 
Koncertams yra Kultūros cen-
tras, o diskotekos irgi, kiek pa-
menu, seniau vykdavo Kultūros 
centro mažesnėje salėje... 

Virginija PAPLAUSKIENĖ:

- Buvęs restoranas labai tiktų. 
Aišku, kad reikėtų, visgi pre-
tenduojam į kurortinį miestą.

Stanislava MAČIONIENĖ:

- Anykščiai turi gražią aikštę 
prieš kultūros rūmus, kodėl ne-
sirinkti ir šokti lauke, kol šilta, 
tik muzikos reikia ir skelbimo, 
kada tai gali vykti, o vėliau ir 
kultūros rūmų mažojoje salėje.

Egidijus KLIČIUS:

- Kai žmonės atgaus laisvę 
nuo šaikos partijos, kuri kojas 
valosi į konstituciją, tada ir į 
gatves išeis šokti, ir senas, ir 
jaunas šoks ir džiaugsis visa 
Lietuva.
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rievės

Robertas AleksiejūnAs

Vyraujant tropiniams karš-
čiams, liepą nuklegėjo dar 
viena Anykščių miesto šven-
tė, šį kartą pavadinta „Vasa-
ros atogrąžos Anykščiuose“. 
kodėl šventė pavadinta bū-
tent taip, organizatoriai taip  
deramai ir nepaaiškino. Gal 
čia turėta galvoje tuo metu 
lietuvą užplūdusi aukšta oro 
temperatūra, nes Anykščių 
šileliui iki tropinių ar muso-
ninių miškų toloka, kaip ir 
mūsų miesto šventei iki Rio 
de Žaneiro festivalio...

jau visai nenustebintų, 
jei kitais metais Anykščių 
miesto šventė būtų pavadinta 
„Vasaros pajūris Anykščiuo-
se“ ar „Šiaurės ašigalis po-
etų ir rašytojų krašte“. kuo 
keisčiau - tuo smagiau.

O į miesto šventę žmonės 
plūdo tikrai ne dėl jos pava-
dinimo. Po teisybei, dalyvių 

skaičius gerokai nustebino. 
nejaugi žmonės į Anykščius 
važiavo apžiūrėti floristinių 
kilimų?

Šiemet floristinių kili-
mų konkursą organizavusi 
Anykščių seniūnijos naujųjų 
elmininkų bendruomenė 
gerokai persistengė. nors 
tolimiausi konkurso dalyviai 
atvyko iš Telšių, konkursas 
paskelbtas tarptautiniu. Jei 
kitąmet Baltarusijos diktato-
rius Aliaksandras Lukašenka 
išleis, į Anykščius floristinių 
kilimų pinti atvyks klecko ar 
smurgainių atstovai, tuomet 
šį floristinių kilimų konkur-
są, jau be jokių abejonių, 
bus galima paskelbti tarpga-
laktiniu.

Anykščių miesto šventėse 
įsigali naujos tradicijos - 
žmonės galų gale ima švęsti. 
Štai Pasaulio anykštėnų 
bendrija šalia Anykščių 
koplyčios surengė pikniką. 
Atsinešė pledų, sumuštinių, 
kas ten žino, gal išsitraukė 
ir kažko stipresnio. Tik kam 
tą pikniką reikėjo įrašyti į 
Anykščių miesto šventės pro-
gramą? Ar jis buvo kažkuo 
išskirtinis? 

Jei jau taip, kitais metais 
Anykščių miesto šventės 
programa galėtų gerokai 
išsiplėsti, pateikus nuorodas, 
kur pikniką rengia koks nors 
jonas, Bronius ar Marytė. 
Tikėtina, kad norinčių prisi-

jungti atsirastų.
O šit Anykščių aukštuo-

menė jau nebe pirmus metus 
šalia paminklo Antanui 
Vienuoliui - Žukauskui rin-
kosi į miestelėnų pusryčius. 
sumanymas lyg ir gražus, 
tačiau mėgėjus viešai užkan-
džiauti jau nebe pirmi metai 
užgožia šalia paminklo medų 
kopinėjantis Anykščių ra-
jono tarybos narys kęstutis 
Tubis. nušalintasis Anykščių 
rajono meras ne šiaip sau 
demonstruoja savo vaišin-
gumą -  „Šilelio“ laikraščio 
korespondentės jis vis prašo 
gražiai jį nufotografuoti ir 
patraukliai laikraščio pusla-
piuose aprašyti.

Net pati Marijona Fer-
gizienė, kaip prisipažino, į 
miestelėnų pusryčius atsku-
bėjo tik dėl k.Tubio medaus. 
O gal gerbiamasis Anykščių 
rajono tarybos narys galėtų 
pagailėti garbaus amžiaus 
anykštėnės ir medaus puotą 
kitais metais surengti šalia 
vieno iš j.Biliūno gatvės 
daugiabučių? nors medus 
vargu ar tolimesniems politi-
niams žygiams bepadės...

Tikru nusivylimu Anykš-
čių mieste jau tampa ne tik 
restoranas „BasiBasi“, kurį 
apie maisto kokybę viešojo 
maitinimo įstaigose ra-
šantis tinklaraštis „Riebus 
katinas“ pakrikštijo „Bė-
daBėda“, bet ir viena iš jo 

savininkių jazzu. lietuvos 
popmuzikos žvaigždė dar nė 
karto nekoncertavo Anykščių 
miesto šventėje, o publika to 
juk vis ir telaukia. Tikėtina, 
kad Anykščiams jos honora-
ras neįkandamas, tad miesto 
šventėje realiau būtų išvysti 
kokią nors lady Gaga... 
nors šiemet visai gerai „su-
ėjo“ ir „Queens of Roses“, 
reikėjo tik pamatyti, kaip 
šalia scenos gražiai šoko 
(gal greičiau lingavo) jas 
palaikantys vietiniai vyrai...

Pastebėjote, šiemet Anykš-
čių miesto šventė praėjo be 
visokiausių nesąmonių? Tai 
šitoje vietoje labai pasitar-
navo keletas dalykų. 

jaunimas „išsitaškė“ 
Anykščių jaunimo klubo or-
ganizuotame spalvotų dažų 
ir vandens mūšyje. O miesto 
parke jėgas buvo galima 
išbandyti mojuojant beisbolo 
lazdomis. Po gero dieninio 
fizinio krūvio jau, matyt, 
nebeliko jėgų  santykiams 
aiškintis vakare -  beliko šo-
kinėti pagal „Antikvarinius 
Kašpirovskio Dantis“...

Pasibaigus Anykščių 
miesto šventei, gerokai 
atvėso. Reikėjo Anykščių 
rajono garbės pilietės vardą 
suteikti klimatologei Audro-
nei Galvonaitei, gal vasaros 
atogrąžų malonumus ji būtų 
išprognozavusi ilgesniam 
laikui....

Į ketvirtadalį Tarybos nario milijono 
pasikėsino sukčiai

(Atkelta iš 1 psl.)

Ketvirtadienį policija išpla-
tino pranešimą: „2021-08-04 
Utenos aps. VPK gautas prane-
šimas, kad 2021-08-02 Anykš-
čiuose, pasinaudojus įmonės 
el. pašto prisijungimo duome-
nimis, apgaulės būdu iš įmonės 
buvo išviliota 249890,60 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas“.

Kaip „Anykštai“ pavyko 
sužinoti, sukčių auka tapo 
Anykščių rajono tarybos na-
rio Luko Pakelčio chemijos 
pramonės sektoriuje veikianti 
įmonė „ESSPO“. 

Susisiekus su L.Pakelčiu, 
jis pasakojo išgyvenęs keletą 
itin nervingų dienų – sukčiai 
pinigus išviliojo pirmadienį, o 
kad pakliuvo ant nusikaltėlių 
„užmesto kabliuko“, įmonės 
darbuotojai suprato tik kitą die-
ną. Visiškai nebuvo aišku, ar 
pavyks atgauti išviliotą ketvirtį 
milijono eurų. Žinant, kad pa-
prastai sukčiai išviliotus pini-
gus tą pačią akimirką, kai tik 
jie atkeliauja į jų nurodytą sąs-

kaitą, išsigrynina  arba veda to-
liau į kitas sąskaitas, bandyda-
mi „sumėtyti pėdas“, tikimybė 
atgauti pinigus buvo minimali. 
Tačiau Tarybos nariui pasisekė 
– jis tapo vienu iš tų laimingų-
jų, kurie sugebėjo juos atgauti.

„Šiandien atgavau pinigus. 
Jaučiuosi kaip laimėjęs loterijo-
je“, - ketvirtadienį „Anykštai“ 
pasakojo L.Pakeltis. Verslinin-
kas sakė, kad pakliuvo į gerai 
apgalvotą schemą. Anykštėnas 
nenorėjo pasakoti smulkesnių 
detalių, tačiau sakė, jog sukčiai 
perėmė įmonės elektroninio 
pašto duomenis ir įgijo galimy-
bę skaityti įmonės susirašinėji-
mą, patys rašyti elektroninius 
laiškus, apsimetę darbuotojais. 
Ir nors įmonė samdo žinomą 
įmonę elektroninio pašto ir kitų 
IT sistemų saugumui užtikrinti, 
niekas pašto „nulaužimo“ ne-
pastebėjo.

Klasta paaiškėjo tik po to, kai 
įmonė gavo sąskaitą, kuri nesu-
kėlė dvejonių, ir ją apmokėjo. 
Kad nesukeltų įtarimų, sukčiai 
naudojosi pačios įmonės paštu.

L.Pakeltis „Anykštai“ pasa-
kojo, kad kreipėsi į teisėsaugą, 
banką, bet pinigai jau buvo iš-
keliavę iš Lietuvos. Kaip pa-
vyko sužinoti vėliau – į banką 
Portugalijoje. Tačiau čia ir įvy-
ko stebuklas, kuris retai kada 
nutinka susidūrus su elektroni-
niais sukčiais – pinigai vis dar 
buvo banko sąskaitoje. „Esame 
nepaprastai dėkingi Lietuvos 
kriminalinės policijos biurui už 
tiesiog neįtikėtinai profesiona-
lų ir operatyviai atliktą darbą, 
- kalbėjo verslininkas L. Pakel-
tis, - šių pastangų dėka,  įsiki-
šus Interpolui, sąskaita buvo 
užšaldyta ir įmonės pinigai iš-
gelbėti“.

L.Pakeltis pasakojo, kad ne 
kartą teko susidurti su sukčiais, 
įmonės paštas buvo ne kartą ta-
pęs jų taikiniu, bet su tokio ly-
gio – niekada. „Realiai tai kos-
mosas“, - dėl emocijų sunkiai 
rinkdamas žodžius pasakojo 
verslininkas.

Beje, apie tokias schemas, 
kai elektroniniai sukčiai bando 
įsilaužti į įmonių paštus ir įgyti 

galimybę juos valdyti, pasirodo 
vis daugiau informacijos. Su 
tokiais laiškais, kuriais suk-
čiai bando įsilaužti į įmonių 
duomenis, turbūt  jau susidūrė 
daugelis įmonių net ir Anykš-
čiuose. Dažnai tokiame laiške 
būna nurodyta, kad siunčiama 
sąskaita už kokias nors paslau-
gas, o iš tiesų tai yra kenkėjiš-
ka programa, kurios dažnai net 
antivirusinės programos negali 
aptikti. 

Bene žymiausia istorija apie 
elektroniniu paštu išviliotus pi-
nigus Lietuvoje įvyko 2020- ųjų 
pabaigoje, kai sukčiai Alytaus 
miesto savivaldybei pateikė 
suklastotą sąskaitą iš Latvijos 
įmonės, Alytuje įrenginėjusios 
žiedinę sankryžą, o joje buvo 
nurodytas neva naujas įmonės 
banko sąskaitos numeris. Tą 
kartą Alytaus savivaldybė suk-
čiams į Ispanijos banką perve-
dė 188 tūkstančius eurų. Tačiau 
ir ši istorija po kelių mėnesių, 
galima sakyti, baigėsi laimin-
gai – savivaldybė didžiąją dalį 
pinigų atgavo. 

spektras
Turtas. Nekilnojamojo turto 

(NT) pirkimo-pardavimo san-
doriai per septynis šių metų 
mėnesius Lietuvoje lenkė prieš 
metus dėl pandemijos apkar-
pytus rodiklius ir išliko pana-
šūs į pastarųjų kelių mėnesių 
tendencijas, skelbia Registrų 
centras.Šiemet įregistruota 
93,6 tūkst. sandorių – 42 proc. 
daugiau nei pernai sausį-liepą. 
Vien liepos mėnesį buvo 14,9 
tūkst. sandorių – 22 proc. dau-
giau nei prieš metus.

Startuoliai. Lietuvos star-
tuoliai pirmąjį šių metų pus-
metį pritraukė rekordiškai 
daug investicijų – daugiau nei 
311 mln. eurų, o jų pardavimai 
augo 110 proc. iki 520 mln. 
eurų, pranešė „Versli Lietuva“. 
Bendras startuolių prekių ir 
paslaugų eksportas šiemet vir-
šijo 348 mln. eurų – 107 proc. 
daugiau nei pernai. Jų sumokė-
ti mokesčiai augo nuo 60 mln. 
pernai pirmąjį pusmetį iki 87,6 
mln. eurų šiemet. Duomenų 
platformos „Unicorns.lt“ duo-
menimis, šių įmonių darbuoto-
jų pirmąjį pusmetį padaugėjo 
15 proc. iki 12,4 tūkst. Lietu-
voje dabar veikia 1087 startuo-
liai. 

Elektra. Gyventojai, norin-
tys įsigyti saulės elektrinę iš 
jų parkų vystytojų, pateikė per 
1,6 tūkst. paraiškų už daugiau 
nei 2,8 mln. eurų. Paskutinis 
šiemet kvietimas truko mėnesį 
iki rugpjūčio 2 dienos, prane-
šė Aplinkos projektų valdymo 
agentūra (APVA). Apie 3 mln. 
eurų bendros vertės kvietimas 
buvo skirtas nedidelių, iki 10 
kW galios, dalies elektrinių 
įsigijimui iš parkų. Gyvento-
jams bus kompensuojami 323 
eurai už 1 kW. Energetikos mi-
nisterija skelbė, jog siekiama, 
kad 2025 metais gaminančių 
vartotojų ir energijos bendrijų 
saulės jėgainių tinklas pasiektų 
1 GW.

Potvynis. Vokietijos proku-
rorai pranešė pradėję tyrimą 
potvynių nusiaubto Arveilerio 
rajono vadovo atžvilgiu dėl 
įtariamo aplaidumo, dėl kurio 
žuvo dešimtys žmonių. Maž-
daug 189 žmonės žuvo per 
smarkius potvynius Vokietijos 
vakaruose liepos viduryje. Po 
šios stichinės nelaimės imta 
kelti klausimus, ar buvo pada-
ryta viskas gyventojams įspėti.
Anot prokurorų, dėl prognozių 
apie gresiančius potvynius pa-
reigūnai turėjo paskelbti pavo-
jų ir iki liepos 14-osios 20 val. 
30 min. vietos (21 val. 30 min. 
Lietuvos) laiku evakuoti žmo-
nes, gyvenančius šalia patvi-
nusios Aro upės.

-BNS



MOKYTOJAI IR MOKINIAI
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Mokytojas man pasakė : ,,O tu būsi poetė.“
Nuostabiame gamtos kampelyje, esančiame Svėdasų se-

niūnijoje, kur sukasi Jaros vingiai, nuo neatmenamų laikų 
ošia Šimonių giria, gyvenanti šiame krašte žinoma buvusi 
Svėdasų mokyklos mokytoja, poetė Stasė Kazlauskienė šią 
vasarą švenčia 90 metų jubiliejų. O šią gražią sukaktį poetė 
pasitinka dar ir dabar kuriamomis nuostabiomis eilėmis, lei-
džiamomis knygelėmis. 

Ateina sielon
Palaima
ir širdį apima
gerumas,
kaip saulės šypsnis,
kai jau baigiasi žiema, 
kaip Motinos mylėjimo 
Tikrumas.

Mokytoja pasakoja: „Pra-
dėjau rašyt ketvirtoje klasėje. 
Nuostabus mokytojas Vincas 
Deksnys buvo mūsų klasės au-
klėtojas Šimonių progimnazi-
joje. Tas mokytojas buvo lite-
ratas, muzikalus labai, smuiką 
turėjo. Jis ir sako: „O dabar 
aš jums duosiu parašyti raši-
nėlį apie pavasarį, pagalvokit 
visi apie pavasarį.“ Ir pasiima 

smuiką. Sako: „Paklausykit, 
kaip paukščiai gieda, kaip upe-
liai čiurlena, kaip virpa beržo 
žirginiai saulėje, kaip gėlės 
skleidžiasi.“ Ir pradeda groti. 
Ir mes visi žiūrim susijaudinę, 
akys išplėstos. Ir tada,  paveik-
ta smuiko, mokytojo žodžių, 
parašiau eilėraštuką. Tada jis 
man pasakė: „O tu būsi poe-
tė“, nes jam labai patiko tas 
mano eilėraštukas. Visi vai-
kai tada pavydėjo, o broliukas 
sakė, jog irgi nori poetu būt. O 
štai ištrauka iš tarmiškai para-
šyto eilėraštuko, kurį sukūriau 
būdama keturiolikos metų:

...Duokit pieno uzbonėlį
ir bundalas bakanėlį!

išpilia jus rūgštų pienų
ir smatonų valgo vienų.

O kai viskų jau sutašo, 
lašinių paltalas prašo.
Ir po to jau vyšnion puola -
Visas uogas toj prapuola...

Prisisotina Braniukas,
išsitėpįs kaip negriukas.
ir tadu jau Margį gaudo,
O pagovįs nosį spaudo.

Visoje gimnazijoje mane 
žinojo, prirašydavau visokių 
talatuškų. Labai mylėjo mane 
auklėtoja, ji buvo lituanistė, 
išmokė pamilt gimtąją kalbą. 
Bet savo meile auklėtoja man 
ir pakenkė: padarydavau ketu-
riolika klaidų, vietoj  dvejeto 
parašydavo keturis. Tada man 
buvo baisiai  gėda.

Pirma darbovietė buvo Da-
liečių pradinėje mokykloje, 
Pandėlio rajonas tada buvo, 
prie Latvijos pasienio. Tik bai-
gusi vidurinę mokyklą norėjau 
mokytis ir dirbti medicinos se-
sute, tačiau tėvai buvo netur-
tingi ir neišgalėjo manęs leist 
į mokslus. Todėl tik baigusi 
gimnaziją išvykau mokytojau-
ti ir užsidirbti pragyvenimui. 
Dėsčiau pradinukams. Vežiaus 
kelis rūbelis ir kelis daiktelius 
pirmai pradžiai... Vargana ta 
pradžia buvo. Prisimenu, kaip 
brolis verkė mane išlydėda-
mas, labai mylėjome vienas 
kitą, sutarėme. Mamytė sakė, 
kaip duonos riekė atriekta da-
bar esu...  Vykdama galvojau, 
kad rasiu gražią, šviesią mo-
kyklą, o nuvykus radau ap-
leistą pastatą su keturviečiais 
suolais... Irena Vaičekauskai-
tė (poetė) išėjo pasitikti, gra-
ži panelė tada buvo, ruošėsi 
dėstyti vokiečių kalbą. Vėliau 
geromis draugėmis tapome. 
Mokytojaudama taip pat raši-
nėdavau eiles.

Kaip gimsta eilės? Ogi taip... 
Sūnus išpjovė pievą pagal ke-
liuką, galvoju, sugrėbsiu šieną. 
Padirbėjusi prisėdau pailsėti, 
taip gražus oras, dangus žy-
dras, ankstyva rytas gi, baisiai 
gražu, tik žiūriu - atskrenda 
paukštukas, toks mažas kaip 
žiogelis, kraipo galvytę ir tik 
strykt strykt artyn... 

Virš galvos toks aukštas 
dangus, 

nematau debesėlių plauki-
mo.

ir vėjelis toksai atsargus,
Gal pavargo, nutilo, užki-

mo...
O toliau mėlynuoja giria,

Daiva kAZlAUskienĖ

Pirmieji auklėtiniai Daliečių mokykloje.

Toks gaivus, jos sakų gal 
prisotintas oras.

Toks skanus, tartum šviežia 
gira,

ją geriu ir geriu, ir vis no-
riu.

Nusileido ant smilgos paukš-
tukas

Toks mažytis, kaip žiogas ža-
liasis.

Ach tai paukščių karalius-
nykštukas

Papietavo uodelį sulesęs.
O paskui jam smalsumas 

užėjo -
Kas toks didelis pievoje 

guli?
Atpleveno, mane apžiūrėjo -
kaip graži tavo pieva, Die-

vuli...

Kaip su Tautvydu susipaži-
nau? (Tautvydas Kazlauskas 
visą gyvenimą dirbo Svėda-
suose lietuvių kalbos ir litera-
tūros  mokytoju - red. pasta-
ba). Mamytė nuolat sakydavo, 
kavalierių tik neieškok, kas 
norės, tas ir po kelmu ras. 
Susipažinom su Tautvydėliu 
Svėdasuose, tai ir nebeišsi-
skyrėme. Visko buvo gyveni-
me, ir tik jo netekusi supratau, 
kaip jis mane mylėjo ir visą 
gyvenimą saugojo... Buvau 
laiminga su juo 57 metus… 
Tik labiausiai tai supratau, kai 
daugiau nei prieš dešimt metų 
netekau brangiausio žmo-
gaus… Ir pamenu, kaip visa-
da pavasarį atnešdavo saują 
pirmų žemuogių, visada man 
šiek tiek užtrukus, nerimau-
davo, eidavo pasitikt, aš jam 
visada pati gražiausia buvau, 
nors ir raukšlelė ne viena jau 
veidą vagojo… 

Stasė Kazlauskienė Svėdasuose mokytojavo maždaug nuo 1963 
m. (apie 30 metų). Jos vyras Tautvydas Kazlauskas dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą. 

Šiose knygose - mokytojos, poetės Stasės Kazlauskienės kūryba.
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Respublikinėje Panevėžio ligoninėje pradeda dirbti jauna 
specialistė – gydytoja vaikų alergologė ir klinikinė imunologė 

Alergijos – viena sparčiausiai plintančių ligų pasauly-
je. Teigiama, kad po keliolikos metų Europoje kuria nors 
alergijos forma gali sirgti iki pusės jos gyventojų. Aler-
ginių ligų daugėja ypač tarp jaunesnio amžiaus žmonių, 
tačiau su gydytojo alergologo pagalba šios ligos gali būti 
suvaldytos ir gydomos.

Alergologas/klinikinis imu-
nologas yra medicinos gydy-
tojas, kuris gydo vaikų ir su-

augusių sveikatos sutrikimus, 
susijusius su imunine sistema. 
Jo specializacija yra alergijų, 

astmos ir kitų imuninės siste-
mos sutrikimų gydymas ir val-
dymas. 

Alergija atsiranda, kai Jūsų 
vaiko imuninė sistema rea-
guoja į alergeną. Lengvo ar 
vidutinio sunkumo alerginės 
reakcijos simptomai yra bėri-
mas, patinimas, burnos ar lūpų 
dilgčiojimas, pilvo skausmas, 
vėmimas, šienligė ir astma. 
Anafilaksijos (ūmiai besivys-
tančios alerginės reakcijos) 
požymiai yra kvėpavimo pa-
sunkėjimas, gerklės įtempi-
mas, nuolatinis kosulys ir alpi-
mas. Visais šiais atvejais Jums 
būtina kreiptis į medikus, ku-
rie įvertins situaciją ir infor-
muos, kokie alergijos tyrimai 
yra reikalingi. Bendravimą su 
medikais pradėkite nuo savo 
Šeimos gydytojo. Ankstyvas 
alergijos nustatymas vaikystė-
je pagerins Jūsų vaiko gyveni-
mo kokybę, sumažins praleistų 
mokyklos dienų skaičių ir pa-
dės išvengti vaiko priežiūros 
ar atostogų dienų naudojimo.

Šiuolaikinėje visuomenėje 
alerginės ligos tapo įprastu ir 
dažnai pasitaikančiu reiški-
niu. Augant alergijų skaičiui, 
Respublikinėje Panevėžio li-
goninėje, kaip ir visoje šalyje, 
ypatingas dėmesys yra skiria-
mas alergijos prevencijai ir jos 

gydymui vaikų tarpe. Siekda-
mi kuo skubiau ir efektyviau 
spręsti šią problemą, mūsų 
ligoninės administracija dėjo 
daug pastangų, kad ligoninėje 
dirbtų  gydytojas vaikų alergo-
logas ir klinikinis imunologas. 
Šiandien galime Jus nudžiu-
ginti – nuo 2021 m. rugpjūčio 
2 d. jauna specialistė gydytoja 
vaikų alergologė ir klinikinė 
imunologė Dovilė Didžiulė 
pradeda dirbti Respublikinėje 
Panevėžio ligoninėje.

„Esu kilusi iš Panevėžio, 
mokiausi Lietuvos sveikatos 
mokslų universitete Kaune, 
vaikų ligų ir vaikų alergolo-
gijos rezidentūrą atlikau įvai-
riose Kauno klinikų vaikų 
ligų skyriuose, o paskutiniais 
rezidentūros metais speciali-
zavausi vaikų alergologijos 
kryptyje. Labai džiaugiuosi, 
kad grįžau dirbti į savo gimtą 
kraštą ir galėsiu būti naudinga 
savo krašto mažiesiems pa-
cientams bei toliau tobulinti 
savo teorines ir praktines ži-
nias Respublikinėje Panevė-
žio ligoninėje. Mano, kaip 
vaikų alergologės misija – nu-
statyti ir diagnozuoti kuo dau-
giau alerginių ligų vaikams, 
įsiklausyti ir patarti. Kviečiu 
mažuosius pacientus ir jų tė-
velius kreiptis, įtariant atopinį 

dermatitą bei alergiją maistui, 
alerginę slogą ar bronchinę 
astmą bei kitas alergines ligas 
apsilankyti konsultacijai - esu 
įsitikinusi, kad kartu rasime 
tinkamiausią sprendimą. Esu 
dviejų vaikučių mama, vienas 
iš jų – atopiškas nuo kūdikys-
tės. Tikiuosi, kad įgytas žinias 
perteiksiu ne tik iš teorinės 
pusės, bet taip pat stengsiuosi 
pažvelgti į esamą problemą ir 
iš mamos pozicijos. Medicina 
– tai mokslas, kuris reikalauja 
nuolatinio tobulėjimo, teori-
nių ir praktinių žinių atnauji-
nimo. Save galiu apibūdinti 
kaip perfekcionistę, siekiančią 
tobulumo visur ir visada, todėl 
džiaugiuosi, kad atradau save 
srityje, kuri mane domina ir 
žavi“, - taip save pristatė nau-
joji Respublikinės Panevėžio 
ligoninės gydytoja vaikų aler-
gologė ir klinikinė imunologė 
Dovilė Didžiulė.

Linkime jaunajai specialistei 
D. Didžiulei sėkmingo darbo 
mūsų ligoninėje ir laukiame 
apsilankant mažųjų pacientų, 
kuriems pasireiškia alerginius 
susirgimus primenantys simp-
tomai.

Būkite sveiki!
Respublikinės Panevėžio 

ligoninės info.
Užsak. nr.761

Respublikinėje Panevėžio ligoninėje jau dirba vaikų alergo-
logė ir klinikinė imunologė Dovilė Didžiulė.

(Atkelta iš 5 psl.)

Mokytojas man pasakė: 
,,O tu būsi poetė.“

Todėl ir dabar visiems sa-
kau - vertinkite šalia esančius 
žmones, saugokite, labiausiai 
bijokite nekalbadienių, nes 
ateina kažkada laikas, kai jau 
nieko pakeist negali. Ir šiaip 
gyvenime reikia neskubėt 
niekur, ir į gėlę pasižiūrėt, ir 
paukščiukų giesmių pasiklau-
syt, ir su gamta pakalbėt... 

Anksčiau vaikus mokyda-
vome kažkaip kitaip. Lietu-
vių kalba be galo graži, viena 
gražiausių pasaulyje, tačiau ir 
išmokti ją labai gerai sudėtin-
ga. 

Turi kažką panašaus su ma-
tematika. Reikia tiesiog „iš-
kalt“ daugybę taisyklių ir mes 
priversdavome vaikus tai pa-
daryti, nes nežinant taisyklių 
kalbos nepavyks gerai išmok-
ti. Rašydavo vaikai rašinėlius 
ir dažnai gale parašydavo savo 
problemą, pvz.: aš negraži 
arba iš manęs kažkas šaiposi. 
O aš ištaisiusi rašinius rašyda-
vau patarimus jų problemoms 

išspręsti, guosdavau... Artimi 
santykiai su mokiniais buvo. 
Visada sakydavau - garbė ge-
rai mokėti gimtąją kalbą. Mo-
kindavau kalbėt nebanaliai.“

Poetės, mokytojos St. Kaz-
lauskienės eilės spausdintos 
poezijos ir prozos rinkiniuose, 
tokiuose kaip  „Marčiupys“, 
1996 m., „Mėnulio taku“, 
1997 m., „Baltieji debesys“, 
2000 m. , „Žydėjimas“, 2005 
m., „Ievų pasaka“, 2003 m., 
„Žalčio akys“, 2010 m. 2011 
m. išleista poezijos knyga 
„Atspindžiai“.

Naujausia St. Kazlauskienės 
išleista knygelė „Mįslė-devyn-
gyslė“, kurioje gausu eiliuotų 
mįslių vaikučiams gyvūnėlių 
ir augalų tema. 

Knygutė iliustruota Šiaulių 
Gegužių progimnazijos moki-
nių piešiniais, kurie kartu yra 
ir mįslių atsakymai: viename 
puslapyje mįslė, o atvertus 
kitą puslapį – piešinėlis-at-
sakymas. Dėl lėšų trūkumo 
išleista nedideliu, vos 20 vie-

netų tiražu ir skirta tik arti-
miausiems. 

Kaip kilo mintis mįsles su-
eiliuot? „Ogi užėjo vat toks 
niekas ir prirašinėjau mįslių“, 
– sako poetė.

Nepamiršta poetė ir paties 
mažiausio šeimos nario - pro-

anūkytės Mėjos, kuriai prie 
nuotraukyčių „priderino“ ei-
les ir išleido jau dvi knyge-
les: „Mano pirmieji metai“, 
„Mano antrieji metai“. Šią 
vasarą jau spausdinimo laukia 
trečia knygelė kūdikystės ci-
klui užbaigti.

Poetė ir mokytoja dar turi 
daug planų. Artimiausiu metu 
svajoja išleisti dar dvi knyge-
les: „Gervės išskrenda“, kuri 
bus skirta daugiau nei prieš 
dešimt metų anapilin išėju-
siam vyrui Kazimierui Tautvy-
dui Kazlauskui, ir „Saulėly-
džio atšvaitai“, skirtą visiems 
draugams, artimiesiems.

Taigi linkime poetei, moky-
tojai daug sveikatos, kūrybi-
nių idėjų ir būtinai įgyvendin-
ti savo svajonę ir išleisti dar 
ne vieną poezijos rinkinuką.

Naujausia mokytojos, poetės Stasės Kazlauskienės knygelė „Mįslė - devyngyslė“ išleista nedideliu, 
vos 20 egzempliorių tiražu.
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Sveikos gyvensenos mėgėjai rytą pradeda 
sveikindamiesi su saule

„Anykšta“ susitiko su ilgamete „Gojaus“ šokėja Skaiste Uselyte, gyvenančia Anykščiuose 
ir jau daugelį metų propaguojančia sveiko gyvenimo būdą. Drauge su bendrų pomėgių turin-
čia kompanija mergina stengiasi dieną pradėti pozityviu mąstymu bei investicija į kūną. 

Vieni kitiems padeda 
išlaikyti motyvaciją

Šešetas sveikos gyvensenos 
propaguotojų „Anykštai“ pa-
sakojo apie savo kasdienybę. 
Paklausus, kiek laiko jie ren-
kasi rytinės mankštos, kilo 
linksmas šurmulys  bandant 
atgaminti tikslią vieno iš pir-
mųjų susitikimų datą. Ir nors 
kiekvieno atmintyje užfiksuo-
tas skirtingas laikas,  visgi 
buvo prieita prie bendro sutari-
mo, jog drauge mankštinamasi 
jau apie devynetą metų. Šio 
sumanymo pradininkė Skaistė 
prisimena, jog mintis suburti 
bendraminčius jai kilo grįžus 
namo po vienos iš  kelionių: 
„Aš grįžau iš Australijos žie-
mą. Ir kadangi man taip trūko 
saulės, aš panorau suburti gru-
pę „Pabusk su saule“ , - sakė 
ji. 

Ir nors kolektyvas mankštin-
tis pradeda ankstyvais rytais, 
kuomet tik pradeda švisti, vis-
gi prisipažįsta, jog tarp jų taip 
pat esama mėgėjų pamiegoti.

„Tingėjau ir pati anksti kel-
tis. Bet kai žinau, jog pakvie-
čiau žmones ir jie ateis, manęs 
laukia – tai ir aš privalau atsi-
kelti, - dalijosi patirtimi Skais-
tė. – Keldavausi su saule. 

Vasarą tai būdavo ir šeštą, ir 
šešios trisdešimt. O rudeniop, 
kai saulutė vėliau kyla - tada ir 
mes vėliau renkamės“, - pasa-
koja Skaistė.

Neturi nuolatinės 
susitikimų vietos

Kuomet nėra didelio dis-
komforto mankštintis lauke, 

Skaistė kartu su draugais ren-
kasi netoli „Gaisrininkų sa-
los“. Tačiau atėjus vėsesniems 
orams, mankštos perkeliamos 
į Anykščių kultūros centrą. 
Ir nors jaunimas po mankš-
tų propaguoja maudymąsi ir 
žiemą, po mankštos kultūros 
centre bėgti iki upės sudėtin-
giau: kūnas atvėsta, kol pasie-
ki Šventąją, o ir krantas, anot 
sveikuolių, nėra pritaikytas 
maudymuisi. 

Tačiau rytinės mankštos nėra 
pririštos prie vienos nuolati-
nės vietos: saulei leidžiantis 
vis žemiau, sveikuoliško gy-
venimo būdo entuziastai taip 
pat keliauja ten, kur spindulių 
galima gauti kiek įmanoma 
daugiau. „Saulei riedant metų 
ratu, ir mes bėgame paskui 
saulę“, - pasakoja kitas gru-
pės narys, buvęs „Naujų vėjų“ 
bendruomenės vadovas Juozas 
Kvedaras. Jo mintims pritaria 
ir kiti: „Ten, kur saulė išlenda 
pirma, mes ten ir traukiamės“, 
- papildo kita dalyvė, viena iš 
„Gyvo miško“ įkūrėjų Monika 
Peldavičiūtė.

Rytas prasideda nuo 
meditacijos

Pasidomėjus, ar visada lai-
komasi tos pačios tvarkos, 
Skaistė pasakoja, jog visuomet 
pradedama nuo meditacijos 
tyloje. Meditacijos metu, kaip 
teigia šios grupės nariai, gali-
ma padėkoti už naują rytą, už 
savo artimuosius bei apkabinti 
save. Po jos vyksta jogos pra-
timais pagrįsta mankšta. „Ma-
nęs kartais nebūna, tai kolekty-
vas pats susirenka. Kaip vesti 

mankštą - visi moka“, - sako 
Skaistė. Tiesa, pati mankšta 
taip pat turi savo seką, prade-
dant saulės pasveikinimo pra-
timais, po to pereinant prie Ti-
beto pratimų. Įprastai mankšta 
trunka apie 1-1.5 valandos, 
tačiau pasitaiko rytų, kuomet 
visas susitikimas užtrunka ir 
ilgiau.  

Sveikos gyvensenos propa-
guotojai turi ir kitą tradiciją 
- drauge išgerti masala arba 
matcha arbatos. „Arbatos žo-
džiu ceremonija“, - šypsosi 
Monika. Ją papildo kita ben-
dramintė Raminta Šniaukštai-
tė, pritardama, jog visa ši cere-
monija labiausiai ir sustiprina 
bendravimą: „Man rodos, čia 
esmė yra šito būrelio, nes 
paskui mes galime va taip va 
„čiatint“. <...> Bendruomenę 
gal tokie dalykai labiausiai ir 
kuria.“

Kompiuterio ekranas nie-
kuomet neatstos tikro ryšio

Prisiminusi neseniai pasi-
baigusį karantiną ir jo metu 
išpopuliarėjusias treniruo-
tes, transliuojamas internetu, 
paklausiau, kokia apie tai jų 
nuomonė. Į mankštas einan-
tys anykštėnai sakė, jog bandė  
mankštintis nuotoliniu būdu, 
ir pripažino, jog tai  neatsto-
ja gyvų susitikimų bei žmo-
giško artumo: „Nelabai man. 
Ne tas, na, nėra tokio ryšio. 
Bendravimo. Nes mes dau-
giau renkamės kaip draugai, 
bendraminčiai. O mankštą gali 
padaryti namuose. Renkamės 
dėl arbatos, išsimaudymo, po-
zityvo ryte, kad anksčiau atsi-
keltume“, - dalijosi patirtimi 

Skaistė. 
Pasisveikinę su ryto saule, 

įsikrauna energijos
Pasiteiravus, kodėl būtent 

tokia seka prasideda ritualas, 
Juozas primena: „Saulės pa-
sveikinimas, kaip taisyklė, 
turi eiti pirmiausia.“ Ir jeigu tą 
rytą saulės visgi nesimato, ko-
manda pataria nenumoti į tai 
ranka ir bandyti ją prisikviesti: 
„Būna kartais labai debesuota, 
o padarom saulės pasveikini-
mą -  ir saulė išlenda. Būna 
tokių stebuklų dažnai“, - sako 
Skaistė.

Ne paslaptis, jog ryto ritua-
lai yra svarbi žmogaus dienos 
dalis, norint pradėti kiek svei-
kiau gyventi. „Šiaip iš esmės 
ryto ritualai svarbu. Kiekvieną 
dieną įkrauna energijos, pozi-
tyvo, kažkokių gerų minčių. 
Jeigu ne, rytas gali prasidėti 
kitą kartą ne tokiom gerom 
emocijom“, - dalijasi patari-
mais Monika. „Kai įlendi į tą 
šaltą vandenį ir, atrodo, pasi-
junti kaip naujai gimęs. Viskas 
nusiplauna“, - papildo Moniką 
Skaistė. 

Prisijungti gali visi 
prijaučiantys

Ar jie skelbiasi apie savo 
rytinius susitikimus ir ar ban-
do kaip nors juos reklamuoti? 
Skaistė su Monika atsako, jog 
visiškai ne. Didžiausia rekla-
ma, pasak merginų, kuomet 
informacija sklinda iš lūpų į 
lūpas: „Realiai viešai per daug 
neskelbiam. Žmonės natūra-
liai prisijungia, pamato. Arba 
iš pažįstamų  sužino.“ Sveikos 
gyvensenos mėgėjai pasakoja, 
jog būdavo net tokių atvejų, 
kuomet žmonės tiesiog eida-
mi pro šalį sumanydavo prisi-
jungti prie jų arba šliejasi prie 
grupės tie, kurie nenori vieni 
sportuoti. 

Kolektyvas teigia, jog yra 
atviras naujiems nariams. 
„Mes visiems atviri. Tiesiog 
atsikelk rytais, jau ir tiek bus 
gerai“, - motyvuoja Skaistė. 
Nors mankštos vyksta visiškai 
nemokamai, tačiau šito kolek-
tyvo nariai mano, kad ne vi-
siems gali patikti ankstyvasis 
kėlimasis.

Grupė anykštėnų mankštas pradeda pasisveikindami su saule.

Sveikos gyvensenos mylėtojams rytiniai ritualai įkrauna energi-
jos ir pozityvo dienai.            eglės kAlADYTĖs nuotr.

Mankštas organizuojanti Skaistė Uselytė (centre) turi ir kitų po-
mėgių. Ji šoka Anykščių kultūros centro istorinio šokio studijoje 
„Baltoji Pavana“  ir tautinių šokių kolektyve „Gojus“. 

Anykščių kultūros centro nuotr.

ieva kARPAViČiūTĖ
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Drugiai verpikai apgraužė 
Kavarsko liepas lina DAPkienĖ

Kam tenka važiuoti keliu Kavarskas-Svirnai, jau ne pir-
mus metus abipus kelio mato daug pažeistų, apgraužtais la-
pais liepų ir keistus, kabančius maišelius medžių šakų gale. 
Tai pūkapilvio verpiko – verpikų šeimos drugio – tankūs, 
įvairių netaisyklingų formų, ištįsę šilkinių siūlų lizdai. Juo-
se kurį laiką gyvena drugio vikšrai. 

Ne pirmi metai 

Bene 20 liepų šalikelėje yra 
poplikės – apgraužtais lapais. 
Tik vos vienas kitas nepažeis-
tas lapelis likęs. Ant tokių pli-
kų šakų dar gerai matyti tankūs 
šilkinių siūlų lizdai. Pasirodo, 
juose gyvena pūkapilvio ver-
piko (lot. Eriogaster lanestris) 
vikšrai. 

Anksčiau buvo reta rūšis 

1984 m. leidimo drugių atla-
se „Lietuvos drugiai“ Ričardas 
Kazlauskas yra labai gražiai 
pasakęs: „Šis retas ir įdomios 
biologijos drugys saugotinas 
kaip mūsų gamtos puošmena.“ 
Lietuvoje ir visame Pabaltijyje 
laikytas gana reta rūšimi. Lie-
tuvos Respublikos Aplinkos 
ministerijos Valstybinės miškų 
tarnybos internetiniame pus-
lapyje rašoma, kad pūkapilvis 
verpikas nedažnas, pažeidžia 
pavienius medžius ar jų šakas, 
židinių nesudaro. 

Vėliau išleistoje R. Kazlaus-
ko knygoje „Lietuvos drugiai“ 
(2008 m.) yra rašoma, kad 
Lietuvoje tai retas, lokaliai 
paplitęs drugys. Kai kuriuose 
šaltiniuose nurodoma, kad šių 
drugių esama 16-oje Lietuvos 
rajonų (Ivinskis, 2004). Pasak 
Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos entomologo Giedriaus 
Švitros, šiuo metu šis drugys 
pastebimas dažniau: „Pernai 
metais ir šiemet esu gavęs gana 
nemažai duomenų apie šio dru-

mėnesį, aktyvūs vakarais ir 
naktimis, tad dieną juos aptikti 
sudėtinga. Gyvena pamiškėse, 
proskynose, aukštapelkių pa-
kraščiuose. Patelės neskraido, 
tik ropinėja. Kiaušinius deda 
ant jaunų ūglių, šakučių galuo-
se. Knygos „Lietuvos drugiai“ 
autorius R. Kazlauskas rašo, 
kad pūkapilviu verpiku šis dru-
gys vadinamas dėl to, kad pa-
telės pilvo galas apaugęs rudų 
šerelių kuokštu. Jais patelė 
pridengia padėtus kiaušinius. 
Minimas autorius pastebi, kad 
labai įdomi šio drugio biolo-
gija: išsiritę šimtai pūkapilvio 
verpiko vikšrų kurį laiką gy-
vena bendruomenėmis, beržo, 
liepos ar gluosnio krūmo šaku-
tę padengia tankiu šilko tinklu, 
kad į vidų nepatektų parazitinių 
plėviasparnių. Naktį išlenda 
maitintis, o grįžę vėl užtaiso 
tankųjį tinklą. Suaugę vikšrai 
palieka lizdą ir leidžiasi žemyn 
kamienu ieškoti saugios vietos 
pavirsti į kokoną. Kokonai daž-
niausiai randami prie medžio 
kamieno, o juose esančios lė-

liukės gali diapauzuoti, t. y. su-
augėliai išsirita nebūtinai kitų 
metų pavasarį, bet dar po metų. 
Virtimo į suaugėlius intensy-
vumas priklauso nuo aplinkos 
sąlygų. 

Stebimas plitimas rajone 

Šalikelė Kavarskas-Svirnai 
nėra vienintelė vieta, kur šio 
straipsnio autorė stebėjo liepas 
apgraužtais lapais. Pūkapilvis 
verpikas gyvena ir Budrių kai-
mo paežerėje. Čia taip pat ap-

graužė seną liepą ir iki dabar 
dar kabo vienas šilkinis lizdas, 
tiesa, pačių vikšrų jau nematy-
ti – likusios tik jų išnaros. Šiuo 
metu vikšrai jau virtę lėliukė-
mis ir žiemos iki balandžio mė-
nesio ar net dar ilgiau. Kol lie-
ka keletas neapgraužtų didelių 
medžių – liepų, nuo kurių čia 
gyvenantiems reikalingi liep-
žiedžiai, lai gyvena šie drugiai, 
tegul sau skraido. Kad tik ne-
taptų per daug dažna ši rūšis, o 
kol kas visiems vietos gamtoje 
tikrai pakaks. 

Verpikų vikšrų suformuoti lizdai dar kabo šalikelėje prie Kavarsko. 

Pūkapilvis verpikas, arba kitaip – pūkinis verpikas. 

Budrių kaime šiemet fotografuotas pūkapilvio verpiko vikšrų lizdas.       Autorės nuotr.

gio vikšrų lizdus ir pačių suau-
gėlių stebėjimus įvairiuose Lie-
tuvos rajonuose.“ 

Verpikas mėgsta „verpti“ 

Valstybinė miškų tarnyba yra 
paskelbusi, kad pūkapilvis ver-
pikas  turi sinonimą – pūkinis 
verpikas. Nurodomi pažeidimai 
šių medžių rūšių: beržų, liepų, 
gluosnių, skėstašakių slyvų, 
kitų lapuočių. Pažeidimo vieta 
– laja. Pažeidimo laikas – bir-
želio-liepos mėnesiai. 

Pateikiama drugio morfolo-
gija: suaugėliai drugiai rausvai 
rudos spalvos, ties sparno pa-
grindu ir apie vidurį yra baltos 
dėmės bei pilkšva juosta sparno 
apačioje. Kiaušinių neišdėju-
sios patelės turi neproporcingai 
didelį kūną. 

Literatūros duomenimis, dru-
giai pradeda skraidyti balandžio 
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Netekusiems visų ar daugumos dantų – 
laiko patikrintas gydymo metodas

Netekus visų ar daugumos dantų dar neseniai buvo siūlomi išimami protezai arba su-
dėtinga implantacija. Jai neretai buvo reikalinga kaulo priauginimo procedūra. Tokiai 
implantacijai vienam žandikauliui prireikdavo net 6-8 implantų. Tačiau naujais dantimis 
galima džiaugtis daug paprasčiau. „Visi ant keturių“ implantacijos metodas – tai pažan-
giausias būdas greitai ir lengvai susigrąžinti sveikatą ir gražią šypseną. 

Perversmą sukėlusi 
procedūra

Portugalų odontologo P. 
Malo išrastas metodas sukėlė 
tikrą perversmą implantolo-
gijoje. „Nobel Biocare“ kom-
panijos patentuotas gydymo 
būdas leidžia padaryti tai, kas 
anksčiau buvo neįmanoma. 
Dantys atkuriami per trum-
piausią įmanomą laiką, o pro-
cedūra – gerokai lengvesnė nei 
bet kuris tradicinis metodas.  
Implantai puikiai toleruojami 
organizmo ir prigyja iš karto 
net 98% atvejų. Pojūtis ir to-
lesnė priežiūra – lyg natūralių 
dantų. 

CLINIC |DPC implantuo-
jantis gydytojas Simonas 
Bankauskas sako, jog Nobel 
Biocare patentuotas „visi ant 
keturių“ metodas pakeitė ir pa-
cientų, ir gydytojų gyvenimą. 
CLINIC | DPC odontologijos 
klinikų tinklas pirmasis Lietu-
voje, dar 2010 metais, pradėjo 
taikyti šį unikalų implantaci-
jos metodą. „Šį gydymo būdą 
drąsiai galime vadinti pažan-
giausiu dantų implantacijos 
metodu, kuris šiuo metu tai-
komas Lietuvoje Jis idealiai 
tinka žmonėms, kurie neteko 
daugumos ar net visų dantų. 
Tai, kas anksčiau reikalauda-
vo ilgų ir sudėtingų procedū-
rų, dabar atliekama greitai, 
sklandžiai ir patikimai. Tiek 
gydytojams, tiek pacientams 
didžiulė nauda – sutaupytas 
laikas ir paprastesnė proce-
dūra. Juk visiems dantims 
atkurti reikia kur kas mažiau 
implantų. Taip pat dažniausiai 
išvengiama sudėtingos kau-
lo priauginimo procedūros. 
Nors „visi ant keturių“ meto-
das taikomas jau ne vienerius 
metus ir yra laiko patikrintas, 

iki šiol neturime pranašesnio 
už jį būdo atkurti visus dantis 
greitai, saugiai ir patikimai“, 
– pasakoja gydytojas. 

Procedūros eiga

Vos vieno vizito metu paci-
entui įsriegiami implantai ir 
ant jų uždedami laikini dan-
tys. Tai reiškia, jog jau po vie-
no apsilankymo pas gydytoją, 
pacientas gali džiaugtis nauja, 
sveika šypsena. Po kelių mė-
nesių pagaminami nuolatiniai 
dantys, kurie pakeičia laiki-
nuosius. Jie niekuo nesiskiria 
nuo natūralių dantų ir savo 
išvaizda, tad žmogus nejaučia 
diskomforto šypsodamasis, 
bendraudamas.

Pati procedūra yra itin saugi 
ir kur kas paprastesnė už nau-
dotas iki šiol. Nobel Biocare 
jau 18 metų renka dokumen-
tacijas apie „visi ant keturių“ 

implantacijos būdas – jums. 
Procedūros metu visiškai at-
kuriama kramtymo funkcija. 
Jau po pirmos procedūros su 
laikinais dantimis pacientas 
vėl gali kramtyti kietą mais-
tą. Atkurta kramtymo funk-
cija užtikrina gerą maisto su-
smulkinimą, todėl pagerėja 
virškinimas. Be to, implantai 
įtvirtinami žandikaulyje, o tai 
neleidžia kaului nykti. Rezul-

tatas – ne tik nauji dantys, bet 
ir nauja gyvenimo kokybė. 
Tai yra ilgalaikis sprendimas, 
kuris kartais gali pareikalau-
ti nemažai finansinių išlaidų. 
Tačiau svarbu suprasti, kad tai 
yra neatskiriama žmogaus fi-
zinės ir psichologinės darnos 
dalis. Sveika ir graži šypsena 
leidžia džiaugtis visaverčio 
gyvenimo malonumais.

Užsak. nr.766

gydymo atvejus. Tyrimais 
įrodyta, kad net 98 procentai 
atvejų, kada implantai pacien-
tams prigyja procedūros metu, 
o dantenos kur kas mažiau 
tinsta ir kraujuoja. Dėl proce-
dūros paprastumo ir saugumo 
ji gali būti atliekama net itin 
garbingo amžiaus senjorams. 

Procedūros metu naudoja-
mos pažangios, gerai organiz-
mo toleruojamos medžiagos. 
Implantai gaminami iš aukš-
tos kokybės titano lydinio. 
Jie yra tarsi dirbtinė danties 
šaknis ant kurios tvirtinami 
nauji dantys. Tačiau implanto 
paskirtis – ne tik laikyti dan-
tis. Jie taip pat stimuliuoja 
žandikaulio kaulą ir užtikri-
na, kad jis nenyks. Sunykęs 
žandikaulis – didžiulė senų 
žmonių problema. Ji sąlygoja 
skausmus žandikaulio srityje, 
sumažina galimybes kramtyti 
maistą, o tai apsunkina virški-
nimą. 

Kam tinka „Visi ant 
keturių“ 

Šis modernus gydymo bū-
das tinka visiems pacientams, 
netekusiems daugumos ar visų 
dantų. Dėl procedūros papras-
tumo ir gerai organizmo tole-
ruojamų medžiagų ši implan-
tacija gali būti atliekama bet 
kokio amžiaus pacientams. 

Jei norite susigrąžinti ga-
limybę drąsiai šypsotis, lais-
vai bendrauti ir valgyti bet 
kokį mėgstamą maistą, šis 

KLINIKOS KONTAKTAI

Tel. + 370 632 00005, el. paštas: konsultacija@clinicdpc.lt
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedici-
ja. (kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Albatrosas ir uolinis 
kuoduotasis pingvinas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.
11:25 Susipažink su mano 
pasauliu.
11:55 Pasaulio dokumentika.
13:40 Puaro. N-7.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu 
į gestų k.).
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Viktorija. N-7.
21:50 Ponas Bynas. N-7.
23:20 Moteris, kuri sumažėjo. 
(kart.). N-7. 
00:45 Centrinė žvalgyba. 
(kart.). N-14. 

06:20 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai.
06:50 Bunikula.
07:20 Neramūs ir triukšmingi.
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:20 Tomas ir Džeris.

08:50 Broliai meškinai ir fan-
tastiškas nuotykis.
10:35 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu.
12:25 Galaktikos gelbėtojai. 
N-7.
14:30 Valgyk, melskis, mylėk. 
N-7.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas. Orai.
19:30 Transformeriai. 
Paskutinis riteris. N-7.
22:30 12 stipriausių. N-14.
01:05 Aeon Flux. N-7.
02:50 Bjauri tiesa. (kart.). 
N-14.

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
14:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. 
Uždarymo ceremonija.
17:10 Kobra 11. N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Kobra 11. N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas. Orai.
19:30 Piteris Penas. N-7.
21:50 Užsienietis. N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Užsienietis. N-14.
23:55 Žudikės maniakės 
užrašai. N-14.
01:55 Diena po rytojaus. 
(kart.). N-7. 

06:30 Pričiupom! (kart.).
07:30 Lietuvos rinktinė prieš 
Latvijos rinktinę. (kart.).
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Pasaulio taurė 2021.
10:05 Kova už būvį.

11:15 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu. N-7.
12:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
13:40 Ekstrasensai tiria. N-7.
15:55 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
17:05 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. N-7.
18:15 Nusikaltimų tyrėjai. 
N-7.
19:30 Mirtinas ginklas. N-7.
20:30 Paskutinis laivas. N-7.
22:30 Legendų biuras. N-14.
23:45 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII. N-14.
00:50 Sakalo akis. (kart.). 
N-14.
03:00 Suvilioti nepažįstamąjį. 
(kart.). N-14.

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 100 metų propagan-
dos. 
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. N-7.
09:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7.
11:00 Džeimio ir Džimio kuli-
narinės dvikovos.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Moteris. N-7.
17:45 Šeimyninės melodra-
mos.
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Prancūziška žmog-
žudystė. Žmogžudystės 
Lotaringijoje. N-14.
23:00 Triušio urvas. N-14.
00:50 Mailso kelias. (kart.). 
N-14.
02:45 Vera. Senos žaizdos. 

(kart.). N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! (kart.).
07:30 Šoka Lietuva.
07:45 Krikščionio žodis. 
08:00 Kelias.
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.
09:00 Širdyje lietuvis.
10:00 Po laukinę gamtą.
10:30 Į žvaigždes.
11:00 Stop juosta.
11:30 7 Kauno dienos.
12:00 Mokslo sriuba.
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos. 
Tiesioginė transliacija.
13:40 Šventadienio mintys.
14:10 Klausimėlis.
14:30 Pakalikai. (kart.).
16:00 Muzikos talentų lyga.
17:30 Kultūringai su Nomeda.
18:30 Traukinys į mirtį.
19:30 Archyvų forumas.
20:20 Šoka Lietuva.
20:30 Panorama (su vertimu 
į gestų k.).
20:52 Sportas. Orai (su verti-
mu į gestų k.).
21:00 Kremerata Baltica 
koncertas.
22:00 Fortepijono maratonas 
Beethovenui.
22:25 Geismų tramvajus. 
(kart.). N-7. 
01:40 Ponas Bynas. (kart.). 
N-7. 

06:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
17:00 Sandėlių karai. N-7.

18:00 Lombardų žvaigždės. 
N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Vienas. N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas. Orai.
22:00 TIESIOGIAI TOKIJO 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. 
Uždarymo ceremonija.
01:20 Marsietis. (kart.). N-14.

06.59 Programa.
07.00 Žiedas su rubinu. N-7.
08.00 Švarūs miestai.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.30 TV Europa pristato. 
Lietuvos gelmių istorijos.
11.00 Vyrų šešėlyje. Monika 
Alūzaitė – Kuličauskienė.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pėdsakas. N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 24/7.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laisvės TV valanda.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Pėdsakas. N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
03.35 Vyrų šešėlyje. Monika 
Alūzaitė – Kuličauskienė.
03.55 Kaimo akademija.
04.20 Laikykitės ten.

05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.

06:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
07:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:30 Geltonas karutis.
08:00 Kablys.
08:30 Šiandien kimba. 
09:30 Orijaus kelionės.  
10:00 Alfas vienas namuose.
11:00 Keturios sienos.
11:30 Išpakuota.
12:00 Sekmadienio Šv. Mišių 
transliacija.
13:15 Išlikę.
13:45 Sveikatos receptas. 
14:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu. 
15:00 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
15:30 Geltonas karutis.
16:00 nežVAIRUOK.
16:30 Spausk gazą.
17:00 Automobilis už 0 Eur.
18:00 Pokalbis su D. 
Žeimyte-Biliene.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Kasdienybės herojai.  
20:45 Mano pramogos veidai.
21:30 Pokalbiai prie jūros.
22:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
00:00 nežVAIRUOK.
00:30 Išlikę.
01.00 Ugnikalnių takais.
01:30 Ugnikalnių takais.
02:00 Ugnikalnių takais.
02:30 Ugnikalnių takais.
03:00 Ugnikalnių takais.
03:30 Delfi premjera.
04:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka. N-7. 
09:40 Komisaras Reksas. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai. (su 
vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 Daiktų istorijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Rožės vardas. N-14.
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka. (kart.) 
N-7. 
00:30 Išpažinimai. (kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 

21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Prieš įstatymą N14. 
00:35 Strėlė  N-7. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 La Maistas  (kart.).
08:05 Sveiki atvykę.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nesuvokiama  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Nesuvokiama  N-14.
00:10 Bulis  N-14.
01:10 Havajai 5.0  N-7.

06:40 Mano virtuvė geriausia (k).
07:50 Šuo (k) N-7. 
09:00 Pėdsakas (k) N-7. 
09:55 Iškvietimas (k) N-7. 
10:50 Mentalistas (k) N-7.  
11:45 CSI. Majamis  N-7.  
12:45 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 

17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 FTB. Ieškomiausi  N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Švari biografija N14. 
23:10 Mirtinas ginklas (k) N-7. 
00:10 Legendų biuras (k) N14. 
01:25 Karo vilkai. Likvidatoriai VII  
(k) N14. 

06:00 Daktaras Ozas. N-7. 
06:55 Žingsnis iki dangaus. (kart.) 
N-7.
08:15 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai. (kart.) N-7. 
13:35 Stebuklas. (kart.) N-7. 
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Mirties užeiga. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7.
01:55 Prancūziška žmogžudystė. 
Žmogžudystės Lotaringijoje. (kart.) 
N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Legendos. (kart.)
06:50 „Dainų dainelės“ akimirkos.
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės. (kart.)
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.)
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.
08:40 Po laukinę gamtą. (kart.)
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.)
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.)
12:00 Kas geresnio, kaimyne? 
(kart.)
12:30 Krikščionio žodis. (kart.)
12:45 Klausimėlis. (kart.)
13:00 Kultūros diena. (kart.)
13:55 Muzikos talentų lyga. (kart.)
15:25 Ką veikti?!
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gamina vaikai.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.) N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Išpažinimai. (kart.)
19:30 Dirigentas Gintaras 
Rinkevičius.
20:20 Dizaino dokumentika.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Agata Kristi. Pelėkautai. N-7.
00:25 DW naujienos rusų kalba.

06:30 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
07:15 Nuogi ir įbauginti  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.)
09:20 Sandėlių karai  (kart.) N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Paskutinis žmogus Žemėje  
N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.

15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Palikimas  N-14.
23:10 Nusileidimas 2 S.
00:55 Naša Raša  N-14.
01:25 Univeras  N-7.

05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. N-7.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 Netikėtas teisingumas. N-7.
08.00 Senjorų avilys.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 24/7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Brangioji, aš perskambinsiu. 
N-7.
17.00 Netikėtas teisingumas. N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Brangioji, aš perskambinsiu. 
N-7.

23.30 Netikėtas teisingumas. N-7.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Lietuviškos atostogos.  
07:00 Pokalbis su D. Žeimyte-
Biliene.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Geltonas karutis.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Pokalbiai prie jūros.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Jūs rimtai?
14:00 Išpakuota. 
14:30 Keturios sienos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:15 Delfi diena. Dienos tema.
15:35 Delfi diena. Piniginiai rei-
kalai.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Iš esmės su V. 
Bruveriu ir D. Žeimyte-Biliene.
20:00 Geltonas karutis.
20:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Kasdienybės herojai..  
22:15 Mano pramogos veidai.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
00:00 Pokalbis su D. Žeimyte
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka. N-7.
09:40 Komisaras Reksas. N-7.
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 (Ne)emigrantai. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai. (su 
vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 Istorijos perimetrai. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios. 
22:00 Nuostabioji draugė. N-14.
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka. (kart.) 
N-7. 
00:30 Euromaxx. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris  
N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 

21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Rizikinga erzinti diedukus 
N-7. 
00:45 Strėlė  N-7. 
01:45 Laiškai iš Ivo Džimos (k) 
N14.

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas..
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Tunelis  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 “TV3 sportas.Orai.
22:00 Antrasis šansas N-14.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Antrasis šansas N-14.
23:15 Jėga ir Kenoloto.
23:18 Antrasis šansas N-14.
00:10 Bulis  N-14.
01:10 Havajai 5.0  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7.  
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:20 Šuo (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Herbas ar skaičius. 

Merginos  (k).
11:25 Mentalistas (k) N-7. 
12:20 CSI. Majamis  N-7. 
13:20 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 FTB.Ieškomiausi  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Nepaklūstantis įstatymui 
N14. 
22:55 Snaiperis. Tobulas šūvis 
(k) N14. 
00:50 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 

06:20 Daktaras Ozas. N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos. 
(kart.)
08:20 Dvi širdys. N-7. 
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai. (kart.) N-7. 
13:35 Stebuklas. (kart.) N-7.
14:35 Baudžiauninkė N-7. 
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Į šiaurę per šiaurės vakarus. 
Ponia Irmler. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7. 
01:55 Į šiaurę per šiaurės vakarus. 
Auksas. (kart.) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 

(kart.)
07:05 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės. (kart.)
07:30 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.)
07:40 44 katės. 
07:50 Įdomiosios atostogos. (kart.)
08:40 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.)
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.)
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.)
12:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
(kart.)
12:30 Kelias į namus. (kart.)
13:00 Širdyje lietuvis. (kart.)
13:55 Čia – kinas. (kart.)
14:25 Veranda. (kart.)
14:55 Traukinys į mirtį. (kart.)
15:50 Drakoniukas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.) N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Anykščių kraštas. Anykščių 
krašto sakraliniai statiniai. (kart.)
19:30 Pokyčių karta.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Sinatra. Viskas arba nieko.
23:40 Maistas: tiesa ar pramanas?
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Džiazo muzikos vakaras.

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.).

09:25 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Tobulas ginklas  N-14.
22:50 Skubi pagalba  N-14.
23:40 Naša Raša  N-14.
01:00 Univeras  N-7.

05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 Netikėtas teisingumas. N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Triguba apsauga. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena. 
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Netikėtas teisingumas. N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Baltijos kelias.
23.30 Netikėtas teisingumas. N-7.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Sveika lėkštė su V. 
Kurpiene.
07:00 Alfas live.  
08:00 Yugo broliai.
08:30 Spausk gazą.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Sveikatos receptas. 
11:15 GARSIAI!
11:45 Delfi pulsas.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 nežVAIRUOK.
14:00 Pokalbiai prie jūros.
14:30 Retro automobilių dirbtuvės.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
20:00 nežVAIRUOK.
20:30 Pokalbiai prie jūros.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Orijaus kelionės.  
22:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Mano pramogos veidai.
00:15 Delfi pulsas.
00:30 Delfi diena.
05:30 Sveika lėkštė.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka. N-7. 
09:40 Komisaras Reksas. N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Daiktų istorijos. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai. (su 
vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė. N-14.
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14. 
23:45 Įstatymas ir tvarka. (kart.) 
N-7. 
00:30 Šventadienio mintys. 
(kart.).
01:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7.  
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.  
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 

20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Laiškai iš Ivo Džimos  N14. 
01:20 Strėlė  N-7. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Kung fu panda.  
07:35 Tunelis  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Kikboksininkas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Kikboksininkas N-14.
00:05 Bulis  N-14.

06:30 Mano virtuvė geriausia  (k).
08:25 Šuo  (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas  (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos  (k).
11:35 Mentalistas (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 

17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7.  
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 FTB. Ieškomiausi  N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Snaiperis. Tobulas šūvis  
N14. 
22:55 Švari biografija (k) N14. 
01:05 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 

06:05 Daktaras Ozas. N-7. 
07:00 Žingsnis iki dangaus. (kart.) 
N-7.
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai. (kart.) N-7.
13:35 Stebuklas. (kart.) N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7. 
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Į šiaurę per šiaurės vaka-
rus. Auksas. N-14.
22:55 Svajoklė.
23:55 Našlaitės. N-7.
01:55 Mirties užeiga. (kart.) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.)
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės. (kart.)
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.)
07:35 44 katės.
07:50 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.

08:40 Lietuvos mokslininkai. 
(kart.)
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.)
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.)
12:00 Kultūrų kryžkelė. (kart.)
12:30 Kelias. (kart.)
13:00 Legendos. (kart.)
13:45 Šoka Lietuva.
14:00 7 Kauno dienos. (kart.)
14:30 Mokslo sriuba. (kart.)
15:00 Dirigentas Gintaras 
Rinkevičius. (kart.)
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.) N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Gyvenk kaip galima šva-
riau. (kart.)
19:30 Įdomioji Japonija.
20:20 Dizaino dokumentika.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Bloga mergaitė.
22:25 Vartotojų kontrolė (su verti-
mu į gestų k.).
23:20 Istorijos detektyvai.
00:05 DW naujienos rusų kalba.
00:20 Dabar pasaulyje.
00:45 Džiazo muzikos vakaras.

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11  (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.).
09:25 Gerasis daktaras  
N-7(kart.).
10:25 Simpsonai  N-7.

11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11  N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Barbaras. Kario iškilimas 
N-14.
22:50 Skubi pagalba  N-14.
23:40 Naša Raša  N-14.
01:05 Univeras N-7.

05.30 Nauja diena.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Triguba apsauga. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris. 
16.20 Sportas. 
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Baltijos kelias. 
23.30 Netikėtas teisingumas. 
N-7.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 GARSIAI!
07:00 Alfas vienas namuose.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Išpakuota.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Išlikę.
11:00 Alfas live.  
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Kasdienybės herojai.
14:15 Mano pramogos veidai.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 GARSIAI!
20:30 Lietuviškos atostogos.  
21:00 Yugo broliai.
21:30 nežVAIRUOK.
22:00 Kriminalinė Lietuvos zona 
su D. Dargiu.
22:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Kasdienybės herojai.  
00:15 Delfi pulsas.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka. N-7.
09:40 Komisaras Reksas. N-7.
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Istorijos perimetrai. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7.
17:30 Žinios. Sportas. Orai. (su 
vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedicija.
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Nuostabioji draugė. N-14.
23:00 Skyrybų vadovas drau-
gėms. N-14.
23:45 Įstatymas ir tvarka. (kart.) 
N-7. 
00:30 Veranda. (kart.)
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
(kart.)
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso reindže-
ris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.

19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai. 
22:30 Stebėtojai N14. 
00:15 Strėlė  N-7. 
01:15 Rizikinga erzinti diedukus 
(k) N-7. 

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Madagaskaro pingvinai  
(kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Tunelis  N-7.
20:30 Meilė be sienų  N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Užsienietis  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Užsienietis N-14.
00:00 Bulis  N-14.
01:00 Havajai 5.0  N-7.

06:05 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:00 Mano virtuvė geriausia (k).
08:30 Šuo (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos  (k).

11:35 Mentalistas  (k) N-7. 
12:30 CSI. Majamis  N-7. 
13:30 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
19:30 FTB. Ieškomiausi  N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Deimantų vagys N14. 
22:55 Nepaklūstantis įstatymui 
(k) N14. 
00:55 Greitojo reagavimo būrys 
N-7. 
01:55 FTB. Ieškomiausi (k) N-7. 

06:20 Daktaras Ozas. N-7. 
07:20 Šeimyninės melodramos. 
(kart.)
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai. (kart.) N-7.
13:35 Stebuklas. (kart.) N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodramos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7.
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Aleksas Hugo. Ir laimėje, ir 
varge. N-14.
23:05 Svajoklė.
00:05 Našlaitės. N-7. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.)
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės. (kart.)

07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.)
07:35 44 katės.
07:50 Įdomiosios atostogos. 
(kart.)
08:40 Gamina vaikai. (kart.)
09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.)
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.)
12:00 Kultūrų kryžkelė. (kart.)
12:30 Kūrybingumo mokykla. 
(kart.)
13:00 Kultūringai su Nomeda. 
(kart.)
14:00 Mūsų miesteliai. (kart.)
14:55 Pokyčių. (kart.)
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.) N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7. 
18:55 Mano mėgstamiausi.
19:00 Veranda. (kart.)
19:30 Mėnulis – mūsų vartai į 
Visatą.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.).
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.).
21:30 Tarp mūsų. N-14.
23:10 Veranda. (kart.)
23:40 Maistas: tiesa ar prama-
nas? 
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Džiazo muzikos vakaras.
01:35 Duokim garo! (kart.)

06:30 CSI kriminalistai (kart.) N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.).

09:25 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) N-7.
12:25 Naujakuriai  N-7.
12:55 Saša ir Tania  N-7.
13:55 Sandėlių karai  N-7.
14:55 Kobra 11 N-7.
15:55 CSI kriminalistai N-7.
16:55 Univeras  N-7.
18:00 Gerasis daktaras  N-7.
19:00 Moderni šeima  N-7.
20:00 Nuogi ir įbauginti  N-7.
21:00 Nepriklausomybės diena 
N-7.
23:50 Naša Raša  N-14.
01:10 Univeras  N-7.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Lietuvos gelmių istorijos.
07.00 Netikėtas teisingumas. N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Triguba apsauga. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Netikėtas teisingumas. N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Baltijos kelias.
23.30 Netikėtas teisingumas. N-7.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.

06:00 Ugnikalnių takais. 
06:30 Išlikę.
07:00 nežVAIRUOK.
07:30 Lietuviškos atostogos.  
08:00 Yugo broliai.
08:30 Orijaus kelionės.  
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Keturios sienos.
11:00 13 731 km dviračiu aplink 
Skandinaviją.
12:00 Delfi rytas. 
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Orijaus kelionės.  
14:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:30 Delfi diena. Dienos tema.
16:00 Delfi diena. Žinios.
16:35 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Faktai ir nuo-
monės su A. Peredniu.
20:00 Šiandien kimba. 
21:00 Yugo broliai.
21:30 Spausk gazą.
22:00 Automobilis už 0 eur.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi. 
00:30 Delfi diena.
05:30 Retro automobilių dirbtu-
vės.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
08:55 Įstatymas ir tvarka. 
N-7.
09:40 Komisaras Reksas. 
N-7. 
10:30 Tarnauti ir ginti. N-7. 
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Stilius. (kart.)
13:00 Įdomiosios atostogos.
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai.
16:45 Kalnų daktaras. N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai. 
(su vertimu į gestų k.)
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Nacionalinė ekspedi-
cija.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.
22:15 Greiti ir įsiutę 4. N-14.
24:00 Kristin. N-14. 
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 Balta - meilės spalva  
N-7. 
08:00 Volkeris, Teksaso rein-
džeris  N-7. 
10:00 Du gyvenimai.
11:10 Keičiu žmoną.
12:10 Būrėja.
13:20 Turtuolė varguolė (k) 
N-7. 
14:30 Uždraustas vaisius.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Stebuklas  N-7. 
20:30 Turtuolė varguolė  N-7. 

21:30 Ekvalaizeris N14.  
00:15 Matrica. Perkrauta  N-7.  

06:15 Galingieji reindžeriai  N-7.
06:40 Bailus voveriukas.
07:05 Madagaskaro pingvinai.
07:35 Tunelis  (kart.) N-7.
08:35 Meilės sūkuryje  N-7.
09:40 Vilties spindulys  N-7.
11:50 Rojus  N-7.
12:20 Kenoloto.
12:22 Rojus  N-7.
12:55 Tik tu – mano meilė  N-7.
15:00 Simpsonai  N-7.
16:00 TV3 žinios.
16:25 TV3 orai.
16:30 TV Pagalba  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 TV Pagalba  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Ratai 2.
21:50 Keršytojai N-7.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Keršytojai  N-7.
00:35 Tasmanijos velniai.
02:25 Antrasis šansas  N-14.

06:10 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:05 Mano virtuvė geriausia (k).
08:20 Šuo (k) N-7. 
09:30 Pėdsakas (k) N-7. 
10:25 Herbas ar skaičius. 
Merginos (k).
11:25 Mentalistas (k) N-7. 
12:20 CSI. Majamis  N-7. 
13:20 Mano virtuvė geriausia.
14:50 Šuo  N-7. 
16:00 Pėdsakas  N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Mentalistas  N-7. 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Merginos.

19:30 Amerikietiškos imtynės  
N-7. 
21:30 Stalingradas N14. 
00:05 Deimantų vagys (k) N14. 
02:00 Greitojo reagavimo būrys  
N-7. 

06:20 Daktaras Ozas. N-7. 
07:20 Šeimyninės melodra-
mos. (kart.)
08:20 Dvi širdys. N-7.
10:20 Akloji.
11:25 Pakvaišusi porelė.
12:30 Alpių gelbėtojai. (kart.) 
N-7. 
13:35 Stebuklas. (kart.) N-7.
14:35 Baudžiauninkė. N-7.
15:45 Pragaro virtuvė. N-7.
16:45 Šeimyninės melodra-
mos.
17:45 Akloji.
18:50 Alpių gelbėtojai. N-7. 
19:50 Stažuotoja. N-7.
21:00 Keliautojas. Leidimas iki 
vidurnakčio. N-14.
22:55 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir negyvas virėjas. 
N-14.
00:50 Aleksas Hugo. Ir laimėje, 
ir varge. (kart.) N-14. 

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Džiazo muzikos vakaras. 
(kart.)
07:00 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės. (kart.)
07:25 Drakoniukas Kokosas. 
(kart.)
07:35 44 katės.
07:50 Archyvų forumas. (kart.)
08:40 Gyvenk kaip galima šva-
riau. (kart.)

09:10 Labas rytas, Lietuva (kart.)
11:40 DW naujienos rusų kalba 
(kart.)
12:00 Kultūrų kryžkelė. (kart.)
12:30 Stop juosta. Švėkšna. 
(kart.)
13:00 Traukinys į mirtį. (kart.)
13:55 Išsaugota istorija. (kart.)
14:25 Pasivaikščiojimai. (kart.)
14:55 Mėnulis – mūsų vartai į 
Visatą. (kart.)
15:50 Drakoniukas Kokosas.
16:00 44 katės.
16:15 Leksė ir Lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės.
16:40 Gustavo enciklopedija.
17:10 Tarnauti ir ginti. (kart.) N-7. 
18:10 Čikagos policija. N-7.
18:55 Mano mėgstamiausi. 
19:00 Stop juosta. Švėkšna. 
(kart.)
19:30 Kultūros diena.
20:30 Panorama (su vertimu į 
gestų k.).
20:52 Sportas. Orai. (su vertimu 
į gestų k.)
21:00 Orkestro repeticija. N-14.
22:15 Sostinės dienos 2020.
23:30 Išsaugota istorija. (kart.)
24:00 DW naujienos rusų kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 
00:40 Džiazo muzikos vakaras.

06:30 CSI kriminalistai” (kart.) 
N-7.
07:15 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:10 Univeras  (kart.).
09:25 Gerasis daktaras  (kart.) 
N-7.
10:25 Simpsonai  N-7.
11:25 Moderni šeima  (kart.) 
N-7.
12:20 Naujakuriai  N-7.
12:50 Saša ir Tania  N-7.

13:55 Sandėlių karai  N-7.
15:00 Kobra 11  N-7.
17:25 Univeras.
18:00 Optibet A lygos rung-
tynės Telšių „Džiugas“ – 
Kėdainių „Nevėžis“.
20:00 Farai  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Pagrobimas  N-14.
23:55 Nepriklausomybės diena 
N-7 (kart.).
02:45 Palikimas  N-14 (kart.).

05.30 Nauja diena.
06.30Lietuvos gelmių istorijos.
07.00 Netikėtas teisingumas. N-7.
08.00 Žiedas su rubinu. N-7.
09.00 Triguba apsauga. N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
11.00 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 Teisingumo agentai. N-7.
15.00 Reali mistika. N-7.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas. Orai.
16.30 Vyrų šešėlyje. Monika 
Alūzaitė – Kuličauskienė.
17.00 Netikėtas teisingumas. N-7.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas. Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas. Orai.
20.30 Reali mistika. N-7.
21.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas. Orai.
23.00 Bušido ringas. N-7.

23.30 Netikėtas teisingumas. N-7.
00.30 Teisingumo agentai. N-7.
01.30 Daktarė Kovalčiuk. N-7.
02.20 Vieno nusikaltimo istorija. 
N-7.

06:00 Ugnikalnių takais.
06:30 Pokalbiai prie jūros.
07:00 2800 km Dunojumi baidare 
su A. Valujavičiumi.
08:00 Yugo broliai.
08:30 Sveiki! Su gydytoju V. 
Morozovu.
09:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
10:00 Ugnikalnių takais.
10:30 Geltonas karutis.
11:00 Alfas vienas namuose.
12:00 Delfi rytas. Dienos naujienų 
apžvalga.  
13:00 Ugnikalnių takais.
13:30 Spausk gazą.
14:00 nežVAIRUOK.
14:30 Lietuviškos atostogos.
15:00 Delfi diena. Žinios.
15:35 Delfi diena. Dienos tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16:30 Delfi diena. Dienos interviu.
17:00 Delfi diena. Žinios.
17:30 Delfi diena. Dienos tema.
18:00 Delfi diena. Žinios.
18:30 Delfi diena. Dienos interviu.
19:00 Delfi diena. Žinios.
19:15 Delfi diena. Verslo požiūris.
20:00 Orijaus kelionės.  
20:30 Delfi premjera.
21:00 Yugo broliai.
21:30 Jūs rimtai? 
22:00 Kriminalinė zona su D. 
Dargiu.
22:30 Lietuviškos atostogos.
23:00 Ugnikalnių takais.
23:30 Automobilis už 0 Eur.
00:30 Delfi diena.
05:30 Delfi premjera.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotus 
žodžius. Atsakymas — žodis iš likusių neiš-

brauktų 
raidžių.

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

gaminame su „Anykšta“

„Anykšta“ laukia ir Jūsų jau išbandytų patieka-
lų receptų. Įdomiausius spausdinsime laikraštyje. 

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

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Daiktų istorijos. (kart.)
07:00 Išpažinimai.
07:30 Luisas ir ateiviai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Pasaulio dokumentika. 
Paslaptinga peizažų istorija.
12:00 Apaštalinio nuncijaus 
Ukrainoje prelato Visvaldo 
Kulboko įšventinimo vyskupu 
iškilmės. Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Vilniaus arkika-
tedros.
13:45 Kelionių atvirukai.
14:00 Hadsonas ir Reksas.
15:30 Žinios. Orai. (su vertimu 
į gestų k.)
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai. (su 
vertimu į gestų k.)
18:00 Euromaxx.
18:30 Paskutinis laiškas. J. 
Lukša-Daumantas. N-7.
19:30 Stilius.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Mano daina.
22:25 Seržantas Bilkas. N-7.
24:00 Greiti ir įsiutę 4. (kart.) 
N-14. 
01:45 Orkestro repeticija. 
(kart.) N-14. 

06:30 Broliai meškinai. 
07:00 Bunikula.
07:25 Neramūs ir triukšmingi.
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū.
08:30 Tomas ir Džeris.
08:40 Klara ir stebuklingasis 
drakonas.
10:25 Tomas ir Džeris. 
11:30 Princesė Enė.

13:50 Hugo išradimas.
16:20 Robinas Hudas. Vyrai su 
triko N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai. 
19:30 Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša.
21:20 Taip, mes juodi N14. 
23:10 Be įsipareigojimų N14. 
01:20 Ekvalaizeris (k) N14. 

06:35 Kung fu panda (kart.).
07:00 Bakuganas  N-7.
07:30 Galingasis 6  N-7.
08:00 Madagaskaro pingvinai  
(kart.).
08:30 Simpsonai  N-7.
09:00 Skaniai ir paprastai.
09:30 Maisto kelias.
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Sveiki atvykę.
11:25 Laukinio Paryžiaus 
istorija.
12:20 Kenoloto.
12:22 Laukinio Paryžiaus 
istorija. 
12:30 Ar mes pora? N-7.
14:45 Dykumos daktarė N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis  N-7.
17:20 Kenoloto.
17:22 Ekstrasensų mūšis  N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Kodas: L.O.B.I.A.I.  N-7.
19:35 Eurojackpot.
19:40 Kodas: L.O.B.I.A.I.  N-7.
22:10 Angelas  N-14.
22:15 Jėga ir Kenoloto.
22:18 Angelas  N-14.
00:25 Mergvakaris  N-14.

06:30 Pričiupom! (k).

07:30 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu (k) N-7. 
08:30 Miško atspalviai. 
09:00 Kova už būvį (k).
11:10 Geriausi šuns draugai.
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu  N-7..
12:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos.
14:00 Ekstrasensai tiria  N-7. 
16:10 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai. 
17:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi  N-7. 
18:25 Tie, kurie žudo  N-7. 
19:30 Kaukės. 
22:00 Lošėjas   N14. 
00:15 Absoliutus blogis   N14. 

06:20 Pasirinkę Lietuvą. 
06:50 100 metų propagandos. 
07:20 Akloji.
08:50 Daktaras Ozas. N-7. 
09:45 Žingsnis iki dangaus. 
N-7.
11:00 Sodas už namo.
12:00 Šviežias maistas. Anos 
Olson receptai.
13:00 Mylėk savo sodą.
14:00 Akloji.
15:45 Moteris. N-7.
17:45 Šeimyninės melodra-
mos. (kart.)
18:45 Akloji.
19:50 Būrėja.
21:00 Vera. Drumsti vandenys. 
N-14.
22:55 Arčiau. N-14.
01:05 Nusikaltimas šiaurėje. 
Kliuveris ir negyvas virėjas. 
(kart.) N-14.

 PLIUS. 
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
06:02 Auksinis protas.
07:10 Klausimėlis. (kart.)
07:30 Kelias į namus.
08:00 Skonio pasaka.
08:30 Lietuvos mokslininkai.
09:00 Kūrybingumo mokykla.
09:30 Gyvenk kaip galima 
švariau.
10:00 Čia – kinas.
10:30 Pasivaikščiojimai.
11:00 Kas geresnio, kaimyne? 
11:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.
12:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita.
12:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.
13:00 Išpažinimai.
13:30 Kelionių atvirukai.
14:00 Euromaxx.
14:30 Du balsai – viena širdis.
16:30 Erdvės menas.
17:00 Veranda.
17:30 Legendos.
18:30 Išsaugota istorija.
19:00 Anykščių kraštas. Prima 
Bučytė-Petrylienė.
19:30 Mūsų miesteliai.
20:30 Panorama. (su vertimu į 
gestų k.)
20:52 Sportas. Orai. (su verti-
mu į gestų k.)
21:00 Pitas ir Tili. N-14.
22:40 LRT OPUS ore. 
23:45 Kelias į namus. (kart.)
00:15 Dabar pasaulyje.
00:40 Kristin. (kart.) N-14. 

06:10 Vienas  (kart.) N-7.
07:00 Ledo kelias  (kart.) N-7.
07:55 Atšiaurioji Aliaska.
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai  N-7.
09:30 Statybų gidas.

10:00 Aš – ralistas.
10:30 Dramblys. Kalahario 
karalius.
11:40 Gelmėse slypinčios uni-
kalios istorijos  N-7.
12:50 Žmogus, gepardas, 
gamta  N-7.
13:55 Išlikimas  N-7.
15:00 Aliaskos geležinkeliai  
N-7.
16:00 Nukalta ugnyje  N-7.
17:00 Sandėlių karai  N-7.
18:00 Lombardų žvaigždės  
N-7.
19:00 Kaukės.
20:00 Vienas  N-7.
21:00 Žinios.
21:50 Sportas.Orai.
22:00 Bėdos kurorte  N-14.
23:50 Pagrobimas  N-14 
(kart.).
01:30 Tobulas ginklas  N-14 
(kart.).

07.00 Žiedas su rubinu. N-7.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas. N-7.
09.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas. N-7.
10.30 Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė.
11.00 Grilio skanėstai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 Triguba apsauga. N-7.
14.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
15.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.
16.00 Žinios. Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas. N-7.
18.00 Žinios. Orai.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Laisvės TV valanda.

20.00 Žinios. Orai.
20.30 Vaikai iš Amerikos vieš-
bučio.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 Triguba apsauga. N-7.
02.00 Vieno nusikaltimo isto-
rija. N-7.

06:00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.
07:00 Kasdienybės herojai.
07:45 Mano pramogos veidai.
08:30 Pokalbiai prie jūros.
09:00 Lietuviškos atostogos.
09:30 Geltonas karutis.
10:00 Alfas live.  
11:00 Sveika lėkštė su 
V.Kurpiene.
11:30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12:30 Kablys.
13:00 Šiandien kimba. 
14:00 Ugnikalnių takais.
14:30 Ugnikalnių takais.
15:00 Ugnikalnių takais.
15:30 Ugnikalnių takais.
16:00 Ugnikalnių takais.
16:30 Yugo broliai.
17:00 Yugo broliai.
17:30 Yugo broliai.
18:00 Yugo broliai.
18:30 Yugo broliai.
19:00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.
20:00 Jūs rimtai?
20:30 Orijaus kelionės.  
21:00 Kitokie pasikalbėjimai 
2021.
23:00 Delfi premjera.
00:00 Yugo broliai.
00:30 Yugo broliai.
01:00 Yugo broliai.
01:30 Yugo broliai.
02:00 Yugo broliai.

Greitai pagaminami suflė 
desertai su uogomis
Minimum pastangų - maximum rezultato! Sutikit, atro-

do efektingai, net nepaisant mano fotografavimo įgūdžių. 
O kad žinotumėt dar, kaip ir skanu! Beje, jeigu mėgstate 
saldžiau, cukraus galite dėti ir daugiau - desertai bus ne to-
kie „dietiniai“, o baltymai bus tvirtesnės tekstūros, bet vis 
tiek skanu.

INGREDIENTAI:

10 vienetų sausainių 
(tiks Selga, Gaidelis ar kiti 

panašūs);
1 sauja uogų;
2 kiaušinių baltymų;
20 gramų agavos sirupo 
(arba 30 g cukraus);

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Baltymus su sirupu iš-
plakti iki standžių putų, plakti 
keletą minučių. Plakdami ga-
lite įberti truputį citrinų rūgš-
ties ar įpilti pusę arbatinio 
šaukštelio acto, tada baltymai 
bus stabilesni.

2. Ant kiekvieno sausainio 

dėti uogas ir jas „aprengti“ iš-
plaktais baltymais.

3. Kepti apie 10 minučių iki 
180 C laipsnių įkaitintoje or-
kaitėje.

4. Tikėjausi palaukti, gal 
atsiras ašarėlių kaip pyrage 
„Angelo ašaros“, bet šie ska-
nėstai nespėjo net pilnai atšal-
ti, taip greit buvo suvalgyti.
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įvairūs

Per „Anykštą“ galite 
pasveikinti savo artimuosius 
vestuvių, jubiliejų ar kitomis 

progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.

Sveikinimai priimami 
„Anykštos“ redakcijoje - 
Vilniaus g.29, Anykščiai
Tel. (8-381) 5-94-58.

MOZAIKA

parduodaMINI 
EKSKAVATORIAUS 

PASLAUGOS
Žemės kasimo, 
lyginimo darbai.
Polių gręžimas.

Tel. (8-698)37042.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

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

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

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

Keleivių vežimo paslaugos 
Anykščių mieste bei rajone 
(pirmadieniais-sekmadie -
niais 7-22 val.). Senjorams 
taikomos nuolaidos.

Tel. (8-679) 02099.

Automobiliams virina slenks-
čius, duslintuvus, dugnus. 
Pildo kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko 
aplinką, mišką, pakrantes, ša-
lina medžius iš vandens telki-
nių.

Tel. (8-617) 00616.

Karpome, formuojame gy-
vatvores, genime šakas, 
pjauname pavojingai augan-
čius medžius. 

Tel. (8-644) 41260.

Įvairūs statybos ir remon-
to darbai, fasadų dažymas, 
skardinimo darbai, stogų 
dažymas, dengimas ir t. t. 
Darbus atlieka visame rajo-
ne ir toliau.

Tel. (8-685) 68182.

Kaminų valymas ir skardini-
mas, kiti darbai.

Tel. (8-648) 76227.

IšKALAME RAIdES.
LIEjAME PAMATUS. 

GAMINAME PAMINKLUS. 
Tel. (8-648) 81663.

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

SUSITVARKYKITE NUOTEKAS, 
TAUSOKITE APLINKą IR 

IŠVENKITE IŠLAIDų 
BAUDOMS!

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJų KAINOMIS

Įrenginių projektavimo, 
montavimo, 

aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel. (8-686) 80106.

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Lietaus nuvedimo sistemos. 

Atvežimo paslauga. 
UAB „2Vymonta“ Kerbedžio g. 21, 

PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. 

Tel. (8-694) 13180.

Atpigintos skaldytos mal-
kos už neskaldytų kainą. 
Kaladėlėm.

Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

Tel. (8-684) 81890.

Kaminų valymas, įdė-
klų gamyba, montavimas. 
Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Nuotekų išvežimas iki 11 
m3, bei valymo įrenginių ap-
tarnavimas Anykščių rajone. 

Tel. (8-659) 75977.

Informuojame žemės sklypo (kad.Nr. 3466/0004:0284), esančio Anykščių r. 
sav., Kurklių sen., Plaštakos k. savininką V.M., paveldėtojus, kad UAB „Geodeta“ 
matininkas Slavomir Charlamov (kvalifikacijos Nr. 2M-M-1089) 2021m. rugpjū-
čio 27 d. 11:00 val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr. 3466/0004:0170), esančio 
Anykščių r.sav., Kurklių sen., Plaštakos k. 8 ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Geodeta“ adresu 
Ukmergės g. 369A, el paštu info.geodeta@gmail.com arba telefonu +37060125988.

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

Tel. (8-656) 01913.

Lietuviškas durpių kuras Jūsų 
namams: durpių briketai, ga-
balinės kuro durpės ir durpių 
granulės. Didelė kaitra, prista-
tymas.

Tel.: (8-615) 79101, (8-612) 93386.

Briketus, beržas, lapuočiai ir 
malkas. Atvežame.

Tel. (8-656) 30184.

Durpių briketus, pjuvenų 
briketus, anglis didmaišiuo-
se. Sveriame kliento kieme. 
Pristatome.

Tel. (8-683) 08828.

Oras-oras sistemų 
montavimas. 

Oras-oras kondicionavimo 
sistema su montavimo 

darbais nuo 
700 EUR + PVM.

Tel. Nr. (8-671) 77195. 

V ė d i n i m o  s i s t e m ų  m o n t a v i m a s 

Venesuelos valiutos 
nominalas bus sumažintas
milijoną kartų

 Venesuela ketvirtadienį pa-
skelbė greitai išleisianti naujo 
pavyzdžio pinigus, kurių nomi-
nalas bus sumažintas milijoną 
kartų, užsitęsusios politinės ir 
ekonominės krizės apimtą Pie-
tų Amerikos šalį toliau krečiant 
hiperinfliacijai.

Venesuelos centrinis bankas 
informavo, kad bolivaro nomi-
nali vertė bus pakeista nuo spa-
lio 1 dienos.

Nuo tada stambiausia šalies 
kupiūra taps 100 bolivaro ban-
knotas, savo verte atitiksiantis 
100 mln. dabartinių bolivarų.

Tai jau trečias valiutos vertės 
pakeitimas Venesueloje nuo so-
cialistų atėjimo į valdžią. 2008 
metais, vadovaujant velioniui 
prezidentui Hugo Chavezui 
(Hugui Čavesui), nuo bolivaro 
buvo nurėžti trys nuliai. Jo įpė-
dinis Nicolas Maduro (Nikolas 
Maduras) 2018 metais elimina-
vo penkis nulius.

Venesuelos ekonomika trau-
kiasi jau šeštus metus iš eilės. 

Milijonai šalies šalies žmonių 
gyvena skurde, dėl menkų atly-
ginimų neišgalėdami nusipirkti 
nuolat brangstančių maisto pro-
duktų, kurių kaina paprastai nu-
rodoma JAV doleriais.

Šiuo metu stambiausia Ve-
nesuelos pinigų kupiūra yra 1 
mln. bolivarų banknotas, bet jų 
apyvartoje labai maža. Daugiau 
kaip septynių tokių banknotų 
reikia norint nusipirkti 5 litrus 
pieno – tokia talpa ketvirtadienį 
kainavo 7,4 mln. bolivarų arba 
1,55 euro.

Bangladeše žaibas 
nutrenkė 16 vestuvininkų

 Bangladeše trečiadienį kele-
tą kartų per kelias sekundes žai-
bams trenkus į iškylaujančius 

vestuvininkus žuvo 16 žmonių, 
jaunasis buvo sužeistas, prane-
šė pareigūnai.

Žaibas trenkė vos laivu upe 
plaukiojusi grupė vestuvininkų 
išlipo į krantą Šibgandžo mies-
te, kad pasislėptų nuo audros, 
sakė vyriausybės paskirtas 
miesto administratorius.

Kaip naujienų agentūrai AFP 
nurodė Sakibas Al-Rabby (Sa-
kibas Rabis), nuotaka vestuvių 
iškyloje nedalyvavo. Jis patvir-
tino, kad per kelis žaibo išly-
džius, įvykusius vos per kelias 
sekundes vakariniame miesto 
rajone, žuvo 16 žmonių.

Bangladeše šiuo metu siau-
čia stiprios musoninės audros. 
Per savaitę liūčių pietrytiniame 
Koks Bazaro rajone žuvo maž-
daug 20 žmonių, įskaitant šešis 

pabėgėlius rohinjus,
Šioje Pietų Azijos šalyje žai-

bai kasmet nusineša šimtus gy-
vybių.

Remiantis oficialiais duome-
nimis, 2016 metais žaibai pra-
žudė daugiau nei 200 žmonių, 
iš jų 82 žuvo gegužę per vieną 
parą. Dauguma mirties atvejų 
nepatenka į oficialiąją statisti-
ką. Vienas nepriklausomas ste-
bėtojas suskaičiavo mažiausiai 
349 tokius mirties atvejus.

Ekspertai sako, kad mir-
čių skaičius išaugo dėl miškų 
naikinimo Bangladeše. Šaly-
je sodinama šimtai tūkstančių 
palmių, siekiant sumažinti kli-
mato kaitos poveikį ir žaibų 
aukų skaičių.

-BNS

INFORMACIJA DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KADASTRINIŲ MATAVIMŲ
UAB „Kelprojektas“ atlieka Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus užsakymu žemės sklypų (miškų) 

kadastrinius matavimus.
2021-08-24 d. 09:00 val. bus matuojamas žemės sklypas, projektinis  Nr. 310-24 esantis Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Vildiškių k., (centro 

koordinatė: X=6142256.67 Y=578094.91, kuris ribojasi su žemės sklypu, kadastro Nr. 3457/0001:0442, esančiu Anykščių r. sav., Skiemonių 
sen., Vildiškių k. Prašome matavimuose dalyvauti gretimo žemės sklypo savininko įgaliotus atstovus.

2021-08-24 d. 12:00 val. bus matuojamas žemės sklypas, projektinis  Nr. 310-39 esantis Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Želtiškių k., (centro 
koordinatė: X=6140409.57 Y=578783.33, kuris ribojasi su žemės sklypu, kadastro Nr. 3457/0001:0443, esančiu Anykščių r. sav., Skiemonių 
sen., Želtiškių k. Prašome matavimuose dalyvauti gretimo žemės sklypo savininko įgaliotus atstovus.

2021-08-23 d. 10:00 val. bus matuojamas žemės sklypas, projektinis  Nr. 310-34 esantis Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Pūstalaukių 
k., (centro koordinatė: X=6144204.90 Y=578977.19, kuris ribojasi su žemės sklypu, kadastro Nr. 3457/0001:0009, esančiu Anykščių r. sav., 
Skiemonių sen., Pūstalaukių k., Liepų g. 3. Prašome matavimuose dalyvauti gretimo žemės sklypo savininką K. B., kurio informuoti siunčiant 
pranešimą registruotu laišku nėra galimybės.

2021-08-23 d. 09:00-10:00 val. bus matuojami žemės sklypai, projektiniai  Nr. 310-37 ir 310-34 esantys Anykščių r. sav., Skiemonių sen., 
Pūstalaukių k., kurie ribojasi su žemės sklypu, kadastro Nr. 3457/0001:0247, esančiu Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Pūstalaukių k.. Prašome 
matavimuose dalyvauti gretimo žemės sklypo savininką M. B., kurio informuoti siunčiant pranešimą registruotu laišku nėra galimybės.

2021-08-23 d. 13:00 val. bus matuojamas žemės sklypas, projektinis  Nr. 310-36 esantis Anykščių r. sav., Skiemonių sen., Želtiškių k., kuris 
ribojasi su žemės sklypu, kadastro Nr. 3457/0001:0072. Prašome matavimuose dalyvauti gretimo žemės sklypo savininką T. P., kurio informuoti 
siunčiant pranešimą registruotu laišku nėra galimybės.

Žemės sklypo kadastrinius matavimus atlieka UAB „Kelprojektas“, atsakingas asmuo matininkas Eigirdas Ruf, mob. tel. 8 690 35242, el. 
paštas eigirdas.ruf@kelprojektas.lt, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas. 

Jei nurodytu laiku negalėsite atvykti ir dalyvauti žemės sklypo ribų paženklinimo darbuose, prašome apie tai informuoti raštu likus 
ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios adresu UAB „Kelprojektas“ , Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas., el. paštas 
eigirdas.ruf@kelprojektas.lt.

Jums neatvykus, darbai bus vykdomi nurodytą dieną teisės aktų nustatyta tvarka. Neatvykus nurodytu laiku, pastabas dėl matavimo metu 
paženklintų ribų galima teikti per 30 d. nuo žemės sklypo ribų paženklinimo datos, aukščiau nurodytu adresu.
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siūlo darbą

Asmeninis skelbimas, 
jeigu jame tik 

vienas žodis ir telefono 
numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos 
5 eurus, šeštadienio 

„Anykštoje“ kainuos 6 
eurus.

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

Tel.: (8-381) 594 58.
El.p. reklama@anyksta.lt

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

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

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46, 
mob. (8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė,
Daiva Goštautaitė - Oškeliūnienė,
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė
Projektų vadovė Monika Leonavičienė, mob. (8-686) 33036.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12.00 val.
Spausdino UAB „Respublikos“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 4018
tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 

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

perka

parduoda

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Rugpjūčio 12 d. (ketvirtadienį) pre-

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

Viešintose 10:25, Didžiuliškėse 10:35, 
Padvarninkuose 10:40, Andrioniškyje 
10:45, Kuniškiuose 11:00, Anykščiuose 
(prie pard: „Norfa“, senojo ūk: tur-
gaus) 11:15, N. Elmininkuose 11:25, 
Elmininkuose 11:30, Čekonyse 11:35, 
Kalveliuose 11:40, Debeikiuose 11:45, 
Aknystose 11:55, Varkujuose 12:00, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12:10, 
Daujočiuose 12:20, Auleliuose 12:30, 
Mačionyse 14:00, Gečionyse 14:10, 
Rubikiuose 14:15, Burbiškyje 14:25, 
Katlėriuose 14:35, Pašiliuose 14:40, 
Skiemonyse 14:50, Staškuniškyje 15:15, 
Kurkliuose 15:25, Šlavėnuose 15:35, 
Ažuožeriuose 15:50, Kavarske 16:00, 
Janušavoje 16:10, Pienionyse 16:15, 
Repšėnuose 16:20, Traupyje 16:30, 
Laukagaliuose 16:35, Troškūnuose 16:45, 
Vašokėnuose 16:55, Surdegyje 17:05, 
Raguvėlėje 17:20, Levaniškiuose 17:40

Palankiomis 
kainomis perkame 

visų rūšių 
grūdus. Išsivežame! 

Atsiskaitome vietoje!
Tel. (8-680) 56748.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Mokame 6% ir 21% PVM.

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

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius  tolimes-
nei eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

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

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

Nekilnojamsis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Namą Anykščiuose arba ne-
toli jų. Tiktų ir sodas.

Tel. (8-688) 58255.

Brangiai miškus išsikirs-
ti arba su žeme. Sausuolius 
išlaužytus medžius, bioku-
ro medieną,valo apleistas pie-
vas (gali būti nedideli kiekiai).

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

Tel. (8-629) 10247.

Brangiai ir skubiai automobi-
lius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-673) 50446.

Gyvuliai

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

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

Kita

Elnių, briedžių ragus, mone-
tas, sendaikčius, gintarą, gin-
taro karolius. 

Tel. (8-623) 95335.

Šiaudus ritiniais. Pasiima. 
Tel. (8-600) 11708.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirsti.

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

GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

Tel. (8-608) 13977.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR tELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse.
 Tel.  (8-687) 76191.

Šeima, dirbusi ir 
gyvenusi Norvegijoje, 
perka namą, sodybą, 

butą ar sklypą Anykščių r. 
Tel.: (8-608) 33078.

Pirkčiau sodybą ant ežero, 
upės kranto, miške arba gra-
žioje vietoje. Pirkčiau be pa-
skolos, o tarpininkaujantiems 

kaimynams atsilyginčiau. 
Tel.: (8-605) 32452.

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIŠKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

Perkame sodybą.
Tel. (8-684) 44444.

Reikalinga virėja su patirtimi 
Skiemonių mstl. Anykščių raj. 

Tel. (8-614) 56848. 

Nekilnojamsis turtas

2-jų kambarių butą su bal-
dais mediniame name, 1 a., 
Kavarske. Patogumų nėra, 
privestos miestelio komunika-
cijos, numatyta namo renova-
cija. Yra didelis sandėlis.

Tel. (8-679) 22158.

2-jų kambarių butą su baldais 
mūriniame name 2a., Kavarsko 
centre, patogumų nėra. Didelė 
virtuvė, plastikiniai langai, rū-
sys ir sandėliukas.

Tel.( 8-671) 92942.

47,83 ha žemės ūkio paskir-
ties sklypą Zoviškių k. Anykščių 
r. Kaina 3100 EUR/1 ha. 

Tel. (8-605) 32452.

Tvarkingą sodybą Anykščių 
rajone.

Tel. (8-675) 75510.

0,8815 ha sklypą ant 
Šventosios upės kranto. Yra 
leidimas statybai. 

Tel. (8-609) 69487.

Tvarkingą, mūrinį namą 
Anykščių mieste. 

Tel. (8-646) 36702 .

Automobiliai

VOLVO S60 2002 m.,su vi-
sais privalumais. T.A. 2022 10 
mėn., dyzelis, kaina sutartinė.

Tel. (8-688) 77237.

Traktorių GARLIAVA-4 arba 
keičia į MTZ. 

Tel. (8-601) 44616.

Kita

Kviečius, miežius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, mišinį, gri-
kius, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel. (8-611) 47343.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABIJUTAS, 

rašė Antonas FELJETONAS Amiliutė svarsto, kaip be ožkos išgyventi mieste
Gal nuo karščių ar koronės -
nebeliko vakar jonės. 
Žalvarinis skambalėlis
Reikalingas nebent vėjui. 

Mėtosi prie tvarto pantis...
Reiks tą skausmą išgyventi.
ne dėl sūrio ir varškės -
Širdį dar ilgai skaudės.

Amiliutė susgraudina
savo ožką prisiminus. 
skeltanagė išvežta,
Prie Rietavo pakasta. 

Regis, Rainis net supranta -
Į melžtuvę nuolat lenda. 
Pieno ten daugiau nebus -
Graužti teks sausainiukus.

Oi, užžels žolėm takelis -
sieks greit usnys ligi kelių. 
nors miestietė Amiliutė -
Be ožkos negal nieks būti.

anekdotas

mėnulis
 rugpjūčio 7 d. - delčia,
rugpjūčio 8 - 9 d.d. - jaunatis. 

Dominykas, Tulgirdas, 
Daina, Elidijus, Gustavas.

Donatas, Kajetonas, Sikstas, 
Drąsutis, Jogailė, Klaudija, 
Jogilė.

šiandien

rugpjūčio 8 d.

vardadieniai

oras

+17

+19

rugpjūčio 9 d.
Romanas, Mintaras, Tarvilė, 
Rolandas, Romas, Rolanda, 
Rolana.

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai), visuose Lietuvos pašto skyriuose. 
Taip pat prenumeratą galima užsisakyti  www.anyksta.lt bei paskambinus į  redakciją - (8-381) 59458 arba 

(8-686) 33036. Mobilųjį laiškanešį galima išsikviesti telefonu - (8-700) 55400. 

 - ŽINOK DAUGIAU 
NEI KAIMYNAS!

„Anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 60

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“ ir Gedimino g. 32 
parduotuvėse ar „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)

12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 46

skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Iki rugsėjo 1-osios laikraštį 
,,Anykšta“ galima užsipre-
numeruoti pigiau - mokėsite 
kaip už 11 mėnesių prenume-
ratą, o mūsų leidinius gausite 
visus metus. 

Užsisakę „Anykštą“ visiems 
metams žurnalą „Aukštaitiškas 
formatas“ gausite nemokamai.

 Per vienerius metus išleidžiame 
100 ,,Anykštos“ numerių. Tiek 
tekstų  užtektų 20-čiai storų 
knygų. 

,,Anykštos“ prenumeratos akcija 2022-iesiems! 

Kalbasi du draugai:
– Apie ką tu tiek svajoji?
– Aš svajoju apie tai, kaip 

vieną kartą sutiksiu fėją, kuri 
man padovanos tūkstantį 
eurų.

– O kodėl ne milijoną?
– Na, milijoną tai jau visai 

nerealu...

***
Blondinė eina į parduotuvę 

pirkti užuolaidų. Prieina prie 
pardavėjo ir sako:

- Noriu šių rožinių užuolai-
dų savo kompiuterio monito-
riui.

Pardavėjas atsako:
- Tačiau kompiuteriams ne-

reikia užuolaidų.
Blondinė:
- Na na... Juk kompiuteryje 

yra langai!

***
Statybos ir Urbanistikos mi-

nisterijoje užpatentuotas nau-
jas tiltų patikrinimo būdas:

1) Ant naujai pastatyto tilto 
suvaromos visos miesto uoš-
vės. Tiltas atlaiko. Išvada: til-
tas geras.

2) Ant naujai pastatyto tilto 
suvaromos visos miesto uoš-
vės. Tiltas sugriūna. Išvada: 
tiltas puikus.

***
Žmogelis atneša į biblioteką 

perskaitytą knygą ir teirauja-
si:

- Gal turite daugiau šio au-
toriaus knygų?

- Labai patiko?
- Ne. Tiesiog knygoje radau 

20 eurų.

redaktorei nežinantNNN
Ačiū valdžiai, kad laiku mokyklas nugriovė!

Yra toks senas anekdotas 
apie tarybinę kariuomenę:

Skirsto karo akademiją bai-
gusius leitenantus, kur kas 
tarnaus. Geriausius siunčia į 
Rytų Vokietiją, Vengriją, Če-
koslovakiją. Ne tokius gerus 
-  į Kubą ar Pamaskvę, vidu-
tinius skirsto po europinę Są-

jungos dalį. O blogiausiems 
lieka Sibiras. Pas skirstančią-
ją komisiją atžygiuoja pats 
pats blogiausias kursantas ir 
komisija jį pasiunčia į Kam-
čiatką. 

- Gal jūs ką nors norite pa-
sakyti? - klausia jo komisija.

- Ačiū Tėveliui carui!

- Ką???
- Ačiū Tėveliui carui, kad 

laiku Aliaską pardavė, - bai-
gia sakinį kareivis.

Taip, istorija mėgsta para-
doksus ir dabartinės krizės 
metu, kai dauguma senukų 
kaimuose bijo, jog šalia jų 
neatkeltų nelegalių migran-

tų, kuriuos valdžia pamėgo 
apgyvendinti kaimų mokyklų 
pastatuose, ne vienas jų ge-
rais žodžiais gali minėti se-
nąsias rajono valdžias už tai, 
dėl ko jas seniau taip keikė - 
kad kaimuose laiku mokyklas 
uždarė ir nugriovė. Paradok-
sas.


