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Pasikalbėjau ir patyriau 
nušvitimą. Rimtai. „Eisi į 
rinkimus?“ - klausiu savęs. 
„Eisiu“. „Balsuosi?“ „Balsuo-
siu“. „Bet juk jau ėjai ir jau 
balsavai ir nieko?“. „O gal šį 
kartą pasiseks. Aukso puodą 
irgi ne iš pirmo bilieto lai-
mi“,- atremiu. 

„Nori pasakyti, kad nors 
kartą laimėjai?“ – vėl klausiu 
savęs. Ir prisimenu – tikimybė 
laimėti loterijoje tokia pati, 
kaip galimybė, kad į tave pa-
taikys žaibas.  

Linas BITVINSKAS

PREMJERA. Juozo Miltinio 
dramos teatras vasario 10 d. 18 val.
kviečia į premjerą Anykščių kultū-
ros cetre - Antono Čechovo vienos 
dalies pjesę “Rotšildo smuikas”. 
Bilietai parduodami  kultūros cen-
tro kasoje. Daugiau informacijos 
www.miltinio-teatras.lt.

Teismas. Panevėžio apygardos 
teismas atmetė Anykščių savival-
dybės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjo Antano Katlioriaus 
skundą ir paliko galioti Anykščių 
rajono apylinkės teismo sprendimą. 
Anykščių rajono apylinkės teismas 
A.Katliorių metams nušalino nuo 
pareigų ir skyrė baudą. Po apygar-
dos teismo sprendimo A.Katliorius 
iškart išėjo atostogų.  

Saugumas. Vienintelė rajono 
seniūnija, kurioje dar vyko šo-
kiai,  paskelbta saugiausia. Vasario 
pradžioje Skiemonių seniūnijos 
apylinkės inspektorius Mindaugas 
Pavilonis ir pareigūnė Raimonda 
Kvietkauskaitė skiemoniečiams 
pranešė, kad Anykščių policijos 
pareigūnai Skiemonių seniūniją 
išrinko 2014 m. saugiausia seniū-
nija. Matyt, viena iš priežasčių yra 
ta, kad, kaip buvo suskaičiavę skie-
moniečiai, pas juos teliko 7 jauni 
žmonės. Toliau bus dar saugiau.

Eilė. Iš partijų kandidatų sąrašų 
pašalinus teistumą nuslėpusius as-
menis, perstumdyti kandidatų są-
rašai. Dėl to, kad iš Anykščių kon-
servatorių sąrašo pašalintas bardas 
Kazys Jakutis, į partijos kandidatų 
pirmąjį dešimtuką pakilo mero pa-
tarėjas Virgilijus Aloyzas Milaknis.   

Ligoninė. Svėdasuose jau kurį 
laiką veikia ligoninė. Stebėtis iš 
tiesų yra ko. Juk ligoninė šiame 
miestelyje veikė tik  sovietmečiu. 
Tiesa, dabar ji čia veiks laikinai, 
tiktai kol Troškūnuose baigsis 
slaugos ir palaikomojo gydymo 
ligoninės remonto darbai. Tuomet 
iš Svėdasų ligoninė vėl persikels į 
Troškūnus.

Pavogė. Sausio 4 d. apie 9 val. 
pastebėta, kad iš garažo, esančio 
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., pa-
vogta apie 100 litrų žymėto dyzeli-
nio kuro. Nuostolis – 90 eurų.

2015 m. d.

„Nykščių“ radijas kraustosi į 
Druskininkus
Anykščiuose transliuojama radijo stotis „Nykščiai“ šiais metais turėtų pradėti veikti ir Druskininkuose. Vienu iš šio projekto dalyvių 

įvardijamas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas į Druskininkų merus, SPA „Vilnius“ savininkas Valdas Trinkūnas.

Pagrindinis „Nykščių“ žiniasklaidos prie-
monių savininkas, anykštėnas verslinin-
kas Darius Čypas iš savo žiniasklaidos 
priemonių vargu ar gali tikėtis materialios 
naudos. Jos D.Čypui greičiausiai teikia tik 
moralinį pasitenkinimą.    

Nuotrauka iš interneto

Verslininkas, liberalų sąjūdžio kandi-
datas į Druskininkų merus Valdas Trin-
kūnas neneigė, jog derasi su „Nykščių“ 
radijo savininkais dėl investavimo į šią 
radijo stotį. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Žiniasklaidos priemonių grupę Anykš-
čiuose įkūręs Vytautas Galvonas įvaiz-
dinės naudos iš „Nykščių“ negavo 
– kuo ilgiau Anykščiuose „Nykščiai“ 
dirba, tuo mažiau rinkėjų balsų gauna 
V.Galvonas. 

„Anykščių šiluma“ bando prisiteisti 
skolą iš politiko
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatas į Anykščių rajono Tarybą, laikraščio „Šilelis“ žur-

nalistas Žilvinas Smalskas bylinėjasi su UAB „Anykščių šiluma“.  Politikas už buto daugiabučiame 
name Ramybės mikrorajone šildymą skolingas apie 8000 litų ir gražiuoju atsisako skolą mokėti, 
motyvuodamas, kad jo bute yra per mažai radiatorių.  

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatas į Anykščių rajono Ta-
rybą Žilvinas Smalskas už buto šildymą skolingas apie 8000 litų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Ž.Smalskas už buto šildymą ne-
moka nuo 2011 ar 2012 metų. Ž. 
Smalskas „Anykštai“ sakė, kad pa-
gal projektą jo bute turi būti 42, o 
yra tik 36 radiatorių sekcijos, todėl 
jis ir nemoka už šildymą. Ž. Smals-
kas tikino, jog kai „Anykščių šilu-
ma“ pakabins reikiamą radiatorių 
kiekį jo bute, tada jis nebesiginčys 
dėl suvartotos šilumos energijos. 
„Kodėl nemoku? Todėl, kad netei-
singai skaičiuoja. Kieno butuose 
buvo per daug radiatorių – jiems 
nuėmė, o kam per mažai – neuždė-
jo.“ – „Anykštai“ tvirtino politikas 
ir žurnalistas. Jis tikino, kad jo bute 
yra labai šalta, kad 
sėdint prie kompiu-
terio grumba pirštai.

Renkame 
populiariausią 
rajono gydytoją

Vėluojantiems renovuoti gimnaziją 
statybininkams skaičiuojami 
delspinigiai

Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos pastato renovacija vis 
nesibaigia.

Juodos katės įtakos gyvenimui nedaro
Mokytoja Laima Juzėnienė: 

„Ne veltui prancūzų kalboje 
yra du žodžiai, reiškiantys klai-
dą – tik vienas vartojamas to-
kiai klaidai, kuri yra ištaisoma, 
apibūdinti, o kitas – ne“.
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spektras
Atlyginimas. Netekusi Seimo 

narės mandato Neringa Venckienė 
siekia atgauti atlyginimą, kurio mo-
kėjimas jai išvykus iš Lietuvos Seimo 
valdybos sprendimu buvo sustabdy-
tas. Seimo kanclerės Daivos Raudo-
nienės teigimu, yra gautas toks buvu-
sios parlamentarės advokatės Sonatos 
Žukauskienės prašymas. „Advokatė 
prašo atsiskaityti su jos kliente Nerin-
ga Venckiene ir pervesti nesumokėtą 
darbo užmokestį nuo 2013 metų ba-
landžio iki 2014 metų birželio mėne-
sio į jos sąskaitą banke. N. Venckie-
nei sustabdyti buvo mokėjimai dėl to, 
kad nebuvo žinoma asmens buvimo 
vieta. Situacija nėra pasikeitusi, Sei-
mo valdyba buvo priėmusi spren-
dimą sustabdyti mokėjimus ir kitas 
sprendimas nebuvo priimtas“, - sakė 
Seimo kanclerė D. Raudonienė. 

Parama. Ukrainos švietimo ir 
mokslo viceministro Maksimo Stri-
hos vizito Lietuvoje ir pokalbio su 
Lietuvos švietimo ir mokslo vice-
ministru Rimantu Vaitkumi metu 
buvo aptartos ukrainiečių jaunuolių 
galimybes studijuoti Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose. Nuspręsta, kad 
Lietuva skirs papildomą paramą 
ukrainiečiams, kurie norės atvykti ir 
studijuoti magistrantūros studijų pro-
gramose Lietuvoje. Valstybės biudže-
te ukrainiečių studijoms jau numatyta 
skirti apie 290 tūkst. eurų (1 mln. litų). 
Jiems planuojamos skirti stipendijos 
ir išmokos studijų kainai padengti.

Išmokos. Nuo vasario 10-osios 
pieno gamintojams, nukentėjusiems 
nuo Rusijos embargo, bus pradedama 
mokėti laikinoji finansinė parama. Iki 
balandžio 30 d. už toną pieno jiems 
bus mokama 43,76 Eur išmoka: 27, 
06 Eur - iš Europos Sąjungos biu-
džeto, o 16,70 Eur - iš nacionalinio 
biudžeto.

Maras. Lietuvoje šią savaitę už-
registruoti 3 afrikinio kiaulių maro 
(AKM) atvejai. Liga diagnozuota 
5 šernams, nugaišusiems Kupiškio 
rajono Šimonių seniūnijoje, taip pat 
2 sumedžiotiems šernams Varėnos 
rajono Jakėnų ir Vydenių seniūnijų 
miškuose. Varėnos rajonas ir Šimo-
nių seniūnija laikomos užkrėstomis 
teritorijomis ir patenka į Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos nu-
statytą buferinę AKM zoną. Tad šioje 
teritorijoje ir toliau bus taikomos ste-
bėsenos priemonės.

Paliaubos. Konfliktuojančios pu-
sės Ukrainoje susitarė dėl trumpa-
laikių paliaubų Debalcevės mieste. 
Jų metu gyventojai galės pasitraukti 
į saugias vietas. Prorusiški sukilėliai 
per savo naujienų agentūrą pranešė, 
kad ugnies nutraukimas galios penk-
tadienį nuo 9.00 iki 16.00 val. Vidurio 
Europos laiku.

Nuomonė. Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas turi pavojingų 
ambicijų ne tik Ukrainoje ir siekia 
išbandyti Vakarus Baltijos šalyse, 
įsitikinęs buvęs NATO vadovas An-
dersas Fogas Rasmusenas. Buvęs ka-
rinio Aljanso generalinis sekretorius 
tvirtina, kad Kremliaus tikrasis tikslas 
yra sugriauti NATO solidarumą ir 
įtvirtinti Rusijos dominavimą Rytų 
Europoje. „Didelė tikimybė, kad jis 
įsiverš į Baltijos šalis, kad išbandytų 
penktąjį NATO straipsnį. V. Putinas 
žino, jei peržengs raudonąją liniją ir 
atakuos NATO sąjungininkę, jis bus 
nugalėtas. Visi tą žino. Tačiau jis yra 
hibridinio karo specialistas“ - sakė 
buvęs Aljanso vadovas.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Pernai „Anykštos“ skaity-
tojai gausiai dėkojo ne tik gy-
dytojams, bet ir slaugytojoms. 
Daugiausiai padėkų pernai gavo 
Kurklių ambulatorijos slaugyto-
ja Rūta Paciūnienė.

Per visą populiariausių gydy-
tojų rinkimų istoriją „Anykštos“ 
skaitytojai geriausiais buvo pri-
pažinę Anykščių rajono savival-
dybės ligoninės gydytoją endo-
krinologę Reginą Arlauskienę, 
vėliau šį „titulą“ kelis kartus yra 
pelnęs Troškūnų ambulatorijos 
bei slaugos ir palaikomojo gydy-
mo ligoninės vadovas Rimondas 
Bukelis.

Padėkos gydytojui kaina – 10 
eurų. Už tuos pinigus populia-
riausiam rajono gydytojui ir 
slaugytojai „Anykštos“ skaityto-
jų vardu įteiksime dovaną – siur-
prizą.

Padėkas galite užsakyti 
„Anykštos“ redakcijos skelbi-
mų skyriuje. Redakcijos adre-
sas: Vilniaus g. 29, LT-29145, 
Anykščiai. 

-ANYKŠTA

Renkame populiariausią rajono gydytoją
„Anykštos“ skaitytojai jau daugiau nei dešimt metų renka populiariausią rajono gydytoją. Šiemet 

vėl kviečiame pareikšti savo nuomonę ir išrinkti populiariausią 2015 metų gydytoją bei slaugytoją. 
Suskaičiavę Jūsų padėkas, balandžio 27 d. gydytojams švenčiant savo profesinę šventę – Mediko 
dieną – paskelbsime ir apdovanosime populiariausią rajono gydytoją.

„Anykštos“ skaitytojai populiariausiais gydytojais buvo išrinkę šiuos medikus: endokrinologę Re-
giną Arlauskienę, Troškūnų ambulatorijos gydytoją Rimondą Bukelį ir Kurklių ambulatorijos ir 
Anykščių PSPC šeimos gydytoją Dalią Kazlauskienę.

Dar vienas namas bus renovuotas 
iki balandžio, o viename daugiabu-
tyje – Ramybės 5 - darbai užstrigo. 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
dirbantis už daugiabučių renovavi-
mą atsakingas specialistas Alvydas 
Gervinskas dėstė, jog problema yra 
rangovai - UAB „Orlista“ iš Kau-
no. „Vieną dieną ant pastolių būna 
14 darbininkų, kitą – 10, trečią – 

Į renovavimo rinką ateina 
„Anrestas“

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pernai buvo pradėta renovuoti 15 Anykščių daugiabučių namų. 
12-oje namų darbai jau baigti, 9 iš jų apžiūrėjo ir darbų pabaigi-
mo aktus surašė valstybinė komisija. Netrukus turėtų būti sura-
šyti ir kitų 3 renovuotų daugiabučių darbų priėmimo aktai.

tik 2“ – aiškino A.Gervinskas.
Šiemet bus pradėta renovuoti 

dar 17 Anykščių daugiabučių. Ke-
lių namų rangos konkursus laimėjo 
anykštėnų firma UAB „Anrestas“, 
pirmajame renovacijos etape ne-
dirbusi. Anykščių valdžios keiks-
nojamo „Antresto“ A.Gervinskas 
sakė nebijąs. Pasak jo, anykštėnai 
dirbs anykštėnams, todėl statybi-

ninkai turėtų jausti ir asmeninę at-
sakomybę.

Beje, spaudos konferencijoje 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius aiškino, kad vienas 
iš segmentų, padedantis sėkmin-
gai daugiabučių renovacijai, yra ... 
A.Gervinskas. „Jis labai daug deda 
pastangų dirbdamas su gyventojais 
bei kontroliuodamas rangovus. Ti-
krai buvo ne vienas konfliktas su 
rangovais, kuriuos jis turėjo spręs-
ti.“ – apie renovacijos priežiūros 
specialistą A.Gervinską kalbėjo 
meras.

Už daugiabučių renovavimą 
atsakingam Alvydui Gervins-
kui kalbantis su rangovais, 
kartais tenka pakelti balsą...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

mokyklos vaizdą: „Mokėmės se-
nose patalpose be jokių patogu-
mų. Nebuvo vandentiekio. Žiemą 
klases šildydavo malkomis kūre-
namos stačiamalkės koklinės kros-
nys. Tualetai buvo lauke iš lentų 
sukaltose patalpose, saugomose 
nuo vėjo. Visi džiaugėmės, kad tu-
rime nors tokias patalpas, nes labai 
norėjome mokytis. Mokyklą laikė-
me lyg šventove. Labai gerbėme 

Nepremijuojamas kraštotyrininkas 
išleido jau ketvirtą knygą
Niekaip nesulaukiantis įvertinimo Anykščių Teresės Mikeliū-

naitės kraštotyros draugijos narys, kraštotyrininkas Tautvilis 
Uža išleido jau ketvirtąją reikšmingą kraštotyrai knygą „Viešintų 
mokykla, lyg vakar palikta“.

mokytojus ir mokyklos personalą. 
Kiek darbo įdėdavo darbininkės, 
valytojos. Ryte, atėję į mokyklą, 
jau rasdavome krosnis iškūrentas, 
išplautas klasių grindis, žiemą prie 
mokyklos nuvalytą sniegą. Per pa-
mokas į mokytoją kreipdavomės 
„Tamsta mokytojau“. Visi buvome 
jauni, pilni energijos, mėgome pa-
žaisti, o kartais nelabai tinkamai 
paišdykauti...“.

2008 m. autorius išleido knygą 
„Viešintiškių pražydinta žemė“, 
2010 m. - „Iš širdies – viešintiš-
kiai“, 2012 m. - „Talentingieji vie-
šintiškiai“.

-ANYKŠTA

lerius metus iš eilės neužleidžia 
populiariausios rajono gydytojos 
pozicijų.  

čių pirminės sveikatos priežiūros 
centro (PSPC) šeimos gydytoja 
Dalia Kazlauskienė. Ji jau ke-

Populiariausia 2014 metų 
Anykščių rajono gydytoja tapo 
Kurklių ambulatorijos ir Anykš-

Daugiau kaip 500 puslapių kny-
goje „Viešintų mokykla lyg vakar 
palikta“ spausdinamos Viešintų 
vidurinės mokyklos abiturientų 
ir mokytojų nuotraukos, prisimi-
nimai apie mokyklos direktorius, 
mokinių prisiminimai apie metus, 
praleistus mokykloje. 

Knygos autorius, rašydamas 
savo mokyklinius prisiminimus, 
labai vaizdžiai nupiešia to meto 

V.Klimkevičienė Vidaus ligų 
skyriaus vedėja dirbo trisdešimt 
metų. „Atidirbau tiek metų ir su-
prantu, kad reikia pasitraukti, duoti 
kelią jaunesniems.“ – „Anykštai“ 

Vaida Klimkevičienė pasitraukė 
iš vedėjos pareigų Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Gydytoja Vaida Klimkevičienė pasitraukė iš Anykščių ligoninės 
Vidaus ligų skyriaus vedėjos pareigų. Šio skyriaus vadovu tapo 
Ričardas Lapinskas.

sakė gydytoja. V.Klimkevičienė 
ir toliau gydys anykštėnus, ji liko 
ligoninės Vidaus ligų skyriaus gy-
dytoja.

V.Klimkevičienė į Anykščius at-

vyko iš karto po medicinos studijų 
ir vos trejus metus padirbusi eiline 
gydytoja tapo Vidaus ligų skyriaus 
vedėja.

Jos vyras ligoninės Chirurginio 
skyriaus vedėjas Giedrius Klim-
kevičius Anykščių ligoninėje 
dirbti pradėjo kiek anksčiau nei 
V.Klimkevičienė. 

Vaida Klimkevičienė Anykš-
čių ligoninės Vidaus ligų 
skyriui vadovavo trisdešimt 
metų.



Kalbino ir fotografavo 
Jonas JUNEVIČIUS
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savaitės citatos???

(Atkelta iš 1 p.)

(Atkelta iš 1 p.)
Žiniasklaidos priemones 
įsteigė politikas

Radijo stotį „Nykščiai“ ir naujie-
nų portalą nykščiai.lt prieš keletą 
metų Anykščiuose įkūrė verslinin-
kas ir politikas Vytautas Galvonas. 
Šių dviejų žiniasklaidos priemonių 
valdytojas yra UAB „Atvirai“. 
Bendrovės gyvavimo pradžioje 
pagrindiniais UAB „Atvirai“ akci-
ninkais buvo V.Galvono valdoma 
akcinė bendrovė bei buvęs televi-
zijos operatorius Aidas Gurskas. 
Vėliau V.Galvono įmonės valdyta 
UAB „Atvirai“ akcijų dalis buvo 
perleista dviems vilniečiams fizi-
niams asmenis, kol galų gale 50 
proc. UAB „Atvirai“ akcijų atsidū-
rė anykštėno Dariaus Čypo ranko-
se. Pastarasis verslininkas yra Ru-
sijos įmonės „Sodrugestvo Baltija“ 
atstovas Lietuvoje, pagrindinė jo 
veikla – didmeninė prekyba žemės 
ūkio produktais. 33 proc. UAB 
„Atvirai“ akcijų valdo A.Gurskas, 
17 proc. andrioniškietis Rolandas 
Aleknavičius. Įmonės vadovas Ro-
bertas Aleksiejūnas yra samdomas 
darbuotojas.

Įsipareigojo transliuoti 
originalias laidas

UAB „Atvirai“ laimėjo Lietu-
vos radijo ir televizijos komisijos 
skelbtą radijo dažnio konkursą 
Druskininkuose. Anykštėnai įveikė 
kitus konkurso dalyvius, nes įsipar-
eigojo „daugiausiai iš visų konkur-
so dalyvių rengti originalios kūry-
bos kultūros ir švietimo programų, 
vienintelė įsipareigojo transliuoti 
Druskininkų miestui skirtą vietinę 
radijo programą – vietines žinias, 
komentarus, informacines pokal-
bių laidas, informaciją apie pramo-
ginius ir kultūrinius renginius bei 
kitas programas.“ 

Anykštėnų radijo stotis darbo 

„Nykščių“ radijas kraustosi į Druskininkus
Druskininkuose dar nepradėjo. 
Pagal dažnio konkurso nuostatus, 
konkurso rezultatai bus anuliuoti, 
jei radijas Druskininkuose nepra-
dės veikti per metus.

Su Valdu Trinkūnu rankomis
dar nesukirsta  
  
V.Trinkūnas kalbėdamas su 

„Anykšta“ sakė, kad kol kas ra-
dijo plėtros projekte nedalyvauja. 
„Buvo kalbų tam tikrų. Kol kas 
nieko nei patvirtinti, nei paneigti 
negaliu.vViskas kol kas tik dis-
kusijų lygmenyje – rimtų spren-
dimų kol kas nėra.“ – aiškino 
V.Trinkūnas. Verslininkas tikino, 
kad UAB „Atvirai“ keldama koją 
į Druskininkus – dalyvaudama šio 
miesto radijo dažnio konkurse – 
savo sprendimo su juo nederino. 
V.Trinkūnas „Anykštai“ sakė, kad 
„Nykščių“ savininkai apie galimą 
bendradarbiavimą Druskininkuose 
jam papasakojo tik po konkurso.

Pagrindinis UAB „Atvirai“ savi-
ninkas D.Čypas apie galimą savo 
turimų akcijų pardavimą ir galimą 
V.Trinkūno atėjimą į „Nykščių“ 
komandą kalbėjo panašiai, kaip 
SPA Anykščiuose ir Druskininkuo-
se turintis verslininkas. „Negaliu 
nei patvirtinti, nei paneigti. Dar 
anksti apie tai kalbėti.“- „Anykš-
tai“ sakė D.Čypas. 

Radiją naudos prieš merą?

Druskininkus daug metų valdo 
socialdemokratas meras Ričardas 
Malinauskas. Druskininkų savival-
dybės Švietimo centras didžiuliu 
tiražu leidžia ir nemokamai dalina 
valdišką laikraštį „Mano Druski-
ninkai“. Pirmos instancijos teismas 
nusprendė, jog šis mokesčių mo-
kėtojų lėšomis leidžiamas leidinys 
turi būti uždarytas, tačiau vykstant 
bylinėjimuisi aukštesnės instanci-
jos teismuose „Mano Druskinin-

kai“ vis dar eina.
Abu nepriklausomi Druskininkų 

laikraščiai – „Druskonis“ ir „Drus-
kininkų naujienos“ yra mero ne-
malonėje ir neslepia vietos valdžiai 
opozicinių nuotaikų.

V.Trinkūnas viešai ir aštriai ne 
kartą yra išsakęs kritiką merui 
R.Malinauskui, o ir jo dalyvavimas 
tiesioginiuose Druskininkų mero 
rinkimuose yra įrodymas, kad jis 
toli gražu nepriklauso socdemo 
mero komandai.

Tarp „Nykščių“ radijo Druski-
ninkuose steigėjų yra ir „Drus-
kininkų naujienų“ redaktorius, 
„Delfi“ apžvalgininkas Romas 
Kvietkevičius Sadauskas, taip pat 
vienas iš didžiausių dabartinio 
Druskininkų mero R.Malinausko 
oponentų.   

Darius Čypas trauksis?

Abejotina, ar regioninis radijas, 
mokantis dažnio nuomos mokestį 
bei mokesčius LATGA‘ai už mu-
zikinių kūrinių transliavimą, jau 
nekalbant apie atlyginimus dar-
buotojams, bent teoriškai gali būti 
rentabilus. Tad anykštėnai eidami 
į Druskininkų žiniasklaidos rin-
ką, vargu, ar tai gali įvardinti kaip 
verslo plėtrą. Greičiau, tai - įtakos 
plėtra. Tačiau, kam D.Čypui ir 
A.Gurskui reikalinga įtaka Druski-
ninkuose? Ką jie su ta įtaka veiks? 
Todėl investuotojo politiko, kokiu 
įvardijamas V.Trinkūnas, paieškos 
yra absoliučiai logiškos. 

Kita vertus, kaip partijos „Tvar-
ka ir teisingumas“ viešųjų ryšių 
priemonė įsteigti „Nykščiai“ labai 
natūraliai galėtų tapti kitos politi-
nės jėgos – Lietuvos liberalų sąjū-
džio ruporu. 

Tiesa, iš „Nykščių“ vis dar tebe-
kyšo „Tvarkos ir teisingumo“ par-
tijos veikėjo V.Galvono ausys, tad 
kas kiek laiko ir kur bus kažkieno 
priedanga – lieka neaišku.       

Tuo tarpu UAB „Anykščių šilu-
ma“ direktorius Virgilijus Vaičiu-
lis „Anykštai“ dėstė, kad radiato-
rių problemos nesprendžia pats 
Ž.Smalskas. Pasak V.Vaičiulio, 
radiatorių skaičius butuose yra 
ne „Anykščių šilumos“ reikalas 
– šias problemas turi spręsti buto 
savininkas ir namą administruo-
janti bendrovė UAB Anykščių 
komunalinis ūkis. „Komunalinin-

„Anykščių šiluma“ bando 
prisiteisti skolą iš politiko

kai neprieštarauja, kad jis užsi-
dėtų radiatorius, bet Ž.Smalskas 
šito nedaro.“ – dėstė V.Vaičiulis.  

Anykščių rajono apylinkės teis-
mas sprendimą Ž.Smalsko byloje 
skelbs vasario12-ąją. Ž.Smalskas 
– antrasis Anykščių politikas be-
sibylinėjantis su savivaldybės 
įmone „Anykščių šiluma“. Jau 
kelinti metai vyksta „Anykščių 
šilumos“ ir visos vieno daugia-
bučio laiptinės gyventojų teismo 
procesas dėl jų laiptinės ir rūsio 

šildymo. Toje laiptinėje gyvena ir 
su „Anykščių šiluma“ bylinėjasi 
Anykščių rajono Tarybos narė, 
gydytoja, socialdemokratė Virgi-
nija Pažerienė. Ji ir kiti laiptinės 
gyventojai savo butuose įsirengė 
autonominį šildymą ir nusprendė 
su „Anykščių šiluma“ neturėti jo-
kių reikalų. Tačiau, V.Vaičiulis ti-
kino, kad techniškai neįmanoma 
atjungti šildymą vienam daugia-
bučio koridoriui ir vienos laipti-
nės rūsiui.

Nuuu: Kažkaip su logika tvarkiečiams sunku. Tai gi žmonės moka ne už sekcijas, o už suvartotą šilumą. Jei mažiau 
sekcijų, mažiau ir moku

RINKEJAS: Visai žmogus nebeturi sarmatos, o dar nori į tarybos narius kaip galima rinkti tokį sąrašą, kai tokie 
kandidatai, ne vargšai, bet piktybiškai vengiantys mokesčių. GĖDA!!!

Jomajo: Ne taip viskas paprasta kaip gali pasirodyti. Neesmė kiek tų sekcijų konkrečiame bute. Esmė kaip suba-
lansuotas sekcijų skaičius visuose skirtingų plotų butuose. Jei ir kituose butuose sekcijų skaičius proporcingai ma-
žesnis, tada viskas tvarkoje. Tiesiog vamzdziais atiteka karštesnis vanduo nei tekėtų esant didesniam sekcijų skaičiui 
tam, kad butuose palaikyti reikiamą temperatūrą esant mažesniam sekcijų skaičiui. Jei tik pas ji mažiau sekcijų, tada 
pagrindas šiokiam tokiam nepasitenkinimui, žinoma, yra, nes žmogus gyvena šalčiau nei kaimynai, o moka pagal 
namo vidurkius. Visais atvejais vienaip, ar kitaip problemą turejo spręsti, arba padeti spręsti, tarpininkauti šiluma.

jooo: Ne veltui su tvarka ir teisingumu eina.
balbiesas: Vasarą nusirėšiu pusę radiatorių ir pradėsiu klykt, kad nauja valdžia kalta, nes prie senos kaip ir viskas 

tvarkoje buvo , o dabar radiatorių trūkumas.

balsai internete (anyksta.lt):

Apsipirkdami 
mokate 
grynais ar 
banko kortele?

Genė ČEPONIENĖ, Anykš-
čių miesto gyventoja:

- Kai perku, moku grynais 
pinigais. Man taip gerai. Aš 
net neturiu banko kortelės, ne-
žinau, kaip ja reikėtų naudotis. 
Man jos ir nereikia.

Juozas BALAIŠIS, Anykš-
čių miesto gyventojas:

- Moku už viską grynais pi-
nigais ir man taip yra gerai. Aš 
abejoju, ar mokėčiau apsieiti 
su banko kortele, juolab, kad 
ir reikalo ja naudotis nejaučiu. 
Juk pensiją į namus atneša gry-
nais pinigais. Nemanau, kad 
man ateityje galėtų prireikti 
banko kortelės. 

Valė LIOGIENĖ, Anykščių 
miesto gyventoja:

- Man patogiau atsiskaityti 
kortele. Tačiau, jeigu turiu gry-
nų pinigų, atsiskaitau jais, jei-
gu ne, tada naudojuosi banko 
kortele.

Laukit kovo 1 –osios: 
arba Everestas, arba 
Marianų įduba...

Sigutis OBELEVIČIUS, me-
ras, kreipdamasis į alpinistą Vla-
dą Vitkauską:  

„Norėčiau ir aš įveikti savo 
Everestą.“

Tuos nuimtus radiatorius 
išsidalino darbininkai ir 
dabar paslapčia šildosi

Žilvinas SMALSKAS, žurna-
listas, kandidatas į rajono Tary-
bą, teigė nemokantis už šildymą 
todėl, kad jo bute yra per mažai 
radiatorių:

„Kieno butuose buvo per daug 
radiatorių – jiems nuėmė, o kam 
per mažai – neuždėjo.“

Juozas - sako, Juozas - žino

Algirdas ANANKA, rajono 
Tarybos narys, apie kompensa-
cijas darbo reikalais nuosavus 
automobilius naudojantiems 
Valstybinių įstaigų vadovams: 

„Komitetų posėdyje Juozas 
Juknius sakė, kad šitas klausi-
mas slidus – gali ir praslysti.“

...jei bus atrasti 
alternatyvūs
dauginimosi būdai

Sigutis OBELEVIČIUS, apie 
Anykščių aplinkkelį:

„Dabar galime gyventi be 
aplinkkelio, bet jei plėsis srau-
tai...“

Teisybė. Būryje - šilčiau 

Antanas ŽEMAITIS, rajono Ta-
rybos narys, apie šilumos kainą:

„Jeigu Anykščiuose žmonių 
ir toliau mažės, šilumos kainos 
nekris.“

Neneigimas yra sutikimo 
būdas...

Valdas TRINKŪNAS, versli-
ninkas, apie galimą investavimą 
į „Nykščių“ radiją: 

„Buvo kalbų tam tikrų. Kol 
kas nieko nei patvirtinti, nei pa-
neigti negaliu.“

Esame įsivertinę norus

Lukas PAKELTIS, rajono Ta-
rybos narys, kreipėsi į bibliote-
kos direktorių prieš steigiant Bu-
drių kaime bibliotekos filialą: 

„Ar esate įsivertinę savo gali-
mybes?“
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DĖMESIO DĖMESIO!!! 
MERĄ IŠRINKIME PIRMAME RATE!

Mieli Anykščių krašto žmonės, kviečiame į neformalius 
susitikimus su Anykščių rajono savivaldybės meru Sigučiu 
Obelevičiumi. Padiskutuosime apie tai, ką pavyko nuveikti 
Anykščių krašte, kokie darbai laukia ateityje. Kartu bus pristato-
mos naujausios mero knygos, bus galima padiskutuoti apie au-
galus ir grybų vaistines savybes. Maloniai laukiame Jūsų:

Šeštadienį, vasario 7 d. 12.30 val. N. Elmininku-
ose (bendruomenės salėje); vasario 7 d. 14.00 Ažuožerių 
bendruomenės salėje; vasario 7 dieną 16.00 Šlavėnų 
bendruomenės namuose.

Sekmadienį, vasario 8 dieną, 11.00 val. po šv. Mišių Svėdasų 
kultūros namuose; vasario 8 dieną, po šv. Mišių 13.50 val. 
Dabužių bendruomenės salėje; 16.00 val. Debeikių kultūros 
namuose.

TS-LKD rinkimų štabas Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 170

Mieli anykštėnai,
Žiūrint kaip partijos ir kandidatai taško mokesčių mokėtojų ir rė-

mėjų pinigus beverčiams blizgučiams, pagyrūniškiems plakatams, 
savo atvaizdams ant automobilių, graudu darosi. Mums nereikia 
pigios reklamos, už mus kalba mūsų nuveikti darbai. Todėl ir šie-
met rinkimams skirtus pinigus skyrėme knygelės leidybai. Šį kartą 
net 48 psl. apimties spalvotoje knygelėje Jūs rasite ne tik trumpą 
informaciją apie mūsų kandidatus į rajono tarybą, dalį mero Sigu-
čio Obelevičiaus, rajono tarybos ir savivaldybės nuveiktų ir būsimų 
darbų bei pirmą kartą lietuvių kalba publikuojamą medžiagą apie 
vaistines grybų savybes.

DĖMESIO, ŽAIDIMAS!!!  Knygelėje yra daug spalvotų fo-
tografijų, kuriose pavaizduoti įvairūs objektai: renovuoti pastatai, 
išasfaltuotos gatvės ir kt.  Jeigu Jūs visus objektus atpažinsite, 
surašysite ir įteiksite merui per susitikimus, perduokite mūsų kan-
didatams arba atnešite į  TS-LKD rinkimų štabą (Vilniaus g. 13). 
Pirmieji 20 teisingai atsakiusiųjų gaus dovanų mero knygas.

TS-LKD rinkimų štabas Politinė reklama bus apmokėta iš TS-LKD rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 171

menės sluoksnių, visų profesijų 
pačių doriausių atstovų. Tiksliau, 
gana sunku būtų surasti vadovą, 
kuris kur nors neina. Nebent tai 
tie, kurie su partijų pagalba jau 
tapo vadovais, todėl dabar jau 
rizikuoti nebenori. Pilni sąra-
šai ir jaunimo. Žodžiu, partijos 
pasiruošusios net tam atvejui, 
jeigu tektų pasirodyti žaidime 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Ta-
čiau, man, kaip piliečiui, vis tiek 
neaišku, kokius pasikeitimus kuri 
partija siūlo, kaip mato Anykščių 
ateitį ir kas keistųsi, jeigu jos 
ateitų į valdžią. Norėdamas tai 
sužinoti turiu kažkur raustis, 
klausinėti pažįstamų ar net kreip-
tis į pačius partiečius – būkit 
geri, parodykit, ką ten pasira-
šėt. Manau, kad tai nenormali 
padėtis. Pagal kitą pamąstymą, 
o gal taip siekiama, kad žmonės 
balsuotų ne už idėjas, bet už 
ideologiją - kam jums tie pasiūly-
mai, sužinosit partijos rinkiminį 
numerį, ir gana. Paskui partijos 
kažkodėl skundžiasi, jog mažai 
žmonių eina balsuoti, pilietinis 

aktyvumas mažas. 
Mano galva, nereikia užmuši-

nėti pilietinio aktyvumo nesi-
skaitant su rinkėjais, nes jo gali 
dar prireikti. NATO pareigūnai 
visu rimtumu kalba, kad Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas 
turi pavojingų ambicijų išmėginti 
Vakarų valstybių ryžtą Baltijos 
šalyse ir kad jis surengs interven-
ciją Baltijos šalyse, norėdamas 
išmėginti, ar veikia Aljanso ko-
lektyvinė gynyba. Būtent tokioje 
situacijoje pilietiškumas daug 
svarbesnis už ginklus. 

Ir kol kas jis vis dar reikiamai 
neįvertinamas. Lietuva geriau 
uždarinės rusiškus televizi-
jos kanalus ir neleis prekiauti 
rusiškais laikraščiais, užuot 
taip sustiprinusi savo televizijas 
ir spaudą, kad žmogui nekiltų 
noras persijungti į propagan-
dą. Taigi, informacija skirta ne 
tik smalsumui patenkinti. Tai 
reikėtų priminti mūsų partijoms. 
Nemiegokite, nes prisimenam, 
koks buvo gyvenimas, kai liko tik 
viena partija. 

Linas BITVINSKAS

Šiemet gal savivaldybių rinki-
mų Anykščiuose nebus, ir merų 
rinkimų nebus irgi gal.

Pervažiavau šią savaitę per 
Lietuvą iki pajūrio, kai kur buvau 
sustojęs, spaudą peržvelgiau 
vietinę. Vaizdai mane nustebino 
– parduotuvių languose kandi-
datų – vos ne kaip manekenų 
pristatyta, spaudoje pilna debatų, 
pasisakymų, pažadų, analizės ir 

nuotraukų su švarkais bei vaka-
rinėm suknelėm. Žodžiu, ruošiasi 
rinkimams žmonės. 

O Anykščiuose nesiruošia. Į 
merus taiko septyni asmenys, bet 
ko jie bus tokie visokie, kad už 
juos balsuotume, nesigirdi, Sigutį 
Obelevičių galima suprasti, jį 
ir taip per dvi kadencijas visi 
rajono gyventojai žino, be to, ir 
apvažiavo su ataskaitom prieš 
Naujuosius metus rajono seniūni-
jas. Jam marškinių plėšytis tikrai 
nebūtina. Na, galima marškinius, 
kaip ir prieš kiekvienus rinkimus, 
grakščiai nusimesti ir kartu su 
ruonėmis Šventojoje pasipliuš-
kenti. Prostatai toks veiksmas 
gal nepadeda, bet politinei šlovei 
nepakenks. 

O štai kitiems šešiems kandi-
datams į merus kažkaip tikėtis, 
kad aš pažįstu 20 žmonių, vadi-
nasi, mane pažįsta visi, naivu. 
Ir visagalės partijos nepadės, 
nepriversi žmogaus balsuoti net 
jei partija stovi už nugaros, nes 
jeigu būsimas meras nekalba, ne-
siūlo kažkokių idėjų, tokiu atveju 

geriau jau meru išrinkim ką nors 
iš „Šok su manim“ projekto. 

Mano galva, tai liudija visuo-
tinį politinį neįgalumą. Politikus 
kaip kalades tampo ir stato kas 
ir kur nori. Jie tokie didingi, kad 
jau ir piršto nepajudina. Turbūt 
pretendentai laiko save merais 
nuo tos akimirkos, kai nusprendė, 
jog eis į rinkimus. Visa kita – tik 
nereikšmingi techniniai veiksmai.  

Susidaro įspūdis, bent jau 
kol kas, kad rinkimai reikalingi 
Anykščiuose žurnalistams, bet ne 
politikams. Nei jie kažką siūlo, 
nei kažkokias akcijas rengia, nei 
plakatus kabina. Nelabai supran-
tu. Jei reikėtų žurnalistams, tai 
jie į sąrašus ir brautųsi. Kitas 
paradoksas, kad problemas ir jų 
sprendimo būdus politikai aptari-
nėja „Lietuvos ryto“ televizijoje. 
Galbūt jau pamirštama, kad ne 
Lietuvos, o Anykščių rinkėjai 
balsuos už juos. 

Peržvelgiau partijų sąrašus ir 
nesutinku su teiginiu „kodėl pro-
tingi ir veiklūs neina“. Tai, kad 
eina – pilni sąrašai visų visuo-

Kunigiškių kapinių nepalieka ramybėje
Nuo piktadarių vis nukenčia Kunigiškių I kaimo (Svėdasų se-

niūnija) kapinės. Vagys pavogė ir varpą, ir grandinę, kuri turėjo 
saugoti nuo vagių. 

Vos tiktai kapinėse buvo pa-
statytas architekto dabar jau 
šviesios atminties Broniaus Kaz-
lausko suprojektuotas koplyčią 
primenantis paminklas čia palai-
dotų kovotojų už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę atminimui, 
neilgai trūkus buvo pavogtas me-
talinis trosas, kurio pagalba buvo 
skambinama paminklo viršūnėje 
įmontuotas varpas. Po kurio lai-
ko pavogtas ir varpas. Partizanų 
giminės net keletą kartų pirko ir 
montavo naujus varpus, kurie vis 
būdavo pavagiami. Kaip tvirtino 
šių eilučių autoriui iš Malaišių 
kaimo kilusi Kaune gyvenanti 
gydytoja, Vaižganto giminaitė 
Irena Bartusevičienė (Nakutytė), 
ilgapirščiai pavogė jau kokius 
tris ar keturis varpus ir šiuo metu 
paminkle nebėra jokio varpo. 
Kunigiškių kapinėse palaidoto 
Vaižganto vardu pavadinto parti-
zanų būrio vado Alberto Nakučio 
sesuo I.Bartusevičienė stebėjosi, 
kaip vagišiai sugeba tuos var-
pus pavogti. Juk paminklas gana 
aukštas, be ilgų kopėčių varpo 
nepasieksi. (Nebent tiktai tie 
žmonės būtų kokie alpinistai...) 
O pasiekus varpą dar reikia su-
gebėti jį nuimti, atsukti varžtus. 
Taigi, reikia į kapines vežtis ir 

Vytautas BAGDONAS

Vos tik šio paminklo viršū-
nėje pakabinamas varpas, 
po kurio laiko ilgapirščiai jį 
nugvelbia.

kopėčias, ir įrankius. Be to, tokio 
piktadariško darbo negalėtų atlikti 
vienas žmogus - tikriausiai į kapi-
nes važiuodavo po keletą vagišių. 

Partizanų artimieji, besirūpi-
nantys jų amžinojo poilsio vietų 
priežiūra ir tuo įspūdingai atro-
dančiu paminklu, prieš kurį lai-
ką paminklo papėdėje užkabino 
masyvią grandinę. Neseniai pa-
aiškėjo, kad ir ta grandinė jau 
pavogta. Tokiu vandalų išpuoliu 
be galo pasipiktinusi, šių eilučių 

autoriui paskambinusi gydytoja 
I.Bartusevičienė sakė, kad gran-
dinė buvusi tokia masyvi ir sunki, 
kad vienas žmogus jos neįstengtų 
panešti. Matyt, vėl „veikė“ gru-
pelė žmonių.

Įdomu, kur atsidūrė pavogta 
iš Kunigiškių kapinių grandinė? 
Gal pas metalo supirkėjus ar kie-
no nors sodyboje?

Tebeveikiančios kapinės, ku-
riose laidojami Anykščių rajono 
Svėdasų seniūnijos Kunigiškių I 

ir Rokiškio rajono Kamajų seniū-
nijos Ažubalių kaimų mirusieji, 
yra nuošalioje vietoje. Tačiau va-
žiuojant lengvuoju automobiliu, 
kapines galima pasiekti tik pra-
važiavus pro Kunigiškių gyven-
vietę (ar bent jau pro paskutines 
šios gyvenvietės sodybas). Todėl 
neįtikėtina, kad vietiniai gyven-
tojai negalėjo nepastebėti nepa-
žįstamų, įtartinų asmenų, nema-
tytų automobilių, važiuojančių 
link kapinių.

Įdomu, kur panaudota ši masyvi grandinė, pavogta iš Kunigiš-
kių kapinių?

Autoriaus nuotr. 
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Vandenis (sausio 21 d. – vasario 19 d.) – vienuoliktasis zodiako 
ženklas. Tai – oro ženklas, kurį valdo Urano planeta. 

Astrologai vandeniams pataria nešioti šiuos akmenis: akvama-
riną, apatitą, celestiną, opalą, chrizokolą, turkį, azūritą, fluoritą, 
safyrą.

 VANDENIS

Jis ir Ji
Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Vandeniams būdinga:

1. Dievina originalumą.
O taip! Tiek materialiame, tiek 

dvasiniame pasaulyje. Nesino-
ri monotonijos, rutinos, to, kas 
nemiela, kas lyg ne tavo, „kas 
nelimpa“... Nors pagal rytų ho-
roskopą dar ir Beždžionė esu, bet 
„beždžioniauti“ nepratus.

Krikšto mama buvo siuvėja, tad 
nuo paauglystės vis palepinda-
vo įdomesniais rūbeliais. Studi-
jų metais (L. Juzėnienė Vilniaus 
universitete baigė prancūzų kalbą 
ir literatūrą – aut.past.) lėkdavau 
iš Vilniaus į Svėdasus pas mielą 
Nastutę, ir abi, paleidę fantaziją, 
pasiūdavom per vakarą origina-
lų apdarą. Vėliau, jau atsivėrus 
geležinei sovietų sienai, kerėjo 
draugių prancūzių padovanoti 
aksesuarai, ypač lengvutėlaičiai 
romantiški šaliai... Net kolegės 
buvo praminę geriausia „šalikė-
lių“ rišėja. Ilgainiui tai tapo tarsi 
mano, prancūzistės, neatsiejamu 
simboliu, net abiturientai atsi-
sveikindami tuos mano šalikėlius 
eilėmis apdainuodavo...

Dvasinis originalumas – jis 
įgimtas. Iš vienos rašytojo Tumo 
Vaižganto geneologinio medžio 
šakelės atsinešta kalbos pajauti-
mo dovana... Man netinka „bet 
kaip“. Rašydama draugui linkė-
jimą geriau jį sukursiu savą, iš 
širdies, o ne kažką kopijuosiu... 
Rašydama straipsnius, o jų teko 
parašyti ne vieną – tik pradėjusi 
dirbti Traupio mokykloje parašy-
davau ir į „Anykštos“ pirmtaką 
„Kolektyvinį darbą“, ir ginantis 
prancūzų kalbos mokytojos eks-

Juodos katės įtakos gyvenimui nedaro
Anykščių J. Biliūno gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja ekspertė Laima Juzėnienė vasario 

6-ąją atšventė 59-ąjį gimtadienį.
Paklausta, ar skaito horoskopus, ar jais tiki, mokytoja juokauja: „Tikiu. Bet tik geromis progno-

zėmis. Viską, ką perskaitau neigiamo, iš karto pamirštu. O jeigu rimtai, manau, kad žmogus pats 
yra savo likimo kalvis, labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių priimamų sprendimų, nuo požiūrio 
į save ir šalia esantį“.

pertės vardą rašiau profesinius 
tekstus – ieškau būdo kaip tai pa-
daryti įdomiau, kaip nestandartiš-
kai pateikti turimą informaciją ar 
sukauptas žinias.  

2. Linkę manyti, kad prieta-
rai – kvailių išmįslas.  

Gal taip, o gal ir ne... Bet jei 
jie atsirado, tai, vadinasi, kažkam 
reikėjo: kažką nubausti, kažką 
padrąsint ar priverst susimąstyt. 
Matyt, žinau daugiau negatyvių 
prietarų nei pozityvių – negalima 
dovanoti to ar ano, nes...., nege-
rai susitikti tokį ar kitokį žmogų, 
nes... 

Ar tikiu jais? Man atrodo, kad 
viskas priklauso nuo žmogaus 
nusiteikimo. Jei esi nuolat de-
juojantis pesimistas, tai per kelią 
perbėgusi juoda katė tikrai taps 
dar viena priežastimi burbėti, o 
jei širdis dainuoja laimę, tai ko-
kios dar katės! Jeigu ir perbėgo, 
tai nebūtinai juoda juoda – ga-
rantuotai turėjo vieną kitą baltą 
plauką... 

3. Svarbiausia geri ketinimai, 
o priemonės – antraeilis daly-
kas. 

Tikrai taip. Kai geri ketinimai, 
o šalia ištikimi, fantastiški drau-
gai, tai tada tikrai priemonės an-
traeiliai dalykai. Kai turi stipry-
bės, jėgos ir kantrybės – visa kita 
ateina savaime.

4. Kad ir kas benutiktų, van-
deniai žino – ateitis privalo būti 
šviesi. 

Niekada nebūna tik juoda ar 
balta. Reikia labai tikėti, tikėti 

savimi, mokėti įsakyti sau, gebėti 
atskirti tikrą draugystę nuo pagie-
žingos bei mokėti aukotis, eiti su 
šypsena... Tik pradėti reikia nuo 
savęs – kai tu kitam šypsosies, 
šypsosis ir tau...

Aš tiek daug gyvenime sutikau 
nuostabių žmonių, jog tvirtai ti-
kiu, kad ateitis tarp jų bus šviesi, 
kad ir kas benutiktų. Ar tai mažas 
stebuklas, ar didelis, bet jis bus, 
būtinai įvyks, juk iš jų ir susidaro 
mūsų gyvenimas.

5. Vaikystėje Vandeniai daž-
niausiai gyvena su ženklu “-„. 
Jie be jokių ceremonijų lengvai 
atsisako paklūsti tėvų nuro-
dymams, netgi prašymams ir 
elgiasi, kaip jiems atrodo tei-
singiausia ar patogiausia tuo 
momentu.

O taip... Po visokias pievas 
vaikystėje prilaksčiau... Nebu-
vo sėsli vaikystė. Kaip mėgstu 
pajuokauti: „Iš gimimo žemaitė, 
iš augimo aukštaitė“. Kūdikystė 
prabėgo Šilutėje, o vaikystė – Pa-
kruojo bei Joniškio prieigose vis 
su kitais, naujais draugais...

Tėvams ne kartą teko raudo-
nuoti dėl mano išdaiga. Kartą 
tėvelis grįžęs iš tėvų susirinkimo 
mokykloje pasakojo, kaip netu-
rėjęs kur akių dėti, kai mokytoja 
pasiskundė, kad naujokė trečio-
kė įmetė klasės draugo kepurę į 
aukštą medį...

6. Vandenė mama vaikams 
suteikia labai daug laisvės, kar-
tais netgi per daug...

Dabar tai oho, kiek jie laisvės 
turi... Daumantui – 33 –eji, Simo-

nui – 26 –eri metai...  

7. Labiau mėgsta būti dide-
lėje kompanijoje, nei su vienu 
žmogumi.

Mėgstu būti apsupta nuošir-
džių, intelektualių, bendrus tiks-
lus ir pomėgius turinčių draugų.

Bet kartais vienas žmogus gali 
atstoti visą pasaulį... Oi, kaip tada 
miela su juo būti...

8. Ramus, saugus darbelis, 
popierių kilnojimas akimirks-
niu įvarytų vandeniams depre-
siją.

Ramus darbas – tikrai ne man. 
Veikli buvau mokykloje, nes ne-
tingėjau ir prie knygų pasėdė-
ti ar uždavinių paspręsti... Visi 
dalykai mokykloje sekėsi gerai, 
tačiau nugalėjo meilė melodin-
gajai prancūzų kalbai. Stodama 
į Vilniaus universitetą svajojau 
dirbti vertėja... Bet, kai reikėjo 
atlikti vertimo praktiką „Vagos“ 
leidykloje, tai svajonė prie krū-
vos prancūziškų bei ispaniškų 
(L.Juzėnienė gimnazijoje dėsto 
ir ispanų kalbą - au.past.) žo-
dynų – subyrėjo. Supratau, kad 
negaliu sėdėti ištisom valandom 
prie rašomojo stalo... Paskyrimą 
su džiaugsmu pasiėmiau į Anykš-
čius... Tad teko susipažinti su 
Traupio pagrindine mokykla, jos 
bendruomene. 

Man svetima pesimistinė pa-
saulėžiūra. Tikiu Sartre‘o žo-
džiais, kad „tik nuo konkretaus 
žmogaus užimamos aktyvios gy-

Mano receptas
- Vandeniai – tikri maisto gurmanai, nevalgys bet ko ir, bet kaip 

patiekto maisto... Ar mėgstate gaminti?“ – paklausėme L. Juzėnie-
nės.

- Man iš tikrųjų svarbu, ką dedu į burną, bet nemažiau svarbu ir kaip 
maistas patiektas. Pati mėgstu skaniais patiekalais ir save palepinti, ir 
artimuosius. Kadangi esu dviejų žvejų mama, dažnai gaminu žuvies pa-
tiekalus, tačiau šį kartą „Anykštos“ skaitytojams siūlau labai paprastos, 
bet skanios mišrainės receptą.

Saldi mišrainė
1 indelis konservuotų ananasų, 1 indelis konservuotų raudonųjų pupe-

lių, didesnė pakuotė krabų lazdelių, 2-3 virti kiaušiniai, 1 poras, ryšulėlis 
krapų, majonezo „Rembourante“. Visus produktus supjaustome ir sumai-
šome su majonezu.

4 detalės Apie Laimą JUZĖNIENĘ

Knyga...
„Nobelio premijos laureato Patrick Modiano „Voyage de Noces“( „Su-

žadėtuvių kelionė“), o iš lietuvių autorių - mūsų žemiečio, V.Papievio 
romanas „EITI“.

Filmas...
„Karalienė Margo“, pastatytas pagal A. Diuma romaną“.

Autoritetas... 
„Jų keletas: prisiekę prancūzistai alytiškiai mokytojai ekspertai M. 

Bagdanavičienė ir a.a. A. Gavelis“.

Posakis...
„Kiek moki kalbų, tiek kartų esi žmogumi...“

venimiškosios pozicijos, vidinio 
pasirinkimo priklauso, kuo jis 
taps“.

1993m. gimė mintis įkurti Lie-
tuvos ir Prancūzijos asociacijos 
Anykščių skyrių, pakvietėm su-
augusius anykštėnus, prancūzų 
kalbos mylėtojus susiburti kartu... 
Kiek dalyvauta ir laimėta olimpi-
adų, konkursų, vėliau ir frankofo-
niškų teatrų laikmetis atėjo. 

Daugelį metų atstovauju pran-
cūzų kalbos mokytojų ir dėstyto-
jų asociacijai, dalyvauju brandos 
egzaminų vertinimo, šalies olim-
piadų vertinimo, DELF vertinimo 
komisijose.

Man neužtenka tik atidirbti pri-
klausančias valandas mokykloje, 
o vakare pasiruošti kitos dienos 
pamokoms. Kelionės, parodų, 
spektaklių lankymas, knygos, 
nauji žmonės plečia mano akiratį, 
o kartu, manau, ir mokiniams įdo-
mesnės tampa mano pamokos.

9. Užsispyręs, retai kada klau-
so kitų patarimų, vadovaujasi 
dažniausiai tik savo patirtimi.

Sakyčiau, tai priklauso nuo si-
tuacijos. Jei pati prašau patarimo 
draugų ar kompetentingų žmo-
nių, tai, aišku ir klausau, ir tada 
tik apmąstau galimus sprendimo 
būdus. Tačiau, būna įkyrių žmo-
nių, kurie reikia nereikia išreiškia 
savo nuomonę, kurie gyvena ne 
savo, o kitų gyvenimus. Tokių as-
menybių patarimus kategoriškai 
atmetu ir pasikliauju savo patir-
tim... Ir savo klaidom...

J. Biliūno gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja Laima Juzėnienė sako, kad patirtis ateina ne tik 
per laimėjimus, bet ir klaidas: „Ne veltui prancūzų kalboje yra du žodžiai, reiškiantys klaidą – tik 
vienas vartojamas tokiai klaidai, kuri yra ištaisoma, apibūdinti, o kitas – ne“.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 



  

2015 m. vasario 7 d. Jis ir Ji

etiketas
Klaidingas numeris

Jei paskambinote klaidingu nu-
meriu, iškart nemeskite ragelio, 
bet atsiprašykite už sutrukdymą. 
Neklausinėkite, kur jūs pataikėte, ir 
pats neatsakinėkite į tokį klausimą. 
Jei kas per klaidą paskambino jums, 
nesakykite savo numerio. ,,Deja, 
toks asmuo čia negyvena. Kokiu 
numeriu skambinote?“ Jei pasa-
kytas ir jūsiškis telefono numeriai 
skiriasi, atsakykite: ,,Gaila, bet jūs 
ne ten pataikėte“. Jei numeriai su-
tampa, pasakykite: ,,Deja, jūs ne ten 
pataikėte, toks asmuo čia negyvena. 
Geriau pasitikrinkite numerį.“

Reklaminiai skambučiai

Tokie reklaminiai skambučiai 
paprastai pasigirsta vakarais, kai 
didžiausia tikimybė rasti žmones 
namuose. Jei pasiūlymas jūsų ne-
domina, galite mandagiai nutraukti 
pokalbį: ,,Ačiū už skambutį, bet 
aš jau turiu enciklopedijų rinkinį“. 
Nors reklamuotojai gali įkyrėti, 
atminkite, kad jie dirba savo dar-
bą ir stengiasi jus sudominti savo 
pasiūlymais. Jei kitame laido gale 
išgirstate įrašą, papraščiausiai pa-
dėkite ragelį.

Parengta pagal A. Vanderbilt 
,,Viskas apie etiketą“

dyje bus aliuzija į Everestą, kad kil-
siantys į šio kalno viršūnės aukštį. 
Realybė buvo dar geresnė – balionu 
pakilta daugiau nei kilometru aukš-
čiau nei yra Everesto „stogas“. 10 km 
aukštyje neįmanoma kvėpuoti be de-
guonies kaukių, oro temperatūra yra 
daugiau nei 50 laipsnių šalčio. Pasak 
V.Vitkausko, kaip tik dėl aukštikalnių 
patirties jis ir buvo reikalingas rekor-
do siekiantiems oreiviams, nes pa-
prastai balionai skrenda kelių šimtų 
metrų aukštyje. Alpinistas prisiminė 
situaciją, kai per vieną iš skrydžių oro 
balionu užgeso degiklis, kaitinantis 
orą, balionas ėmė leistis, o oreivis 
niekaip nerado degtukų... Svarbiausia 
bėda toje situacijoje – negalėjimas 
valdyti baliono, jis gali kristi į mišką, 
ežerą ar ant elektros laidų. Laimei, 
kiek pasikankinęs, pilotas tą kartą 
degtukus rado.  

V.Vitkauskas anykštėnams rodė 
unikalų suvenyrą - šiukšlių maišelį, 
kuris kartu su juo pabuvojo Antark-
tidoje. Pasirodo, šio žemyno lanky-
tojai įsipareigoja Antarktidą palikti 
tokią, kokią rado, t.y susirinkti visas 
šiukšles ir jas išsivežti. Alpinistas 
dėstė, jog vargu ar tas Antarkti-
dos sterilumas yra prasmingas, nes 
šiukšles sunaikintų gamtiniai ir ge-
ologiniai procesai, be to, keliaujan-
čiųjų po Antarktidą srautas yra mini-
malus. Jis kalbėjo, kad keliaudamas 
iki aukščiausio Antarktidos kalno ir 
kopdamas į jį preciziškai laikėsi įsi-
pareigojimų ir net gamtinius reikalus 
atlikdavo į celofaninius maišelius. 

Kiekvienam savas Everestas...
Praėjusį sekmadienį Anykščių „ruoniai“ po maudynių Šven-

tojoje rinkosi į koplyčią, kur su jais bendravo alpinistas Vladas 
Vitkauskas. Jis pirmasis iš Pabaltijo alpinistų įkopė į aukščiausią 
pasaulio viršukalnę Everestą bei pirmasis žmogus, kuris visų že-
mynų aukščiausiose viršukalnėse iškėlė tą pačią savo šalies vals-
tybinę vėliavą. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sukaupti šiukšlių maišai iš Antark-
tidos kartu su alpinistais išskrido į 
„didžiąją žemę“...

Alpinistui už atvykimą į Anykš-
čius dėkojo su „ruoniais“ nusimaudęs 
rajono meras Sigutis Obelevičius, 
Anykščių sveikos gyvensenos klu-
bo „Anykščių vaivorykštė“ vadovės 
Svetlana Smertjeva ir Milda Šerelie-
nė, Pasaulio anykštėnų bendrijos se-
kretorė Judita Skačkauskienė. 

Meras dėkodamas V.Vitkauskui 
sakė, jog kiekvienas turi savo Eve-

restą. „Norėčiau ir aš įveikti savo 
Everestą. Gal biologijoje, o gal savi-
valdoje. Bet kol kas įveikiau tik Ša-
triją.“ - alpinistui dovanodamas savo 
knygą šypsojosi meras. Gamtininkas 
S.Obelevičius tvirtino, kad gavęs au-
galų sėklų siuntą iš Nepalo ir bandy-
siąs jas sudaiginti, o V.Vitkauskas ža-
dėjo atvažiuoti pažiūrėti, kaip Nepalo 
augalai auga. 

Svečias pats turėjo dovanų anykš-
tėnams ir jomis apdalino kelis savo 
bendraminčius. 

per jos 30 metų pedagoginę praktiką 
„groja vaikas tik ką išlipęs iš ledinio 
vandens“.    

O alpinistas į „ruonius“ kreipėsi 
„Anykščių aukštuomene...“ Jis juo-
kėsi, kad paprastai jis tokį kreipinį į 
esančius šalia naudoja, kai būna ant 
aukščiausio Lietuvos kalno Aukštojo. 
Šiuo atveju V.Vitkausko „aukštuome-
nė“ skambėjo neironiškai, mat, pasak 
alpinisto, žmonės propaguojantys 
sveiką gyvenimo būdą yra kitiems 
pavyzdys, taigi – aukštuomenė.

Jis dėstė, kad kilti oro balionu į 
rekordinį aukštį jis sutikęs todėl, jog 
V.Samarinas įrodęs, kad tame skry-

2006 metais V.Vitkauskas su Vy-
tautu Samarinu karšto oro balionu 
pasiekė Lietuvos aukščio rekordą. 
Anykščių rajone ties Juostininkais 
jie pakilo į 1064 metrų aukštį. Toje 
vietoje, kur oreiviai pasiekė aukščio 
rekordą, pastatytas akmuo. 

V.Vitkauskas susitikime su anykš-
tėnais rodė trumpą filmuką apie 
rekordinį skrydį oro balionu, pasa-
kojo apie savo ekspedicijas į kalnus. 
Fortepijonu skambino dešimtmetė 
Faustina Kiaušaitė, kartu su mama 
Kristina dalyvavusi „ruonių“ mau-
dynėse. Faustinos mokytoja Irena 
Meldaikienė kalbėjo, jog pirmą kartą 

Faustina Kiaušaitė kartu su mama Kristina maudėsi Šventojoje, o 
vėliau dar ir skambino fortepijonu. 

Vladas Vitkauskas –  pirmasis žmogus, kuris į visų žemynų aukš-
čiausias viršukalnes užnešė tą pačią savo valstybės vėliavą.

Per susitikimą su alpinistu Vladu Vitkausku Anykščių koplyčia buvo pilna. Autoriaus nuotr.

Visame pasaulyje populiaraus 
serialo „Lilehameris“ pradėtas 
kurti 2012 m., „Lilehamerį“ žiū-

Anykštėnė – trečiajame serialo sezone
Serialas „Lilehameris“ Norvegijoje yra kultinis dalykas – serialą žiūri milijonas, arba penktadalis, 

šalies gyventojų. Netikėtai seriale atsiras ir lietuviška linija, o joje vaidins aktorė, kilusi iš Anykščių, 
Dalia Michelevičiūtė. Anykštėnai, pratę prie to, kad D.Michelevičiūtė skaito poeziją, galės įvertinti, 
kaip ji atrodo nusikaltėlės vaidmenyje. 

ri „Netflix“ kanalo žiūrovai JAV, 
Kanadoje, jį rodo Jungtinės Ka-
ralystės ir Australijos visuomeni-

niais transliuotojai bei Lietuvos 
kanalas LRT.  Naujausiose seri-
jose žiūrovai išvys ir tris lietuvių 

aktorius: D.Michelevičiūtę, Ma-
rių Repšį bei Andrių Žiurauską.

Pagrindinis serialo aktorius 
- Stevenas van Zandtas, žino-
mas  iš kultinių „Sopranų“.  Se-
riale „Lilehameris“, beje, jis 
taip pat vaidina mafijozą, kuris 
išduoda mafijos principus fede-
ralams,  pagal liudininkų apsau-
gos programą išsireikalauja nau-
ją gyvenamąją vietą Lilehamerį 
Norvegijoje ir naują tapatybę.

Trečiajame „Lilehamerio“ 
filmavosi jau nuo pavasario ir 
lietuviai. Prieš metus jie įveikė 
serialo kūrėjų surengtą atranką 
ir nusifilmavo keliuose epizo-
duose. Lietuviai vaidina blogiu-
kus, kurie atvyko nudėti mafijo-
zo –išdaviko. D.Michelevičiūtė 
seriale yra Moteris-Kablys– 
nusikaltėlė, netekusi vienos 
rankos, M.Repšys - jos sūnus,  
A.Žiurauskas – „torpeda“. 
„Franko nušauti man nepavyko, 
aš jį tik sužeidžiau. Bet už tai jo 
parankinis peršovė mane, nors iš 
pradžių, apimtas kilnių jausmų, 
buvo nusprendęs mus paleisti iš 
avių gardo, kur laikė uždarytus, 
kad grįžtume į Lietuvą“, – seria-
lo siužeto vingius išdavė žinias-
klaidai aktorė D.Michelevičiūtė.

Lietuviai aktoriai Moteris – Kablys Dalia Michelevičiūtė, jos „sūnus“ Marius Repšys su pagrindiniu 
serialo aktoriumi Stevenu van Zandtu.

Andriaus Žiurausko nuotr. 

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt
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pirmadienis 2015 02 09

sekmadienis 2015 02 08

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Durys atsidaro (k).
6.35 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k).
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
8.30 Girių horizontai.  
9.00 „Mūsų kaimynai marsu-
pilamiai“. 
9.25 „Vakavilis“. 
9.50 „Džeronimas“. 
10.15 „Aviukas Šonas 4“.
10.25 Gustavo enciklopedija.   
10.55 „Leonardas 1“. 
12.00 „Serengetis. 
Įspūdingiausia kelionė po 
gamtą“.  
13.00 „Puaro 13“. N-7 
14.30 „Nykstančios bitės“.
15.30 Tautos balsas.  
16.00 Žinios (su vertimu į 
gestų kalbą).  
16.15 LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.  
18.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
19.30 Pasaulio panorama.  
19.55 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“.
21.50 „Apokalipsės grėsmė“. 
N-7
0.45 Auksinis protas. 
2.00 „Puaro 13“ (k). N-7
3.30 Pasaulio panorama (k). 
4.00 Savaitė (k). 
4.30 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k). 
5.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota, k). 

 
6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Superdidvyrių koman-
da“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuoty-
kiai“. 
9.00 Sveikatos ABC.  
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Audros karys“.
11.45 „Nevykėlis“. N-7 
13.25 „Mano puikioji auklė“. 
14.55 „Didingasis amžius“. N-7 
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Žinios.  
19.00 „Alfa“ savaitė. 
19.30 Lietuvos supermiestas. 
22.00 „Degantis žmogus“. 
N-14 
0.45 „Ko laukti kai laukiesi“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Redakajus“. N-7  
7.30 „Bidamanų turnyras“. N-7  
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių sodai. 
10.00 Virtuvės istorijos.  
10.30 „Paryžiaus monstras“.  
12.10 „Nuostabus šou“. 
13.55 „Gyvenimo bangos“. 
N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. 
N-7
17.20 „Ekstrasensai detekty-
vai“. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 Savaitės komentarai.  
19.30 Šuolis! N-7 
22.30 „Pagrobimas“. N-14 

1.15 „Panika roko saloje“. S
2.05 „Aukštasis žmogus“. 
N-14

7.00 „Mistinės istorijos“ (k). 
N-7 
8.00 Pirmas kartas su žvaigž-
de. N-7 
8.30 Tauro ragas. N-7
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu.  
10.00 Sekmadienio rytas. 
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 Arčiau namų.
13.00 „Melagių žaidimas“. N-7
14.00 Sveikinimai.
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
17.00 „Bosas“. N-7
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
19.00 „Svajonių laivas. 
Kambodža“. N-7
21.00 „Bordžijos“. N-14
23.00 „Blogio pinklės“. N-14
0.40 „Mano tėtis kalba „š...““.  

6.50 „Svajonių sodai“.
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7
10.30 „Korio gyvūnijos pa-
saulis“. 
11.30 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
12.30 Penki ingredientai.
13.00 „Svajonių sodai“. 
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Magijos meistrai“. N-7
16.00 „Būrėja“ (k). N-7 
17.05 „Šeštasis pojūtis“. N-7

18.05 „Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis“ (k). 
19.05 „Nustebink mane“. 
21.00 „Niro Vulfo mįslės. Ji 
iškrenta iš žaidimo“. N-14 
22.45 „Aušros kariai“. N-14
0.30 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Dainų sūpynės.  
9.45 Koncertuoja Donatas 
Montvydas. 2014 m. (k). 
10.30 ORA ET LABORA.  
11.00 Kasdienybės aitvarai.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 Talentų ringas. 2008 m.  
13.10 Mūsų miesteliai. 
Viduklė. 1 d.  
14.00 Pasaulio biatlono taurė. 
10 km persekiojimas. Moterų 
rungtis.
15.00 Mokslo sriuba (k).
15.15 Istorijos detektyvai. 
16.00 Pasaulio biatlono taurė. 
12,5 km persekiojimas. Vyrų 
rungtis. 
17.00 Šventadienio mintys.  
17.30 Septynios Kauno die-
nos.  
18.00 Žinios. Orai. (su vertimu 
į gestų kalbą, k).  
18.15 Rusų gatvė. Žinios. 
(subtitruota).  
18.45 Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatai.
19.45 Kultūros savanoriai (k).
20.15 Lietuvių kinas trumpai 
(k).
20.45 Linija, spalva, forma.
21.30 Visu garsu (k).
22.15 ...formatas (k).
22.30 Panorama (k).  
23.00 Džiazo muzikos vaka-
ras.  
0.00 „Šiaurietiškas būdas“ (k). 
0.30 Rosita Čivilytė. Dainuoju 
meilę. 2007 m.

5.15 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
5.45 Apie žūklę (k).  
6.15 Autopilotas (k).  
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.20 KK2 (k). N-7 
9.05 Dviračio šou (k).  
9.35 KK2 (k). N-7 
10.15 Šefas rekomenduoja. 
10.45 Arčiau mūsų.
11.15 KK2 (k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.00 Ne vienas kelyje (k).
13.30 Dviračio šou (k). 
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Yra kaip yra (k). N-7 
15.35 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas „Menininkų portretai“. 
16.10 24 valandos (k). N-7 
17.10 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).   
17.40 Nuo... Iki... (k). 
18.30 KK2 (k). N-7  
19.10 Mes pačios (k).  
19.40 „Alfa“ savaitė.  
20.10 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
21.00 „Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu“. 
22.00 „Žiedų ritmai“. 
23.00 Tauro ragas (k). N-7  
23.25 Ne vienas kelyje (k).  
23.50 24 valandos (k). N-7  
0.50 KK2 (k). N-7 
1.30 Nuo... Iki... (k).  
2.15 Yra kaip yra (k). N-7 
3.10 KK2 (k). N-7 
3.55 Autopilotas (k).  
4.25 Tauro ragas (k). N-7  
4.50 Yra kaip yra (k). N-7

8.45 Teleparduotuvė.  
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 Vienam gale kablys.  

10.00 „Ledo kelias“. N-7 
11.00 „Kovotojas nindzė“. N-7 
12.00 Adrenalinas. N-7
12.30 „Simpsonai“.
13.00 Džeimio ir Džimio maisto 
kovos klubas.
14.00 „Jokių kliūčių!” N-7
15.00 „Pragaro kelias“. N-7 
16.00 „Gamtos jėgos“. N-7
17.00 „Jokių kliūčių!” N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Karštos galvos 2“. N-7
21.00 „Byvis ir Tešlagalvis“. 
N-14
22.00 „Amerikiečiai“. N-14
23.00 „Liepsnojanti meilė“. 
N-14
2.25 „Lujis“. N-7
4.00 „Gatvės vaikai“. N-14

7.25 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Girių takais. 
9.35 Namų daktaras.  
10.10 Vantos lapas. N-7 
10.40 Šiandien kimba.  
11.10 „Laukinis pasaulis“. 
12.00 Savivaldybių rinkimai 
2015. Ignalinos rajono taryba.  
13.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Kėdainių rajono taryba.  
14.40 Savivaldybių rinkimai 
2015. Kupiškio rajono taryba. 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios.
17.30 Šeima- jėga! 
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“.
20.00 Pasaulis X. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 „24/7“. 
22.30 „Nebylus liudijimas“. N-14
23.30 „Paniko mygtukas“. S 
1.20 „24/7“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ (k.). 
N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 3“.
10.40 Pasaulio panorama (k). 
11.10 Savaitė (k). 
11.40 „Nykstančios bitės“ 
(subtitruota, k). 
12.35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. (k). 
13.05 Istorijos detektyvai (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą). 
18.45 „Ten, kur namai 1“. N-7
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Teisė žinoti.  
22.20 Pinigų karta.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai 1“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k). 
4.05 Teisė žinoti (k).
4.55 Mūsų laisvės metai. 1992 
m. (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris III“ (k).

7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 „Makinzio sala“ (k). N-7
10.40 „Monte Karlas“ (k). N-7
12.45 Laba diena. N-7
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.40 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
17.15 Yra kaip yra. N-7 
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7  
20.25 Nuo...Iki...
21.30 Žinios.  
22.10 „Rokenrola“. N-14
0.20 „Ties riba“. N-14
1.15 „Nikita“. N-7
2.10 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 „Melas vardan tiesos“. 
N-7 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Nemylima“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 VIRAL’as. N-7 
20.30 Farai. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Kerštas“. N-14  
23.10 „Privati praktika“. N-14  
0.10 „Specialioji jūrų policijos 

tarnyba“. N-14  
1.10 „Ieškotojas“. N-7  
2.00 „Aferistas“. N-14  
2.50 „Mažylė Houp“. N-7 
3.35 „Choras“. N-7
 

6.35 Sveikatos ABC.
7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Mistinės istorijos“. N-7 
9.00 „Bosas“ (k). N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7  
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7  
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
19.00 „Policija ir Ko“. N-7 
20.00 „Visa menanti“. N-7
21.00 Patrulis. 
21.30 „Misija. Marsas“. N-7
23.40 „Persekiotojai“. N-7
0.35 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.30 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7
2.35 Bamba TV. S 

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė. 
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.30 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.15 „Stulbinamas gyvūnijos 

pasaulis“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“ (k). 
12.45 „Alabama – namai na-
mučiai“. N-7 
13.35 „Audra“. N-7 
14.30 „Magiškasis Rio“ (k).  
15.00 „Šeštasis pojūtis“. N-7
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.40 „Burbulų šou“ (k). 
17.10 „Mano puikioji auklė“.
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7 
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Didžiosios motušės 
namai 2“. N-7
22.50 „Mafijos daktarė“. N-7
23.45 „Farų šeima“. N-7
0.40 „Arti namų“. N-7  

 KULTŪRA
8.05 „Leonardas“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).
11.30 Laiko ženklai. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Septynios Kauno die-
nos (k). 
12.45 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu (k). 
13.35 Rosita Čivilytė. 
Dainuoju meilę. 2007 m. (k). 
15.00 Gimtoji žemė.  
15.30 Girių horizontai.  
16.00 „Džeronimas“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Laiko ženklai (k). 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Rusų gatvė (subtitruota, 
k). 
18.25 Krepšinis. LKL čempi-
onatas. Kėdainių „Nevėžis“- 
Panevėžio „Lietkabelis“.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Kultūra +. 
21.30 „Operacija „Keksas“ (k).
23.00 Brydė. 
23.30 Dabar pasaulyje.  

0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 Kultūros savanoriai (k). 
1.30 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

5.50 Padėkime augti (k).  
6.15 Sekmadienio rytas. 
7.10 „Pagalbos skambutis“ 
(k). N-7
8.00 Apie žūklę (k). 
8.30 Šefas rekomenduoja (k).
9.00 Mes pačios. 
9.30 Žinios.
10.00 „Afa“ savaitė (k).
10.25 Sekmadienio rytas (k).
11.20 24 valandos. N-7 
12.20 Valanda su Rūta (k). 
13.50 Mes pačios (k).
14.15 Autopilotas (k).
14.45 Yra kaip yra. N-7
15.45 KK2 (k). N-7
16.30 „Alfa“ savaitė (k). 
17.00 Info diena.
21.00 Dviračio šou.
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Universitetai.lt
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Viskas teisėta“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7
13.00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“.
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Viskas teisėta“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas ben-

drikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7
21.30 „Nepaprasti rusiški ka-
drai“. N-7
22.30 „6 kadrai“. N-7
23.00 „Šėtonas manyje“. S
0.35 Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis. N-7
1.25 „Karštos galvos“. N-7  
2.55 „Klyvlendo šou“. N-7
 

7.25 Namų daktaras.  
8.00 Vantos lapas. N-7 
8.30 Girių takais. 
9.00 Šiandien kimba. 
9.30 Kitoks pokalbis.  
10.30 Nuoga tiesa. N-7 
11.30 Pasaulis X. N-7 
12.30 „24/7“. 
13.30 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miestelio patruliai“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Šalčininkų rajono ta-
ryba. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Šalčininkų rajono taryba 
(tęs.). 
19.20 „Albanas“. N-7
20.25 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.20 Artūro Orlausko šou. 
N-14.
23.50 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris. 
1.55 „Praeities šešėliai“. N-14
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antradienis 2015 02 10

trečiadienis 2015 02 11

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“ 
(k.). N-7  
9.50 „Miestelio ligoninė 3“. 
10.40 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (k).  
11.30 „Eurovizija 2015“. 
Nacionalinė atranka (k).  
13.05 Pinigų karta (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 
7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7 
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Specialus tyrimas.  
22.20 Istorijos detektyvai.  
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Emigrantai (k).
4.05 Specialus tyrimas (k). 
4.55 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.50 „Ko laukti kai laukiesi“ 
(k). N-7
11.00 „Audros karys“ (k).
12.45 Laba diena. N-7
13.15 „Tomas ir Džeris“.
13.40 „Madagaskaro pin-
gvinai“. 
14.05 „Na, palauk!“
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 KK2. N-7 
20.25 Pagalbos skambutis. 
N-7
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Pagrįsta abejonė“. N-14
23.45 „Ties riba“. N-14
0.40 „Nikita“. N-7
1.35 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“.  
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. N-7 
14.30 „Simpsonai“. N-7 
15.30 „Nemylima“. N-7
16.30 TV Pagalba. N-7
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę. N-7
20.30 VIP. N-7 
21.00 „Rezidentai“. N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios  

22.10 „Transporteris“. N-14 
23.10 „Krizė“. N-14  
0.10 „CSI kriminalistai“. 
N-14  
1.10 „Ieškotojas“. N-7  
2.00 „Aferistas“. N-7 
2.50 „Mažylė Houp“. N-7
3.35 „Choras“. N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“ 
(k). N-7
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7  
15.00 „Amerikos talentai“.  
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios. 
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7
19.00 „Policija ir Ko“. N-7
20.00 „Visa menanti“. N-7
21.00 „Farai“. N-14 
21.30 „Sex turas“. N-14
23.35 „Persekiotojai“. N-7 
0.30 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.25 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
2.30 Bamba TV. S

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“. 
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Benas Tenas. 

Supervisata“.
9.10 „Avataras“.
9.30 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.15 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“. 
12.45 „Alabama – namai 
namučiai“. N-7 
13.35 „Audra“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).  
15.00 „Šeštasis pojūtis“. N-7
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.40 „Burbulų šou“ (k). 
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7
21.00 „Laiko gijos“. N-14
22.30 „Mafijos daktarė“. N-7 
23.25 „Farų šeima“. N-7
0.20 „Arti namų“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Laiko ženklai.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Kultūra +. (k). 
12.45 Jurgos Šeduikytės 
koncertas menų fabrike 
„LOFTAS“. 2013 m.
14.15 Lietuvių dokumentika 
(k). 
15.15 Kasdienybės aitvarai 
(k).  
16.00 „Džeronimas“ (k).  
16.25 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retros-
pektyva. 
17.45 Žinios. Ukraina. (k).  
18.00 Kultūrų kryžkelė (sub-
titruota).  
18.15 Kūrybos metas.  
18.45 Kultūra.  
19.00 LRT Kultūros akade-

mija.  
19.45 ARTi.
20.15 Mokslo sriuba.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Apokalipsės grėsmė“. 
N-7 
23.00 Dabar pasaulyje.  
23.30 „Apokalipsės grėsmė“. 
N-7 
1.00 Panorama (k).  
1.35 Dėmesio centre (k). 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Nuo...Iki... (k). 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2 (k). N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu (k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k).
  

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Tavo augintinis.
10.00 „Kobra 11“. N-7
11.00 „Viskas teisėta“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7
16.00 „Viskas teisėta“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 

N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7
21.30 „Jūrų pėstininkas 2“. 
N-14
23.20 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7
23.55 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14 
0.45 „Karštos galvos!“. N-7  
2.10 „Klyvlendo šou“. N-7

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs.
13.00 Patriotai. N-7 
14.00 „Gamink sveikiau!“. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinki-
mai 2015. Ignalinos rajono 
meras 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Ignalinos rajono me-
ras (tęs.).
19.20 „Albanas“. N-7
20.25 „Kalinių žmonos“. N-7
21.30 Patriotai. N-7
22.30 Reporteris. 
23.20 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris. 
1.55 „Praeities šešėliai“. N-7

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7
9.50 „Miestelio ligoninė 3“. 
10.40 Emigrantai (k). 
11.30 Delfinai ir žvaigždės 
(k). 
13.05 Specialus tyrimas (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 
7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 „Ten, kur namai“. N-7 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Keliai.Mašinos.
Žmonės (k). 
23.10 Vakaro žinios.  
23.40 „Ten, kur namai“ (k). 
N-7 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k). 
3.15 Gyvenimas (k). 
4.05 Auksinis protas (k). 
5.15 Durys atsidaro (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris“. 
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7
9.50 Yra kaip yra (k). N-7
10.55 Nuo.. Iki.. (k).  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.45 Laba diena. N-7 
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.40 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.05 „Na, palauk!“ 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 Yra kaip yra. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7 
20.25 „Gyvenimo receptai 
2“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Maksimali rizika“. N-14
0.10 „Ties riba“. N-14 
1.05 „Nikita“. N-7 
2.00 „Detektyvė Džonson“. 
N-7

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Nemylima“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Žvaigždžių dešimtu-
kas. N-7 

21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.05 Vikingų loto.  
22.10 „Paskutinė tvirtovė“. 
N-14  
0.55 „Ieškotojas“. N-7  
1.45 „Aferistas“. N-14 
2.35 „Mažylė Houp“. N-7 
3.25 „Choras“. N-7

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 „Brolis už brolį“. N-7  
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 
19.00 „Policija ir Ko“. N-7 
20.00 „Visa menanti“. N-7 
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Įtėvis“. N-14 
23.30 „Persekiotojai“. N-7 
0.25 „Visa menanti“ (k). N-7 
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k). 
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė. 

8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“. 
9.10 „Avataras“.
9.30 „Melagių žaidimas“. N-7
10.15 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“ (k).
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Laiko gijos“ (k). N-14
13.05 „Būrėja“ (k).
13.35 „Audra“. N-7
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Penki ingredientai.  
15.30 „Griežčiausi tėvai“. 
16.40 „Burbulų šou“ (k).
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Apsuptyje“. N-14
22.55 „Mafijos daktarė“. N-7 
23.50 „Farų šeima“. N-7
0.45 „Arti namų“. N-7

 KULTŪRA
8.05 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retros-
pektyva (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Laiko ženklai.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas 
(k). 
12.45 LRT Kultūros akade-
mija (k). 
13.30 ORA ET LABORA (k).  
14.05 Džiazo muzikos vaka-
ras (k). 
15.10 Mūsų miesteliai. 
Viduklė. 1 d. (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai mar-
supilamiai“ (k). 
16.25 „Namelis prerijose“. 
17.15 Laiko ženklai (k). 
17.45 Žinios. Ukraina. (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. (subtitruota). 
18.15 Lietuvių dokumentika.  
19.10 Istorijos detektyvai.  
19.55 Kultūros savanoriai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Metro Manila“. N-14  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00  ARTi (k).
1.30 Mokslo sriuba (k). 
1.40 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Šefas rekomenduoja 
(k).  
14.45 Yra kaip yra. N-7 
15.45 KK2 (k). N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k).

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Adrenalinas. N-7
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Viskas teisėta“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7 
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 

16.00 „Topmodeliai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7 
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7 
21.30 „Adrenalinas“. N-14
23.10 „Crisso Angelo iliuzijų 
pasaulis“. N-7  
23.40 „Dirbtinis intelektas“. 
N-14 
0.40 „Jūrų pėstininkas“. N-14 
2.15 „Klyvlendo šou“. N-7

7.05 Reporteris. 
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7
9.00 „Albanas“. N-7
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Nuoga tiesa. N-7 
13.00 Vantos lapas. N-7 
13.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Elektrėnų taryba.
17.50 Laikas krepšiniui.  
18.00 Europos taurė 
2014/2015. Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Ostendės 
„Telenet“. 
19.45 „Genijai iš prigimties“.
20.25 „Kalinių žmonos“. N-7
21.30 Sąmokslo teorija. N-7
22.30 Reporteris. 
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris.  
1.55 „Miestelio patruliai“. N-7
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.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.  
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Gyvenimas (k). 
11.30 Auksinis protas (k). 
12.45 Mokslo ekspresas (k). 
13.05 „Mūsų laisvės metai. 
1992 m.“ (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.15 „Hartlando užuovėja 
7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. 
17.45 „Naisių vasara 6“. 
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Savivaldybių tarybų 
rinkimai 2015.
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 „Degantis krūmas“. 
N-7
22.50 Mokslo ekspresas (k). 
23.10 Vakaro žinios. 
23.40 Gyvenimas (k). 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7 
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Delfinai ir žvaigždės 
(k). 
4.55 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k).

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k).
7.25 „Madagaskaro pingvi-
nai“ (k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-

džeris“. N-7 
8.50 24 valandos. N-7
9. 50 Yra kaip yra (k). N-7
10.55 „Gyvenimo receptai 2“ 
(k). N-7  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.45 Laba diena. N-7  
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.40 „Madagaskaro pin-
gvinai“. 
14.05 „Na, palauk!“ 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 Valanda su Rūta. 
21.30 Žinios. 
22.10 VAKARO SEANSAS 
„Perl Harboras“. N-7 
1.35 „Ties riba“. N-14
2.30 Sveikatos ABC  (k). 

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Nemylima“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 Ginčas be taisyklių. 
N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.10 „Bibliotekininkai“. N-7  
0.10 „Kaulai“. N-14  

1.10 „Ieškotojas“. N-7  
2.00 „Aferistas“. N-7
2.50 „Mažylė Houp“. N-7
3.40 „Choras“. N-7 
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.00 Dainuok man dainą (k). 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7 
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“. 
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįži-
mas“. N-7  
18.00 Žinios.  
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7 . 
19.00 „Policija ir Ko“. N-7  
20.00 „Visa menanti“. N-7 
21.00 Farai. N-14  
21.30 „Kieta palyda“. N-7 
23.30 „Persekiotojai“. N-7 
0.25 „Visa menanti“ (k). N-7  
1.20 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  

6.45 „Mano puikioji auklė“ 
(k).
7.45 „Burbulų šou“.
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.30 „Melagių žaidimas“. N-7 
10.15 „Stulbinamas gyvūni-
jos pasaulis“.

10.45 „Karadajus“ (k). N-7 
11.40 „Griežčiausi tėvai“ (k).  
12.45 „Alabama – namai 
namučiai“. N-7 
13.35 „Audra“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k).
15.00 Penki ingredientai. 
15.30 „Griežčiausi tėvai“.
16.40 „Burbulų šou“. 
17.10 „Mano puikioji auklė“.  
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės VIII. Aistros dėl 
žirgo“. N-7
22.55 „Detektyvė Rizoli“. 
N-7
23.50 „Deksteris“. N-14
0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel““. N-7

 KULTŪRA
8.05 „Namelis prerijose“(k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva 
(k). 
11.30 Laiko ženklai.  
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas 
(k).
12.45 Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatai.
13.40 Šventė Kvėdarnoje 
(k).
14.30 Mokslo sriuba.
14.40 Septynios Kauno die-
nos (k). 
15.10 Kultūros savanoriai 
(k). 
15.40 Mokslo sriuba (k). 
16.00 „Mūsų kaimynai mar-
supilamiai“ (k). 
16.25 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retros-
pektyva 
17.45 Žinios. Ukraina (k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
18.15 ...formatas.  
18.30 Pagauk kampą. 
19.00 Legendos.  
19.45 Visu garsu.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Naktinis ekspresas.  
21.30 „Endhauzo paslaptis“. 
22.30 Šimtas gyvenimo vai-
dmenų. 
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.35 Dėmesio centre (k). 
1.00 „Metro Manila“ (k). 
N-14

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios. 
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Šefas rekomenduoja 
(k).  
11.30 Padėkime augti (k).  
12.00 Yra kaip yra (k). N-7 
13.05 KK2. N-7 
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Ne vienas kelyje.  
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7
12.00 „Pelkė“. N-7  
13.00 „Fizrukas“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 

16.00 „Topmodeliai“. N-7
17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7 
19.00 „CSI kriminalistai“. 
N-7
20.00 „Univeras. Naujas 
bendrikas“. N-7
21.00 „Fizrukas“. N-7 
21.30 „Atominė apokalipsė“. 
N-14
23.15 Eurolygos rungtynės. 
TOP 16. Kauno „Žalgiris“ - 
Madrido „Real“. 
1.00 „Adrenalinas“. N-14  
2.30 „Klyvlendo šou“. N-7
 

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M.“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Šeima- jėga! 2 
13.30 Drąsūs. Stiprūs. 
Vikrūs. 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. 
N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau!“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Elektrėnų meras. 
18.00 Reporteris. 
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Elektrėnų meras 
(tęs.). 
19.20 „Albanas“. N-7
20.25 „Kalinių žmonos“. N-7 
21.30 Taip gyvena žvaigž-
dės! N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Albanas“. N-7 
1.20 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 „Komisaras Reksas“. 
N-7 
9.50 „Miestelio ligoninė 4“. 
10.40 Savivaldybių tarybų 
rinkimai 2015 (k).  
12.20 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k).
13.10 „Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi“ (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios. Orai.  
16.15 „Hartlando užuovėja 7“. 
17.00 „Akis už akį 3“. N-7 
17.45 Tautos balsas.  
18.15 Šiandien (su vertimu į 
gestų kalbą).  
18.45 Delfinai ir žvaigždės.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“. 
21.00 Duokim garo!  
22.40 „Konanas griovėjas“. 
N-14 
0.30 „Akis už akį 3“ (k). N-7
1.15 Laba diena, Lietuva (k).
3.15 Duokim garo! (k).
4.50 Bėdų turgus (k). 
5.35 Mokslo ekspresas (k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Tomas ir Džeris“ (k). 
7.25 „Madagaskaro pingvinai“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“. N-7 
8.50 Pagalbos skambutis 
(k). N-7 
9.45 Yra kaip yra (k). N-7

10.50 K11. N-7 
12.00 KK2 (k). N-7 
12.45 Laba diena. N-7  
13.15 „Tomas ir Džeris“. 
13.40 „Madagaskaro pingvi-
nai“. 
14.05 „Na, palauk!“ 
14.20 „Bėgantis laikas“. N-7 
16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7
18.30 Žinios.  
19.30 KK2 penktadienis. N-7
21.00 Mano vyras gali. 
22.20 „Draugiškas seksas“. 
N-14 
0.25 „Tikras teisingumas. 
Brolija“. N-14
2.05 „Maksimali rizika“ (k). 
N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Moterys meluoja ge-
riau“. N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Aistros spalvos“. N-7  
11.00 TV Pagalba. N-7  
12.55 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
13.30 „Legenda apie Korą“. 
N-7 
14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
14.30 „Simpsonai“. N-7  
15.30 „Nemylima“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.15 Euras 2015. 2014, 
Lietuva.  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Dama ir valkata“.
21.05 „Iksmenai 2“. N-7  
23.50 „Atleidžia tik dievas“. 
N-14 

1.35 „Tikras išbandymas“. 
N-7
 

7.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
8.00 „Policija ir Ko“ (k). N-7  
9.00 „Kieta palyda“ (k). N-7 
11.00 „Kalbame ir rodome“. 
N-7 
11.55 „Prokurorų patikrini-
mas“ (k). N-7  
13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7  
14.00 „Komisaras Aleksas“. 
N-7 
15.00 „Amerikos talentai“.
16.00 „Prokurorų patikrini-
mas“. N-7 
17.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
18.00 Žinios.  
18.25 „Vedęs ir turi vaikų“. 
N-7  
19.00 Amerikietiškos imtynės. 
N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7 
21.30 „Nusidėjėliai ir šventie-
ji“. N-14 
23.35 „Spartakas. Prakeiktųjų 
karas“. N-14 
1.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 

6.45 „Mano puikioji auklė“ (k).
7.45 „Burbulų šou“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Benas Tenas. 
Supervisata“.
9.10 „Avataras“. 
9.30 „Melagių žaidimas“. N-7
10.15 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“.
10.45 „Karadajus“ (k). N-7 

11.40 „Griežčiausi tėvai“. 
12.45 „Alabama - namai na-
mučiai“. N-7
13.35 „Audra“. N-7 
14.30 „Būrėja“ (k). 
15.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.
15.30 „Griežčiausi tėvai“. 
16.40 „Burbulų šou“ (k). 
17.10 „Mano puikioji auklė“. 
18.10 „Be kaltės kalta“. N-7
20.05 „Karadajus“. N-7 
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis ir lais-
vasis kritimas“. N-7
22.45 „Tarp dviejų mylimųjų“. 
N-14
0.45 „Viešbutis „Grand 
Hotel“. N-7
 

 KULTŪRA
8.05 Žurnalistės Inos 
Drąsutienės kūrybos retros-
pektyva (k). 
8.45 Prisiminkime.  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k).  
11.30 Laiko ženklai. 
12.00 Žinios. Ukraina.  
12.15 Naktinis ekspresas (k).  
12.45 „Mūsų nedaug“ (k). N-7  
14.20 „Degantis krūmas“ (k). 
N-7
15.40 Istorijos detektyvai.  
16.30 Brydė (k). 
17.00 Kultūra (k).
17.15 Laiko ženklai. 
17.45 Žinios. Ukraina.(k). 
18.00 Kultūrų kryžkelė (sub-
titruota). 
18.15 „Šiaurietiškas būdas“. 
18.45 Kultūra. 
19.10 Šventė Kvėdarnoje. 
Koncertuoja Stasys Povilaitis. 
2014 m. 
20.00 Gustavo enciklopedija.  

20.30 Labanaktukas.  
21.00 Durys atsidaro.  
21.30 „Riešutų duona“.
22.40 Po jubiliejaus.
23.05 Lietuvių kinas trumpai.  
23.30 Dabar pasaulyje.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Mokslo sriuba (k). 
0.45 Legendos (k). 
1.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mes pačios (k).  
11.30 Apie žūklę.  
12.00 24 valandos (k). N-7 
13.00 Tauro ragas. N-7 
13.25 Autopilotas.  
13.50 Dviračio šou (k).  
14.15 Padėkime augti (k).  
14.45 24 valandos. N-7 
15.40 Pagalbos skambutis. 
N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
21.00 Ne vienas kelyje (k).  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

9.15 Teleparduotuvė.
9.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai. 
10.00 „Kobra 11“. N-7 
11.00 „Las Vegasas“. N-7 
12.00 „Pelkė“. N-7 
13.00 „Fizrukas“. N-7
13.30 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Išlikimas“. N-7 
16.00 „Topmodeliai“. N-7 

17.00 „Kobra 11“. N-7
18.00 „Pelkė“. N-7
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7
20.00 „Univeras. Naujas ben-
drikas“. N-7
21.00 Farai. N-14
21.30 Ugniagesiai gelbėtojai. 
N-7
22.00 Rizikingiausi policijos 
darbo epizodai. N-14
23.00 „Raudonosios uode-
gos“. N-14
1.25 „Atominė apokalipsė“. 
N-14
2.55 „Klyvlendo šou“. N-7

7.05 Reporteris.  
7.55 „Jermolovai. Giminės 
prakeiksmas“. N-7 
9.00 „Albanas“. N-7 
10.05 „Magda M“. N-7 
11.10 Reporteris.  
12.00 Kitoks pokalbis. N-7   
13.00 „Laukinis pasaulis“.. 
13.30 Sąmokslo teorija. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Vandens žiurkės“. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Gamink sveikiau“. 
17.00 Žinios. 
17.15 Savivaldybių rinkimai 
2015. Raseinių rajono meras. 
18.00 Reporteris.  
18.35 Savivaldybių rinkimai 
2015. Raseinių rajono meras 
(tęs.).
19.20 „Laukinis pasaulis“.
19.50 Kitoks pokalbis. N-7 
20.50 Pasaulis X. N-7 
21.50 „Meilė yra viskas, ko 
reikia“. N-7 
0.05 „Manęs neteiskite“. N-14
2.05 „Miestelio patruliai“. 
N-14
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Rašome, 
kad Jūs žinotumėte! 

3 mėn. 6 mėn. .
LT EUR LT EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 62.16 18.00 124.32 36.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

51.78 15.00 103.56 30.00

„Anykšta“ šeštadieniais 41.43 12.00 82.86 24.00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32, Janydžių parduotuvėse arba 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 51.78 15.00 86.32 25.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

41.43 12.00 69.06 20.00

„Anykšta“ šeštadieniais 31.08 9.00 55.24 16.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
30.00 8.69 60.00 17.38

2 numeriai 3 numeriai 4 numeriai
LT EUR LT EUR LT EUR

„Aukštaitiškas formatas“
7.98 2.31 11.97 3.47 15.96 4.62

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose, 
www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Prenumeratos kainos 2015 metams

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
6.05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k). 
6.55 Emigrantai (k).
7.45 Specialus tyrimas (k).
8.30 Gimtoji žemė. 
9.00 „Mūsų kaimynai marsupi-
lamiai“.
9.25 „Animalija“.
9.50 „Džeronimas“.
10.15 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
11.10 Durys atsidaro (k).
11.40 Mokslo ekspresas.
12.00 „Didžiosios migracijos. 4 
d. Puota arba badas“.
13.00 „Inspektorius Luisas 2“. 
N-7
14.30 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.
15.00 „Mūsų laisvės metai. 
1993 m.“
16.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą).  
16.15 Sveikinimų koncertas.
18.40 Bėdų turgus.
19.30 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.  
20.30 Panorama.  
21.00 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka.
22.40 „Kai Haris sutiko Sali“. N-7
0.15 Pinigų karta (k).
1.00 „Mūsų laisvės metai. 1993 
m.“. (k).
1.55 „Inspektorius Luisas 2“ 
(k). N-7 
3.30 Eurovizija 2015. 
Nacionalinė atranka (k). 
5.10 Stilius (k). 

6.30 „Žuviukai burbuliukai“. 
6.55 „Superdidvyrių komanda“. 
7.20 „Kaukė“. 
7.45 „Kas naujo, Skūbi-Dū?“. 
8.10 „Ogis ir tarakonai“. 
8.35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Na, palauk!“  
10.00 „Sniego diena“.  
11.40 „Ir riteriai įsimyli“. N-7
13.50 „Mano puikioji auklė“.
14.50 „Didingasis amžius“. N-7
16.55 Šventę švęsti.  
18.30 Žinios.  
19.00 „Pelėdų karalystės sar-
gai“. 
20.50 „Piršlybos“. N-7 
23.00 „Valentino diena“. N-7 
1.20 „Draugiškas seksas“ (k). 
N-14

6.40 Teleparduotuvė.  
6.55 „Redakajus“. N-7  
7.25 „Bidamanų turnyras“. N-7 
8.00 „Mažylių nuotykiai“. 
8.30 „Būrys“. N-7  
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Mamyčių klubas.  
10.00 Mitybos balansas. 
10.30 „Barbė fėja undinių 
šalyje“. 
12.00 „Naktis ‘Roksberio’ klu-
be.“. N-7 
13.45 „Gyvenimo bangos“. N-7 
16.15 „Kurt Sejitas ir Šura“. N-7
17.20 Ekstrasensai detektyvai. 
N-7 
18.30 TV3 žinios.  
19.00 „Ilgai ir laimingai. Pelenės 
istorija.“. N-7 

19.30 Filmo pertraukoje - 
Eurojackpot loterija. 
21.30 „Saulėlydis“. N-7 
0.00 „Valentinas už 2rų“. S
2.10 „Balsas iš ateities“. N-14 

7.00 „Amerikos talentai“. 
9.00 Laba diena. N-7 
9.30 Apie žūklę. 
10.00 Padėkime augti. 
10.30 Šefas rekomenduoja. 
11.00 Pasaulio galiūnų čempi-
onų lygos finalas Malaizijoje. 
2014 m. 
12.00 Arčiau mūsų. 
12.30 Patrulis (k).  
13.00 „Melagių žaidimas“. N-7 
14.00 „Šeimynėlė“. N-7  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Bosas“. N-7  
18.00 „Mistinės istorijos“. N-7  
19.00 Dainuok mano dainą.
21.00 MANO HEROJUS 
„Snaiperis“. N-14  
22.40 „Ašmenys 2“. N-14 
0.55 „Mano tėtis kalba „š...““ 
2.10 „Dviese geriau“.  
2.35 Bamba TV. S

6.45 „Gepardų dienoraščiai“.
7.45 „Stulbinamas gyvūnijos 
pasaulis“ (k). 
8.15 Teleparduotuvė. “. 
8.45 „Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai“. N-7 
10.30 „Korio gyvūnijos pasaulis“.
11.30 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“. 
12.00 Natūralioji kulinarija su 
Anabele Lengbein.

12.30 „Penki ingredientai“. 
13.00 „Keistenybės. Dono 
Poleko pasaulis“. N-7 
14.00 „Superauklė“. 
15.00 „Magijos meistrai“. N-7 
16.00 „Būrėja“.
17.05 „Dvidešimt minučių“. N-7
19.00 „Meilė horizonte“. N-7
21.00 „Aksominės rankelės“.
22.55 „Atpildas“. N-7
0.55 „Agentai“. N-7 

 KULTŪRA
8.05 Visu garsu (k). 
9.00 Kultūrų kryžkelė (k). 
10.00 Krikščionio žodis (subti-
truota).  
10.15 Kelias (k).  
10.30 Keliaukim!  
11.00 Posūkiai su Viktoru 
Gerulaičiu.  
11.45 Žinios. Ukraina.  
12.00 ...formatas (k). 
12.15 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprintas.  
13.30 Po jubiliejaus (k). 
14.00 ARTi. Knygrišystė (k). 
14.30 Būtovės slėpiniai.  
15.15 Pasaulio biatlono taurė. 
Vyrų 10 km sprintas.  
16.50 Prisiminkime (k.). 
17.00 Lietuvių dokumentikos 
meistrai.  
18.00 Žinios (su vertimu į gestų 
kalbą). 
18.15 Legendos (k). 
19.00 Muzika gyvai.  
20.35 „Kaip išauginti plakančią 
širdį“. 
21.20 Šv. Valentino diena kitaip 
2015.  
22.30 Panorama (k). 
22.57 Šv. Valentino diena kitaip 

2015 (tęsinys). 
0.00 Šarūno Barto filmų retros-
pektyva.  
2.00 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės. 

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Arčiau namų (k).  
15.20 Sekmadienio rytas (k). 
16.10 Lietuvos sprendimas. 
2015 m. 
18.30 Dviračio šou (k).  
19.00 24 valandos (k). N-7 
20.00 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
20.30 Autopilotas (k).  
21.00 „Pasaulis iš skrydžio oro 
balionu“.  
22.00 „Žiedų ritmai“. 
23.00 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
23.50 Valanda su Rūta.  
1.15 24 valandos (k). N-7 
2.10 Yra kaip yra (k). N-7 
3.05 Sveikatos ABC. 
3.30 Tauro ragas (k). N-7  
4.00 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta. 2014 m. 
4.30 Nuo... Iki... (k). 

8.45 Teleparduotuvė. 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.lt 
10.00 „Pragaro kelias“. N-7 
11.00 „Kovotojas nindzė“. N-7
13.00 Džeimio ir Džimio maisto 
kovos klubas.
14.00 Jokių kliūčių! N-7
15.00 „Ledo kelias“. N-7
16.00 „Gamtos jėgos“. N-7

17.00 Jokių kliūčių! N-7
18.00 „6 kadrai“. N-7
19.00 „Jokio supratimo“. N-7
21.00 „Pavojingiausias karys“. 
N-14
22.00 „Amerikiečiai“. N-14
23.25 „Beverli Hilso policininkas 
2“. N-14  
1.05 „Jokio supratimo“. N-7  
2.40 „Gatvės vaikai“. N-14
  

7.55 „Neprilygstamieji gyvūnai“. 
N-7 
9.00 Kitoks pokalbis. N-7 
10.00 Taip gyvena žvaigždės! 
N-7
11.00 Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs. 
12.00 Savivaldybių rinkimai 
2015. Kupiškio rajono meras.  
13.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Kėdainių rajono meras.  
14.40 Savivaldybių rinkimai 
2015. Anykščių rajono meras. 
16.00 Žinios. 
16.20 Savivaldybių rinkimai 
2015. Varėnos rajono taryba.
17.00 Žinios
17.30 Savivaldybių rinkimai 
2015. Varėnos rajono taryba 
(tęs.). 
18.00 Nuoga tiesa. N-7
19.00 Žinios.
19.30 „Išgyventi Afrikoje“  
20.00 „Iššūkis“. N-7
21.00 Žinios. 
21.30 „Netikęs auklėjimas“. 
N-14
22.10 Artūro Orlausko šou. N-14
22.40 Amerikos muzikos 
„Grammy“ apdovanojimai. 2015 
m.
2.00 „Šeima – jėga! 2“.
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ar žinai, kad...  

vietoj tabletės Kartu: skatina dirbti arba dykinėti

Kamilė BITVINSKAITĖ

Esame individai, ir mūsų visuo-
menė – individualistų, tačiau tokia 
socialinė atgyvena kaip grupė, vis 
tiek neišnyksta ir net yra būtina. 

Koks rojus be kompanijos?

Įsivaizduokite. Pas jus ateina 
rimtai atrodantis, prabangiausiu 
kostiumu vilkintis vyras, kuris 
pasiūlo metams išsikelti gyventi į 
nuostabią tropikų salą Ramiajame 
vandenyje. Tikriausiai šis pasiū-
lymas suintriguotų. Vandenynas, 
saulė, palmės, šiluma, vaisiai, 
kurių gyvenime nesate ragavęs, 
laisvė mėgautis gyvenimu. Ko 
daugiau reikia? Besvarstydami, 

ar priimti tokį sprendimą, išgirs-
tate kitą pasiūlymo pusę – metus 
saloje jūs turėtumėte praleisti vi-
siškoje vienatvėje. Manau, ūpas 
iš karto nukristų, nes būti viena-
tvėje mėgstame, tačiau vienatvė, 
besitęsianti metus, nieko gero 
mums neduotų. Pradėtų trūkti ne 
tik artimiausių žmonių, bet ir tų, 
su kuriais kiekvieną dieną pra-
silenkiame gatvėje. Be buvimo 
su kitais, tarpusavio bendravimo 
išbūti negalėtume. Žmogus yra 
linkęs būti su kitais – taip įsikūrę 
kaimai, miestai, įvairios bendruo-
menės. Visi kartu tarsi priklauso 
vienai grupei. Štai, kad ir mes, 
anykštėnai, būdami kitame mieste 
ir sutikę savus iš karto susibėga-
me į vieną grupelę ir didžiuoja-
mės būdami jos dalimi. O ką sako 
psichologai apie tokį tarpusavio 
bendravimą grupėse ir jų įtaką 
mūsų elgesiui?

Jei dviese geria arbatą –
tai jau grupė

Pirmiausiai pakalbėkime apie 
tai, kas yra grupė. Daugumai gru-
pės terminas asocijuojasi su tam 
tikromis vaikinų arba merginų, 

bandančių imituoti dainavimą, 
grupėmis. Tačiau net ir darbe sė-
dėdami su kolega tam pačiam ka-
binete ir kartu dirbdami darbus, 
jūs jau esate grupėje. Psichologai 
grupę laiko du ar daugiau žmonių, 
ilgiau nei kelias akimirkas palai-
kančių tarpusavio ryšius, darančių 
vieni kitiems įtaką ir save suvo-
kiančių kaip „mes“. Grupės su-
sidaro dėl įvairiausių priežasčių. 
Pirmiausiai žmonės, priklausyda-
mi grupėms, patenkina savo norą 
būti priklausomiems, priklausyti 
nuo kitų. Kiti į grupės susiburia 
norėdami surinkti ir gauti tam ti-
kros informacijos, o dar kiti, kad 
galėtų pasipasakoti ir išgirsti ko-
kių patarimų. Tad net gerdami su 
savo draugais arbatą jūs jau esate 
grupėje – jūs diskutuojate, pasi-
dalinate savo patirtimi, išklausote 
kitus.

Negalima pasirodyti prasčiau

Kaip buvimas grupėje gali mus 
paveikti? Amerikiečių psicholo-
gas N. Triplettas pastebėjo, kad 
žmogus, važiuodamas dviračiu 
didelėje grupėje su kitais, važiuos 
greičiau negu vienas. Psichologai 

pastebėjo, kad buvimas grupėje 
sukelia socialinio palengvėjimo 
efektą. Socialinis palengvėjimas – 
tai žmonių polinkis geriau atlikti 
paprastas arba gerai išmoktas už-
duotis, kai šalia yra kitų žmonių. 
Be to, fiksuojamas dominuojan-
čios reakcijos sustiprėjimas dėl to, 
kad aplinkui yra daugiau žmonių. 
Būtent manydami, kad kiti vertins 
tai, ką mes darome, veda mus link 
stengimosi geriau atlikti užduotis. 
Juk negalim pasirodyti prastes-
niais už kitus. 

Kai vienus buvimas grupėje gali 
paskatini užduotis atlikti geriau, 
kitus gali paversti socialiniais dy-
kinėtojais. Psichologai socialinį 
dykinėjimą įvardina kaip polinkį 
stengtis mažiau, kai yra suvienija-
mos jėgos bendram tikslui pasiek-
ti. Tikriausiai dauguma iš mūsų 
dažnai pasirenka socialinio dyki-
nėtojo pozicijas. Štai kad ir mo-
kykloje. Prakalbus su mokiniais 
apie tai, kad reikia suorganizuoti 
šimtadienį, dauguma myks ir lauks 
tų, kurie imsis iniciatyvos ir viską 
už juos padarys, o jei ir dalyvaus 
kartu, tai į užduotį žiūrės atsainiai. 
Deja, tai dažnai vyksta ir darbe, už 
kurį žmogus gauna atlyginimą. 

Kaip tapti
nacistu

JAV vieno bandymo rezultatai 
gerokai sukrėtė visuomenę. 1967 
metais vienos iš Kalifornijos mo-
kyklų istorijos pamoka virto eks-
perimentu, kuriuo buvo siekiama 
pademonstruoti nacizmo iškilimą. 

Mokytojas mokinių grupę pava-
dino „Trečiąją banga“. Jau netrukus 
jie turėjo savo šūkį, vėliavą, pasis-
veikinimą ir pradėjo pozicionuoti 
save kaip ypatinga, elitinė grupė. 
Eksperimentas buvo sustabdytas 
penktą dieną, kai mokiniai tapo 
nekontroliuojami ir agresyvūs. 

Kalbėkite tik 
gerai

 
Apie žodžio galią liudija ekspe-
rimentas, kuris ilgai buvo slepia-
mas nuo visuomenės. 1939 m. 
psichologas Vendelas Džonsonas 
ir jo aspirantė Merė Tiudor atliko 
šokiruojantį kalbos patologijos 
tyrimą su 22 našlaičiais vaikais. 
Vaikus padalijo į kontrolinę ir eks-
perimentinę grupes. Pusei vaikų 
eksperimentatoriai papasakojo, 
kaip švariai ir taisyklingai jie kal-
ba. Kitą vaikų pusę Merė Tiudor 

sarkastiškai išjuokė ir galiausiai 
visus išvadino niekingais mikčiais. 
Eksperimento rezultatas: dauge-
liui vaikų, kurie neturėjo jokių 
kalbos defektų ir likimo valia at-
sidūrė “blogojoje” grupėje, atsi-
rado visi mikčiojimo simptomai. 
Jie išliko visą likusį gyvenimą. 
Eksperimentas, vėliau pavadin-
tas “Monster study”, buvo ilgai 
slepiamas nuo visuomenės bijant 
pakenkti profesoriaus Džonsono 
reputacijai: panašūs bandymai vė-
liau buvo atliekami su koncentraci-
jos stovyklų belaisviais nacistinėje 
Vokietijoje.Tik 2001 m. Ajovos 
valstijos universitetas oficialiai 
atsiprašė visų nukentėjusių per ty-
rimą.

Nelaiminga 
vaikystė

 
Džonas Votsonas, bihevioristi-
nės psichologijos pradininkas, 
tyrinėjo baimes ir fobijas. Ste-
bėdamas kūdikių emocijas, jis 
susidomėjo galimybe formuoti 
baimės reakcijas objektams, kurie 
anksčiau baimės nekėlė. Moksli-
ninkas pabandė sukelti emocinę 
baimės reakciją 9 mėnesių ber-
niukui pasitelkdamas baltą žiurkę. 
Mažylis žiurkės visai nebijojo ir 
netgi mėgo su ja žaisti. Po kurio 
laiko Votsonas ėmė daužyti gele-
žiniu plaktuku per metalo plokš-
tę vaikui už nugaros kiekvieną 
kartą, kai jis prisiliesdavo prie 
žiurkės. Dūžiams pasikartojus Al-
bertas vengė kontakto su gyvūnu. 
Po savaitės bandymas buvo pa-
kartotas. Po šio karto mažasis 
Albertas verkė jau vien pamatęs 
žiurkėną. Dar po penkių dienų Vot-
sonas nusprendė patikrinti, kaip 
vaikas reaguos į panašius objektus. 
Mažylis jau bijojo balto triušio, va-
tos ir Kalėdų Senio barzdos, nors 
jokių triukšmingų garsų moksli-
ninkas nekėlė. Votsonas padarė iš-
vadą, kad daug suaugusių žmonių 
baimių, antipatijų ir nerimastingų 
būsenų yra suformuojamos anks-
tyvoje vaikystėje.

Anykščių savivaldybėje 
gripo epidemijos nėra

Gripo epidemija paskelbta jau 
daugiau nei dešimtyje Lietuvos sa-
vivaldybių. Kokia situacija Anykš-
čių rajone? „Dėl „tikrojo“ gripo 
kol kas į mane nesikreipė nė vienas 
pacientas. Kolegos, kiek girdėjau, 
irgi dar neturėjo šiuo virusu užsi-
krėtusių žmonių“, – teigė gydytoja 
A. Treščenko. Tačiau, vos pajutus 
pirmuosius gripo požymius, gy-
dytoja skatina nedelsti ir kreiptis į 
gydytojus.

„Pagrindinis gripo požymis, visų 
pirma, yra labai aukšta kūno tem-
peratūra. Standartiškai, nuo 38,5°C 
iki 39 ar net 40 laipsnių. Paprastai 
temperatūrą numušti sunku, pati 
liga „išverčia iš klumpių“ – skau-
da, atrodo, viską, ką tik gali skau-
dėti – galvą, raumenis, akis, laužo 

Susirgus gripu delsti negalima
Žiema suteikia ne tik išsiilgtus malonumus – baltą sniegą, čiuoži-

nėjimą nuo kalno rogutėmis, Senio besmegenio statybas. Tačiau šį 
metų laiką labai mėgsta ir bjaurus virusas – gripas, taip pat neretą 
aplanko peršalimo ligos. Apie ligų gydymą ir prevenciją „Anykš-
tai“ sutiko papasakoti Anykščių rajono savivaldybės pirminės svei-
katos priežiūros centro šeimos gydytoja Aurika Treščenko.

kaulus, nėra jėgų, dažniausiai pa-
cientai net iš lovos negali pakilti. 
Gripas prasideda staiga: be didelių 
slogų, ypatingų gerklės skausmų. 
Tik temperatūra ir temperatūrą ly-
dintys simptomai“, – gripo simpto-
mus vardijo šeimos gydytoja.

Nesigydant – komplikacijos 

Jei pacientas pastebi, kad kūno 
temperatūra labai pakilo, o išgėrus 
vaistų, ji nukrenta tik valandai ar 
dviem, jis gali įtarti gripą. „Geriau-
sia nelaukti ir per parą ar dvi kreip-
tis į šeimos gydytoją ir įsitikinti, ar 
tai – ne gripo požymiai. Taip daryti 
patariama dėl to, kad šiuo metu jau 
yra specializuotų vaistų, kuriais 
galima gripo virusą pristabdyti, 
bet gydymą reikia būtinai pradėti 
per vieną – tris paras, – patarė A. 
Treščenka, – yra ginčijamasi net ir 

dėl tos trečiosios paros – geriausia 
gydymą pradėti kuo greičiau, taip 
yra palengvinami gripo simptomai, 
sumažinama komplikacijų rizika“.

Ir vaikams, ir suaugusiesiems 
gydytoja į gydymo įstaigą kreiptis 
pataria kuo greičiau: „Darbo dieną 
reikia eiti pas savo šeimos gydy-
toją, ne darbo dieną – pas budintį 
įstaigos gydytoją, savaitgalį – į pri-
ėmimo skyrių“.

Negydomas gripas dažnai atneša 
ir skaudžių komplikacijų. „Mėgs-
tamiausia“ gripo komplikacija 
– plaučių uždegimas. Uždegimas 
paprastai būna daug stipresnis nei 
įprastai, dažnai ir šis komplikuoja-
si – atsiranda širdies problemų, net 
tokių, kad žmonėms tenka laukti 
širdies transplantacijos...“ – sakė 
gydytoja.

Pataria skiepytis

Užsikrėsti gripu daug pastangų 
nereikia – užtenka praeiti patalpa, 
kurioje neseniai nusičiaudėjo už-
sikrėtęs žmogus, ar einant laiptine 
liesti turėklą. 

Pati pagrindinė gripo prevenci-
ja, pasak gydytojos, yra skiepai. 
„Aš pati skiepijuosi ir jau nežinau, 
kas yra gripas. Įdomu ir tai, kad 
pavyksta išvengti net ir peršalimo 
ligų“. 

Tačiau neretas vis dar yra kri-
tiškas gripo vakcinos atžvilgiu. 
„Dažniausia skiepų kritikos prie-
žastis – žmonės sumaišo gripą su 
peršalimu. Pasiskiepija, o po to 
skundžiasi, kad vis tiek susirgo 
gripu. Kai paklausiu, iš kur žino, 
kad tai buvo gripas, pacientas 
dažniausiai atsako, kad karščiavo. 
Išsiaiškinus, kad temperatūra „sir-
gusiajam“ gripu nebuvo pakilusi 
daugiau 37,5°C, paaiškėja, kad tai 
buvo paprasčiausias peršalimas, 
nuo kurio gripo vakcina neapsau-
go“, – kalbėjo A. Treščenko.

Gydytoja teigė žinanti, kad pa-
cientai skiepytis neskuba: „Aš vi-
sada patariu: bent jau rizikos gru-
pės žmonėms skiepytis būtina. Tai 
vyresnio amžiaus žmonės, vaikai, 

taip pat sergantieji lėtinėmis ligo-
mis, ypač plaučių, astma. Tam ti-
kromis aplinkybėmis skiepijamos 
ir besilaukiančios moterys“.

Svarbu natūralūs vitaminai

Nusprendusiems vis tik nesiskie-
pyti, reikia laikytis profilaktikos 
priemonių – būtinai plauti rankas, 
dažnai vėdinti patalpas. „Nereikia 
bijoti prisišaldyti patalpų, nereikia 
uždaryti lango ir jo nepraverti visą 
žiemą. Ypač reikia vėdinti patal-
pas, kuriose praleidžiama daugiau-
sia laiko. Tam, kad neperšaltume, 
vėdinant kambarį reikia išeiti į kitą 
patalpą, paliekant uždarytas duris, 
– apie gripo prevenciją pasakojo 
daktarė, – kai kuriose šalyse yra la-
bai gera praktika – gripo epidemi-
jos metu nešioti veido kaukes. Pas 
mus tokios geros prevencijos prie-
monės dar vengiama, nors užtektų 
sergančiam žmogui kaukę užsidėti 
einant gatve, ir rizika užkrėsti kitus 
labai sumažėja“. 

Labai svarbu stiprinti imunitetą – 
bet ne tada, kai jau siaučia gripas, o 
iš anksto. Šeimos gydytoja pataria 
jau vasarą, rudens pradžioje, var-
toti kuo daugiau vaisių, daržovių, 
uogų. „Vitaminingiausios uogos, 
ko gero, yra juodieji serbentai ir 
spanguolės – jų patariu pasiruošti 
(užsišaldyti) ir žiemai. Labai daug 
vitamino C turi kopūstai. Taip pat, 
žinoma, svarainiai – tai lietuviš-
koji citrina. Vitaminas C sudaro 
rezervus organizme, ląstelės taip 
pat pasiruošia kovoti su virusais“, 
– patarė A. Treščenko. 

Paklausta, ką mano apie vaisti-
nėse parduodamus kompleksinius 
vitaminus, gydytoja sakė: „Geriau-
sia gauti natūralių vitaminų, kom-
pleksiniai vitaminai yra sintetiniai, 
tai yra pakaitalas, į vitaminą panaši 
medžiaga. Viena versijų – kad tas, 
kas tinka viskam, netinka niekam. 
Mat vieni vitaminai geriau pasisa-
vinami pavalgius, kitiems tai truk-
do. Kadangi visi vitaminai geriami 
po valgio, kai ko organizmas gali 
nepasisavinti“. 

Jei norite išvengti gripo, Anykščių sveikatos priežiūros centro 
šeimos gydytoja Aurika Treščenko pataria nuo šio viruso pasi-
skiepyti.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt
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Renovavimas – dar ne pabaiga

Šiuo metu J.Biliūno gimnazijos 
pastatas jau baigiamas rekonstruo-
ti, pastoliai tebėra tik prie gimna-
zijos įėjimo ir aplink sporto salę.  
Vidaus remonto darbai baigti,  
gimnazijoje jau veikia valgykla ir 
sporto salė.

Už projekto lėšas apšiltintos pas-
tato sienos, baigtas apšiltinti stogas. 
Mokyklos viduje pakeista apšilti-
nimo sistema, apšvietimo ir elek-
tros teikimo instaliacija, atnaujinta 
karšto vandens tiekimo sistema. 
Renovacijos metu apšiltinta 3794 
kvadratiniai.metrai sienų, 800 kv.m 
stogo, 839 kv.m grindų, įrengta 
ventiliacijos sistema aktų ir sporto 
salėse, apšiltinta dalis rūsio grindų.. 

Tačiau renovacijos lėšų dar nepa-
kako kai kuriems darbams, liko ne-
dažytas trečiasis gimnazijos aukštas, 
nerenovuotos gimnazijos stadionas. 
Šie darbai, savivaldybės specialistų 
teigimu, bus baigti šiemet, papildo-
mai skiriant finansavimą. 

 
Projektai persipynė

Anykščių savivaldybės Vietinio 
ūkio ir turto valdymo skyriaus ve-
dėjas Albertas Miškinis sako, jog  
statybos ir remonto darbus gimna-
zijoje atliekanti Anykščių įmonė 

Vėluojantiems renovuoti gimnaziją statybininkams 
skaičiuojami delspinigiai Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Mokslo metai pervirto į antrą pusę, o Anykščių J. Biliūno gimna-
zijos pastato renovacija dar nebaigta. UAB „Anrestas“, kuri vykdo 
remontą, gimnazijos rekonstrukciją turėjo užbaigti spalio mėnesį, 
tačiau savivaldybė terminą pratęsė iki sausio 16 dienos. Tačiau dar-
bų pabaigos dar nematyti, todėl pradėtos skaičiuoti netesybos.

- UAB „Anrestas“ netelpa į gra-
fikus. „Vieną kartą terminas buvo 
pratęstas keturiems mėnesiams, o 
nuo sausio 16 dieną netesybų skai-
tiklis jau sukasi“,- „Anykštai“ sakė 
A.Miškinis. 

A.Miškinis nesiėmė prognozuo-
ti, kiek dar vyks darbai. „Pažiūrė-
sim, kokį orą Dievulis duos. Darbų 
dar yra neatlikta nemažai – fasa-
das, dažymo darbai, lauko laiptai 
ir t.t. Neaišku, kaip bus toliau, 
nes rangovas dar neturi fasadinių 
plokščių“,- teigė A,Miškinis.

Paklaustas, ar gimnazijos apdai-
lai naudojamos tos pačios plokštės, 
dėl kurių kilo neaiškumų rudenį, 
kilus įtarimams, kad jos labai de-
gios ir netinkamos visuomeni-
niams pastatams (dėl to Valstybi-
nės ne maisto produktų inspekcijos 
pareigūnai tikrino renovacijos 
eigą, siekdami išsiaiškinti, ar iš 
tiesų pastato fasadui yra naudoja-
mos uždrausto laminato plokštės iš 
Turkijos), ar jos jau kažkuo pakeis-
tos, A.Miškinis teigė, jog plokštės 
pagal projektą yra tos pačios ir jos 
pripažintos tinkamomis. 

Rekonstrukcijos darbai, pasak 
A.Miškinio, užtruko dėl objektyvių 
priežasčių. „Renovacijos terminas 
UAB „Anrestas“ buvo pratęstas 
vieną kartą. Pagal sutarties sąly-
gas yra galimybė pratęsti projektą 

4 mėnesiams. Mokyklos pastato 
rekonstrukcijos darbai turėjo būti 
baigti rugsėjo mėnesį. Kadangi 
gavome papildomai 900 tūkstan-
čių litų iš Europos Sąjungos fon-
dų gimnazijos grindų šiltinimui, 
rūsiui ir kitiems darbam, projektai 
persipynė. Neatlikus vienų darbų, 
nebuvo galimybės užbaigti kitų. 
Todėl renovacijos projekto termi-
nas buvo pratęstas iki sausio 16 
dienos“,- aiškino A.Miškinis. 

Beje, net ir užbaigus šiuos dar-
bus, J.Biliūno gimnazijos visiškai 
rekonstrukcijai dar reikės nemažai 
pinigų. „Šiemet dar tikimės gauti 
papildomai J.Biliūno gimnazijos 
pastato renovacijai užbaigti reika-
lingus 700 – 800 tūkstančius litų. 
Viduje dar liko nerenovuoti du 
aukštai, dar reikia vesti vanden-
tiekį, dažyti, atlikti kitus darbus“,- 
apie ateities perspektyvas ir darbus 
kalbėjo A.Miškinis. 

Statybos darbai ugdymui 
įtakos neturėjo

J.Biliūno gimnazijos direktorė 
Regina Drūsienė sakė, kad stebi, 
kaip vyksta darbai. R.Drūsienė kal-
bėjo, kad kolektyvas prie gimnazi-
joje vykstančio remonto prisitaikė.

„Iš esmės esame situacijoje, 
kai niekas nuo mūsų nepriklausė. 
Pasiekėm susitarimą, kad pamo-
kų metu nebūtų triukšmaujama, 
žinoma, jeigu reikėdavo kažkur 
pragręžti skylę, be kurios darbai 
sustotų, tai darydavo ir pamokų 
metu. Bet kad būtume dirbę dul-
kėse ir triukšme, kaip kad buvo 
rašoma interneto komentaruose, 
taip tikrai nebuvo. Pagrindiniai re-
monto darbai pamokų metu vyko 
išorėje“,- sakė R.Drūsienė. 

Pasak direktorės, ir prasidėjus 
mokslo metams remonto darbai 
vyko ir mokyklos viduje, bet jie 
prasidėdavo pasibaigus pamokoms. 
„14 valandą 35 minutės baigiasi 
septinta pamoka, tada statybininkai 

ir pradėdavo dirbti. Be to, statybi-
ninkai dirbdavo ir savaitgaliais “,- 
apie tai, kaip vyko remontas pas-
tato viduje, pasakojo R.Drūsienė. 
„Statybos darbai vyko, bet įtakos 
ugdymo procesui jie neturėjo. Ir 
dabar jau visą mėnesį gimnazijos 
patalpose vyksta rajoninės olimpi-
ados. Jei būtų triukšmas ar dulkės, 
to daryti nebūtų įmanoma“,- sakė 
R.Drusienė. 

Ypatingų nepatogumų gimnazi-
jos moksleiviams ir mokytojams 
sudarė neveikianti valgykla. Nors 
buvo žadama, kad valgykla pradės 
veikti iki lapkričio 1-osios, tik po 
Naujųjų metų mokiniai galėjo gau-
ti karšto maisto.

“Valgykla visiškai jau veikia 
geras dvi savaites. Tai žymiai pa-
togiau, nes iki tol vaikams reik-
davo eiti į gimnazijos bendrabu-
čio patalpas “,- „Anykštai“ sakė 
R.Drūsienė.  

Sveikatai mokymasis 
statybvietėje nekenkė

Savivaldybės gydytoja Vaiva 
Daugelavičienė teigia, kad, kad dėl 
remonto vaikų, sergančių astma 
arba alergiškų dulkėms, sveikata 
nepablogėjo.

„Jeigu dėl remonto būtų taip 
įvykę ir vaikų sveikata būtų pa-
blogėjusi, mamos būtų ėjusios pas 
savo šeimos gydytojus. Jeigu buvo 
kažkoks pablogėjimas, tai reikia 
įrodyti, kad jis susijęs su remontu. 
Reikia bent pranešimo. Neturiu nė 
vieno skundo ar pranešimo nei iš 
tėvų, nei iš vaikų, nei iš gydytojų“, 
- apie tai, kad J. Biliūno gimnazijos 
mokiniai ir tėveliai nesiskundžia 
dėl to, kad jų vaikai mokosi remon-
tuojamoje gimnazijoje „Anykštai“ 
sakė V.Daugelavičienė.   

Pasak gydytojos, ji kartu su ko-
misija lankėsi gimnazijoje, matė, 
kaip vyksta remonto darbai. „Situ-
acija yra žinoma, tegalima apgai-
lestauti, kad remontas vyksta tai 

ilgai, bet jo negalima pagreitinti.“, 
- kalbėjo savivaldybės gydytoja.

Darbai pajudėjo po 
apsilankymo pas merą

Nepasitenkinimą UAB ,,Anres-
tas” vangiai vykstančiais darbais 
demonstravo ir gruodžio mėnesį 
susitikimus su Anykščių seniūnijų 
gyventojais rengę rajono vadovai, 
kurie teigė, kad nors ir palaiko 
savo rajono statybininkus, tačiau 
susidūrę su realybe kartais ir patys 
nežino, ką daryti. „Atrodo, kaip čia 
bausi – savi žmonės, bet gal reikės 
imtis sankcijų. Prisiima objektų o 
paskui nespėja“,- susitikimuose 
apie Anykščių statybininkus kal-
bėjo vicemeras Donatas Krikšta-
ponis.

Beje, dar rugpjūčio mėnesį buvo 
susirūpinta, ar turės vaikai kur 
mokytis, nes vasarą darbai vyko 
labai vangiai, netoliese gyvenan-
tys anykštėnai piktinosi ir skam-
bino į „Anykštos“ rekakciją, kad 
statynininkai tik imituoja darbus, 
slankioja keli, ir klausė, kur reikės 
jų vaikams mokytis. Šią problemą 
rajono Tarybos posėdyje iškėlė ir 
Tarybos narys R.Jurkėnas, kuris 
yra ir J.Biliūno gimnazijos tarybos 
pirmininkas. R.Jurkėnas  tada siūlė 
Tarybos nariams išvis pagalvoti, 
kur perkelti mokinius. .

„Vasarą statybos darbai išties 
vyko lėtai, su Rolandu Jurkėnu , 
J.Biliūno gimnazijos tarybos pir-
mininkas - buvome nuėję ir pas 
merą, bet vėliau statybininkai su-
siėmė, ir mokslo metus galėjome 
pradėti gimnazijos pastate“, -  pa-
sakojo ir direktorė R. Drūsienė.

Vienas iš stambiausių projektų

J.Biliūno gimnazijos renovaci-
jos darbai – vienas iš stambiausių 
projektų Anykščių rajone. Projekto 
įgyvendinimui skirta 2 mln. 519 
tūkst. 818,02 Lt Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų finansinės para-
mos lėšų, skirtų iš Sanglaudos ska-
tinimo veiksmų programos 3 priori-
teto ,,Aplinka ir darnus vystymasis” 
priemonės ,,Viešosios paskirties 
pastatų renovavimas nacionali-
niu lygiu” projektams finansuoti.  
Savivaldybė prie šio projekto pri-
sidėjo 1mln. 190 tūkst..Lt. Dar 230 
tūkst. Lt skyrė Švietimo ministerija. 
Gimnazijos atnaujinimo techninį 
darbo projektą parengė UAB ,,Kon-
sulta” iš Vilniaus. Statybos remonto 
darbus gimnazijoje atlieka Anykš-
čių įmonė - UAB ,,Anrestas”.

Tai jau antras stambus projektas 
gimnazijoje -  2006 metais vyko pir-
masis gimnazijos renovavimo  etapas, 
kainavęs per 1 mln. 33 tūkst. Lt. 

Kiekvienas gimnacijos aukštas yra išdažytas vis kitomis, pasteli-
nėmis spalvomis.                  Autoriaus nuotr. 
 

J.Biliūno gimnazijos direktorė Regina Drūsienė sakė, kad staty-
bininkams triukšmauti pamokų metu neleisdavo. 

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pastato renovacija vis nesibaigia.

J.Biliūno gimnazijos valgykla pradėjo veikti prieš  porą savai-
čių. 



SKELBIMAI 2015 m. vasario 7 d.

parduoda

įvairus

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

UAB “CESTA” firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 

reikalinga 
pardavėja-kasininkė.

 
Pageidautina, turinti darbo pa-

tirties prekybos srityje. 
Darbas slenkančiu grafiku. 
Kreiptis tel. (8-611) 22573.

siūlo darbą

Lietuvos etnokosmologijos 
muziejus ieško  dviejų darbuo-
tojų į muziejininko ir edukato-
riaus pareigybes.

Bendrieji reikalavimai kandida-
tams pateikti internetinėje svetai-
nėje www.etnokosmomuziejus.lt.

Gyvenimo aprašymą siųskite 
adresu info@etnokosmomuzie-
jus.lt  iki vasario 27d.

Informuosime tik atrinktus kan-
didatus. 

Renkasi vasario 9-12 dienomis 15 val. adresu: A. Baranausko a. 1 ,  Anykščiai.
Tei rau tis tel.: (8-618) 38337.

Uenos raj. tech nikos spor to klu bas
ORGANIZUOJA A, B,c,ce,d  ka te go rI Jos

VAIRUOTOJŲ  MOKYMO KURSUS.
Praktinio vairavimo ir papildomos mokymo pamokos vyksta Utenoje.

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.

Laidojimo namai 
„Paguoda“ 

ì Visos laidojimo ir 
kremavimo paslaugos 
visą parą.
ì Užsisakant visas 
paslaugas – 5 proc. 
nuolaida.

ì SALĖS NUOMA 
TIK 28,96 Eur /100 Lt.

Adresas: Vilniaus g. 14, 
Anykščiai, tel.: 5-44-78,

 (8-646) 09955.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje 
„Studijos 2015“ tęsinys

 2015 m. vasario 19 d., 9.30 val. tradicinė septintoji konfe-
rencija „Tavo sėkmės kelias“. Dalyvaus virš 30 universitetų ir kole-
gijų priėmimo komisijų nariai. Pranešimus skaitys Lietuvos aukštųjų 
mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, Lietuvos pra-
monininkų konfederacijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir kitų 
institucijų atstovai.

 Renginys bus naudingas bendrųjų lavinimo mokyklų mo-
kiniams, abiturientams renkantis brandos egzaminus, projektuojant 
savo profesinę karjerą. Bus galimybė aplankyti šiuolaikiškas metalo, 
medžio, baldų ir kitas gamyklas.

 Kviečiame mokinius, jų tėvelius, mokytojus.

Direktorius    Jonas Cesevičius

Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą Kavarske 
(visi patogumai, yra rūsys, sandė-
liukas).

Tel. (8-683) 51799.

Pramoninių pastatų kompleksą 
Anykščiuose, Mindaugo g.: 531 
kv.m pastatas-sandėlys, 436 kv.m 
pastatas-sandėlys, 406 kv.m stalių 
dirbtuvės ir 376 kv.m gaterinė. Kaina: 
79208 EUR (273489Lt).

DNB Būstas, Vytas Fadėjevas, tel. 
(8-655) 69325. 

Garažą.
Tel. (8-672) 43413.

Automobiliai, žemės ūkio technika

1999 m. Ford Galaxy ( 1,9 l, TDI). 
1998 m. VW Passat (1,9 l, TDI). 
1998 m. Audi A6 (1,9 l, TDI, auto-
matas). 2007 m. Opel Zafira ( 1,9 l, 
TDCI, tiptronic). 

Tel. (8-699) 43030.

Kupiškyje VW GOLF III (1,9 D, 
1994 m., TA, 4 durys, juodas).

Tel. (8-618) 47749.

Ieško patalpų prekybai Anykščių 
mieste.

Tel. (8-684) 65329.

Išnuomojamas žemės ūkio pa-
skirties sklypas, esantis Anykščių 
r., Jusiškio k., kadastrinis Nr. 
3475/0003:106. Žemės sklypo plotas 
8,45 ha.

Tel. (8-601) 85330.

Išsinuomoju ž. ū. p.  žemę Anykščių 
raj. Moku avansu nuo 70 Eur už 1 ha.

Tel. (8-612) 47316.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, 
šaldytuvus, šaldiklius. Garantija iki 
2 metų, pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba, remontas

Pigiai gamina spintas stumdomo-
mis durimis, virtuvės, miegamojo, 
kitus baldus pagal individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Tvenkinių kasimas, kelių formavi-
mas, žemės lyginimo darbai.

Tel. (8-647) 48473.

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

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

Išvalome krūmus ir kitą menkavertę 
medieną nuo žemės ūkio paskirties 
žemės.

Tel. (8-656) 77315.

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo darbus. 
Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Kaminų dėklai (0,8 mm skarda): 
gamyba, montavimas. Pristatomi, 
apšiltinti kaminai. Kaminų valymas. 
Garantija.

Tel.: (8-694) 01529, (8-681) 13262.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. Kaminų 
valymas. Naudoja 0,5 mm, 0,8 mm 
skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Griauname pastatus, sumala-
me statybines atliekas, akmenis. 
Parduodame skaldą. 

Tel. (8-682) 92949.

Statybų darbai

Statybų ir remonto darbai: stogai, 
apdaila ir t.t.

Tel. (8-652) 77157.

Kita

Parduoda veršingą telyčią. Perka 
MTZ galinius plačius barabanus.

Tel. (8-606) 72091.

Traktorių T-30 su padargais ir 
savivartę priekabą. 3800 Eur.

Tel. (8-622) 10503.

Kuras

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (berži-
niai), anglį. 

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

Kokybiškus beržo, uosio pjuvenų 
briketus ir granules. Atveža. 

Tel. (8-698) 55663.

Baltarusiškus durpių briketus 
nuo 86,89 Eur (300 Lt), anglis nuo 
159,29 Eur (550 Lt). Sveria kliento 
kieme. Atveža.

Tel. (8-683) 08828.

Didelio kaloringumo, mažo pele-
ningumo rapsų briketus. 

Tel. (8-642) 21122.

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas. Turi sausų. Kaina nuo 
75 Eur. Veža po 4 erdvėmetrius.

Tel. (8-674) 08608.

Gyvuliai

Mangalica (vilnonius) veislės 
paršelius.

Tel. (8-615) 63606.

Telyčią.
Tel. 7-83-86.

Kita

B kategorijos dėvėtus rūbus 100 
kg - 20 Eur. Avalynę: sezoninė, 
žieminė 20 kg - 10 Eur. Didesnį 
kiekį pristato. 

Tel. (8-686) 24181.

Maistines ir pašarines bulves. 
Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Maistines bulves - 30 kg 5,50 
Eur, pašarines – 50 kg 2,50 Eur. 
Atveža.

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

Šieną.
Tel. (8-680) 20462.

Ūkininkas - kiaulienos skerdieną 
puselėmis po 40-70 kg, ketvirčiais 
po 20-30 kg, subproduktus, kum-
pius, lašinius, mentę, faršą...

Tel. (8-607) 12690.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Vasario 8 d. 
(sekmadienį) prekiausime Kaišiadorių 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištai-
tėmis ir gerai kiaušinius dedančiomis 
vištomis (kaina nuo 3,50 EUR), turėsi-
me gaidžiukų, spec. lesalų, prekiausime 
kiaušiniais (tel. 8-608 69189): Svirnuose 
7.00, Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, 
Dabužiuose 7.25, Kuniškiuose 7.35, 
Troškūnuose 7.55, Raguvėlėje 8.15, 
Svėdasuose 15.10, Čekonyse 15.30, 
Debeikiuose 15.40, Rubikiuose 15.50, 
Burbiškyje 16.00, Anykščiuose (ūk. 
turguje) 16.15, Kurkliuose 16.35, 
Staškūniškyje 16.45.

UAB „Renesansas“ nemoka-
mai valo ir šviesina miškus, 
iškerta ir išveža krūmus ž.ū. pa-
skirties žemėse, iškerta senus 
sodus.

Turime ilgalaikę darbo patirtį.
Tel.: (8-662) 28119, (8-687) 88496.

Parduodame ir montuojame
nugeležinimo, minkštinimo 

ir visų kitų tipų

VANDENS FILTRUS.
Vandens tyrimas nemokamas.

Tel. (8-684) 13276.

Vasario 14 d.Anykščiuose gydytoja atliks kompiuterinę kvantinę 
- magnetinę rezonanso viso organizmo diagnostiką. 

Fiksuojami (širdis, kraujagyslės, plaučiai,inkstai,virškinimo 
organai,sąnariai, oda, šlapimo sistema ) ir t.t. Cholesterolis,cukraus 
ir mikroelementų kiekis. 

Taip pat atliekamas maisto netoleravimo testas 250 maisto produk-
tų.      

Registracija tel. (8-687) 86047 darbo ir nedarbo dienomis.

A. Šimkaus firmai reikalingas bu-
halteris (-ė), turintis darbo patirtį,  
dirbti 0,5 etato.

Tel. (8-676) 13738.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų km. siū-
lo darbą staliams staklininkams. 
Profesijos apmokome darbo vie-
toje. 

Tel. (8-687) 47372.

Reikalingas darbuotojas dirbti 
pas ūkininką Anykščių sen. Alga 
nuo 400 Eur iki 700 Eur.

Tel. (8-612) 47316.
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Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
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CE Sertifikatas, 15 metų garantija

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
(8-628) 42453, (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO 
METALO LAUŽĄ, 

AKUMULIATORIUS, ELEKTROS 
VARIKLIUS, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

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

Brangiai stambi įmonė 
PERKA įvairaus 

brandumo MIŠKUS. 
Tel. (8-633) 33333.

Stambi kompanija 
PERKA ŽEMĖS ŪKIO 
PASKIRTIES ŽEMES. 

Tel. (8-644) 44444.

Tel.: 8 610 21793

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius. 
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

BRANGIAI PERKAME 
MIŠKUS, ATSISKAITOME IŠ 

KARTO. 
Tel.: (8-696) 88713

Dienų šviesiausių linkim,
Sveikatos didelės,
Ir visa, kas geriausia
Tegul Tave lydės...

60 - mečio proga 

Eleną VĖBRIENĘ iš Šerių kaimo sveikina

sūnus Irmantas ir dukra Asta su šeima

Brangiai – įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - įvairų mišką.
Tel. (8-651) 39039.

Nuolatos - miškus visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-641) 07661.

UAB „Miškų projektai“ brangiai 
- miškus bei įvairią medieną, že-
mes, pievas, sodybas.

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Skubiai - žemę arba mišką nuo 3 
ha iki 50 ha. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-648) 20000.

Žemės ūkio paskirties 
žemę  aplink Kurklių II km.

Tel. (8-650) 16017.

Sodybą arba žemę prie ežero, 
upės ar miško, gali būti išlikę pa-
matai. 

Žinantys siūlykite tel. (8-684) 
44444.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus.

Tel. (8-650) 16017.

Miškininkystės įmonė brangiai 
įvairų mišką su žeme arba biržes 
išsikirsti.

Tel. (8-605) 27002.

Automobiliai

Tvarkingą lengvąjį automobilį: 
Toyota Yaris, Citroen C3 arba ki-
tokį iki 1600 Eur.

Tel. (8-623) 43191.

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.                        

Tel.: (8-646) 17715, (8-601) 61510.   

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus.

Utilizuoja, atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247. 

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat pilnos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai - automoibilius įvairių mo-
delių. Gali būti su T.A., važiuojančius, 
nevažiuojančius. Atvyksta, sutvarko 
dokumentus. Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.   

Automobilių bei kitokios technikos 
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius auginti. Moka 
priedus.

Tel. (8-614) 07502.

Be tarpininkų arklius, karves (1,05 
Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/kg), bulius 
(1,45 Eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326.  

UAB „BARTYNCO“ - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

Tel.: (8-640) 17516, 
(8-630) 92430. 

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

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

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Automobilių, mikroauto-
busų, traktorių, motociklų 
supirkimas visoje Lietuvoje: 
seni, nebenaudojami, dauž-
ti. Atsiskaitymas iš karto. 
Siūlyti įvairius variantus.

Tel. (8-645) 92122.

Brangieji mama ir tėti,

Džiaugiamės, kad jau 50 metų jūs turite vienas kitą ir keliaujate per gyvenimą kar-
tu. Žinome, kad per pusę amžiaus patyrėte daug gėrio, džiaugsmo, tryškote laime 
ir meile, o kartais išgyvenote liūdesio ar skausmo akimirkas. Tačiau mes neabejoja-
me, kad visi šie metai Jums buvo puikūs, nes visuomet yra lengviau ir ramiau tada, 
kai gyvenimo versmes gali dalintis vienas su kitu. 

Dėkojame Jums, mieli tėveliai, kad visą laiką esate kartu su mumis ir 
sveikiname su nuostabiu Auksinių vestuvių jubiliejumi.

Sūnūs Mindaugas ir Virgilijus, marčios Rasa ir Jurgita bei vaikaičiai Simonas, 
Mikas ir Augustas Pupeikiai

Agentas Algirdas – veršelius, kar-
ves, jaučius, prieauglį, avis. Moka 
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.       

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.       
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mėnulis

anekdotas

Ričardas, Vildaugas, Jomantė, 
Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė.

šiandien

vasario 8 d.

vasario 9 d.

vasario 7-9 d. pilnatis.

Aldona, Jeronimas, Dro-
mantas, Daugvilė, Saliamonas, 
Honorata, Salys.

Apolonija, Marijus, Joviltas, 
Algė, Erikas, Polė, Erika.

Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORANA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

oras

0

Iš artI

Amiliutė tyrinėja kandidatus į 
Anykščių merus

– Sakykite, koks akmuo jus sau-
go?

– Kokį spėju pagriebti, toks ir 
saugo…

Kandidatai, pažadai
Juos žiūri ir pamatai
Kiek daug vyrų, kiek gražių,
Visokiausių pažadų.

Bet į merus septyni
Lekia netgi tekini.
Tubis ogi Obelevičius,
Taip pat ponas Razmislavičius.

Dar Savickas ir Žiogelis
Atsisėst į sostą gali
Na, o štai pilietis Liogė,
Gan stipriai partiniams smogė

Siekia pergalės ir laurų  
Ir pažįstamas mums Baura. 
„Partijos, kalbėkit poterius -
Kam neįsileidot moteries“.


