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Ekonomika
Neatsistebiu, kaip viskas kei-

čiasi. Vis daugiau žmonių at-
neša skelbimus, kad parduoda 
karves, nes jas laikydami patiria 
nuostolį  Pasirodo, ne visi tokie 
kaime pasiturintys, kad besimo-
kančius mieste vaikus ar anūkus 
ir dar karvę galėtų išlaikyti. O 
anksčiau būdavo atvirkščiai – 
karvė į mokslus išleisdavo. Tai 
ir nesuprantu – ar su karvėm kas 
nors negerai, ar su ekonomika?

Linas BITVINSKAS

Anykščių savivaldybė – 
išlaikytinių sąrašuose Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Didmiesčiai maitina provinciją. Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenimis, mokesčių naštą neša trys Lietuvos miestai: Vilnius, 
Kaunas, Klaipėda. Čia sumokami mokesčiai yra naudojami išlaikyti mažesnius miestus ir rajonus. Anykščių savivaldybė lieka viena iš 
tų, ant kurios didmiesčių gyventojai labiausiai turėtų griežti dantį. Iš didmiesčių atkeliaujanti dotacija sudaro net 23 procentus mūsų 
rajono biudžeto. O mūsų rajono biudžetas yra apie 22 milijonus eurų. 

PARODA. Spalio 15 d. (ke-
tvirtadienį) 17,30 val. Anykščių 
koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre atidaroma paroda 
,,Mstislavo Dobužinskio sceno-
grafija Lietuvos teatre“ iš Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejaus 
fondų. Parodą kuruos Živilė Am-
brasaitė. Koncertuoja akordeono 
virtuozas Andrius Balachovičius. 

Merai. Vietos savivaldos dienos 
proga penktadienį savivaldybėje su 
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
moksleiviais susitiko buvę rajono 
vadovai. Susitikime dalyvavo visi 
buvusieji rajono vadovai, išskyrus 
Saulių Nefą ir Darių Gudelį.

Duona. Tarptautinės alkio die-
nos proga Raudonojo Kryžiaus 
Anykščių skyrius organizuoja 
gerumo akciją, kurios metu bus 
renkamos piniginės aukos. Jos bus 
skirtos  stokojančių vienišų senolių 
rėmimui. Šeštadienį, spalio 10 d., 
skyriaus jaunimo savanoriai išeis 
į gatves ir už auką dalins duonos 
kepaliukus, kuriuos patys iškepė 
Niūronių aukštaitiškoje sodyboje .

Lankytojai. Ar dėl to, kad savival-
dybėje nebeliko stiklinės sienos, o gal 
ir dėl kitų priežasčių, rajono vadovų 
priėmimo valandomis savivaldybėje 
dabar apsilanko gerokai daugiau in-
teresantų. Meras Kęstutis Tubis sakė, 
kad pas jį per priėmimo dieną apsilan-
ko maždaug po 15 interesantų. Labai 
dažnai mero kabineto duris varsto ne 
tik eiliniai bėdų prislėgti anykštėnai, 
tačiau ir verslininkai. Pastarieji esą 
dažniausiai prašo, kad savivaldybė 
pasirūpintų prastos būklės keliais.

Santuoka. Rugsėjį susituokė 21 
pora. 10 porų tuokėsi Civilinės me-
trikacijos skyriuje, 10 bažnyčiose 
ir 1 užsienio valstybėje. Išsituokė 
3 poros. Ilgiausiai santuoka tęsėsi 
36 metus, trumpiausiai – 12 .

Dingo. Spalio 5 dieną, apie 7 va-
landą, Svėdasų seniūnijoje iš savo 
namų išėjo 20-metė mergina ir iki 
šiol negrįžo.

Portretas. Iš nuotraukos 
„Anykštos“ redakcijoje darome 
portretus laidotuvėms. Nuotraukos 
su rėmeliais kaina – 10,10 Eur. .

Vienas Anykščių rajono gyventojas per 2014 metus gavo 195 eurus iš perskirstyto biudžeto. Lietuvos vidurkį tai viršija 
trečdaliu.

Sunkvežimių vairuotojai eilėje prie AB „Anykščių vyno“ gamy-
klos obuolių supirktuvės turi praleisti mažiausiai parą.

Justo NAVAšINSKo nuotr.

Prie „Anykščių vyno“ – 
sunkvežimių eilės

Vidmantas šMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šalia „Anykščių vyno“ išsirikiavusios sunkvežimių su obuoliais 
eilės. Eilėje šią savaitę kasdien stovi per dvidešimt sunkvežimių. 
Eilė nuo gamyklos vartų neretai nutįsta iki pat miesto centro. 

supirktuvėse už kilogramą obuolių 
mokama po 8 euro centus, taigi be-
veik po 28 lietuviško lito centus. 
Vyno gamykloje obuoliai superkami 
dar centu ar dviem brangiau.

S.Stankevičius „Anykštai“ sakė, 
kad jis turi patalpas, kuriose galima 
laikinai sandėliuoti obuolius, taip 
derinantis prie vyno gamyklos eilių. 
Šio supirkėjo transportas gali atvyk-
ti ir į kaimus tiesiai iš sodų pasiim-
ti obuolių. Tačiau vyras dėstė, kad 
„kemšantis“ vyno gamyklai jis mie-
liau dirba su anykštėnais arba aplin-
kinių kaimų gyventojais, o jei vyksta 
į tolimesnius rajono pakraščius, tai 
tik dėl solidaus obuolių kiekio.

AB „Anykščių vynas“ direktorius 
Audrius Zuzevičius „Anykštai“ pra-
ėjusią savaitę sakė, kad gamykla su-
pirks visus obuolius, kiek tik jų bus. 
Tik nedidelė dalis iš obuolių gami-
namų sulčių naudojama pačios vyno 
gamyklos reikmėms – praktiškai visi 
obuoliai virsta koncentruotomis sul-
timis, o šios eksportuojamos į Vaka-
rų Europą.

gamykla iš „maišelininkų“ obuolių 
nesuperka - mažiausias kiekis, kurį 
galima parduoti pačioje gamyklo-
je, yra pusė tonos. Tačiau bent du 
anykštėnai – Jonas Šiaučiulis ir Sau-
lius Stankevičius - superka obuolius 
ir nedideliais kiekiais bei juos per-
parduoda „Anykščių vynui“. Šiose 

Arčiausiai vartų stovintys vai-
ruotojai sakė, kad eilėje laukė parą. 
„Anykščių vynas” per parą pajėgia 
išspausti iki 400 tonų obuolių, vie-
name sunkvežimyje – 20-22 tonos. 
Taigi, paskutiniai eilėje stovintys 
vairuotojai taip pat mažiausiai parą 
turės gyventi prie gamyklos. Vyno 

Neblaivių 
vairuotojų 
sąraše - 
23 pavardės

elektroniniu paštu 
anyksta@anyksta.lt arba reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti: (8-381) 5-94-58

Skelbimus į laikraštį „Anykšta“, portalą anyksta.lt 
galite užsisakyti

Melo nebūna nei balto, 
nei juodo

Renata Gudonienė: „Metai 
ir patirtys nebeleidžia ilgai 
svarstyti ir rinktis, sprendi-
mus priimu čia ir dabar“.

Amžina renovacija: už šildymą 
moka, bet šildytuvai veikia

Anykščių kultūros centro re-
novacija, prasidėjusi 2008-ai-
siais ir jau kainavusi per 4 mln. 
eurų, vis dar tęsiasi ir neaišku, 
kada baigsis.
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spektras

Policijos pranešime nurodoma, 
kad veiksmas vyko dar gegužės mė-
nesį, kai M.Aleksandravičius buvo 
sulaikytas vairuodamas sunkiai ap-
girtęs. „2015-05-27 Anykščiuose, 
Kęstučio g., vairavo automobilį bū-
damas neblaivus.  Sunkus girtumas 
- 2,75 prom.  2015-08-26 pagal LR 
ATPK 130 (2) str. atimta teisė vai-
ruoti transporto priemones 36 mėn. 
ir konfiskuota transporto priemo-
nė.  Pakartotinai vairavo būdamas 
neblaivus“,- teigiama policijos pra-
nešime žiniasklaidai. Redakcijos 
žiniomis, atlikėjas vairavo visureigį 
„Land Rover“. 

Tiesa, pats M.Aleksandravičius 
teismo posėdyje, kai buvo skiriama 

„Patrulį“ Anykščiuose nukirto patruliai
Neblaivių vairuotojų, sulaikytų Anykščių rajone, sąraše pirmu nu-

meriu įrašyta žvaigždė. 1976 m. gimęs buvęs grupės „Patruliai“ na-
rys, dabar dainuojantis grupėje „Baika“, buvęs policininkas Milgedas 
Aleksandravičius įkliuvo girtas gastroliuodamas Anykščių gatvėmis. 

bausmė, nedalyvavo, todėl ir niekas 
neužfiksavo jo Anykščiuose, tačiau 
teismo dokumentuose nurodoma 
baudžiamojo asmens gimimo data  
ir gyvenamoji vieta Širvintų rajone 
sutampa su M.Aleksandravičiaus 
duomenimis, kuriuos jis pats skelbia 
internete. 

Beje, atlikėjas ne tik registruotas 
šiame rajone, bet net kandidatavo į 
Širvintų rajono tarybą vienuose rinki-
muose, tačiau nesėkmingai. 

Tai ne vienintelė nesėkmė 
M.Aleksandravičiui šiemet – vasarą 
buvęs grupės „Patruliai“ narys išsi-
skyrė su žmona.  

O ir anksčiau M. Aleksandra-
vičiui teisme teko lankytis ne kar-

Buvęs grupės „Patruliai“ 
narys, buvęs policininkas 
Milgedas Aleksandravičius 
dabar yra ir buvęs vairuoto-
jas, bent jau kuriam laikui.

Nuotrauka iš interneto

tą. Eidamas Vilniaus vyriausio-
jo policijos komisariato viešųjų  
ryšių poskyrio specialisto pareigas, 
M.Aleksandravičius į teisėsaugos ne-
malonę pirmą kartą pateko 2006 me-
tais, kai Specialiųjų tyrimų tarnybos 
pareigūnai sulaikė du teisėsauginin-
kus, kurie buvo įtariami turto prievar-
tavimu. Kartu su juo sulaikytas anti-
teroristinių operacijų rinktinės „Aras“ 
vyresnysis kovotojas.

Dėl to, kad šantažavo vienos sau-
gos tarnybos darbuotoją, teismas 
2008 metais M.Aleksandravičiui 
skyrė 3 mėnesių nelaisvės bausmę, ją 
vyras atliko Lukiškių kalėjime.

2012 m. kovo 15 d. Vilniaus apy-
gardos teismas M.Aleksandravičių 
pripažino kaltu baudžiamojoje byloje 
dėl pasipriešinimo policijos pareigū-
nams ir skyrė jam 8 mėnesių laisvės 
atėmimo bausmę.

-ANYKšTA

„Anykštos“ žiniomis, antradienį 
katilinę apžiūrėjo valstybinė komi-
sija. 

Į oficialų biokuro katilinės atida-
rymą žada atvykti daug aukšto ran-
go svečių – Ūkio ministras Evaldas 

Mažesnės sąskaitos už šildymą – tik pavasarį
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

„Aykščių vyno“ gamyklos teritorijoje pastatyta  1,7 mln. eurų kai-
navusi biokuro katilinė jau dirba visu pajėgumu, nors oficialus jos 
atidarymas numatytas tik kitą savaitę, spalio 16-ąją, penktadienį.

Gustas, bent keletas viceministrų, 
Seimo bei rajono Tarybos nariai. 
Gali būti, kad atidarymo šventėje 
dalyvaus ir pakviestas Energetikos 
ministras Rokas Masiulis.

Penktadienį Anykščiuose posėdį 

surengs Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos taryba. Po po posėdžio 
mero pavaduotojas Sigutis Obele-
vičius šios tarybos nariams rengia 
ekskursiją į Lajų taką. Vėliau nu-
matyti pietūs kavinėje „Puntukas“.

Biokuro katilinė šildo karštą 
vandenį miesto Žiburio, Ramybės 
mikrorajonų ir Žemutinės miesto 
dalies gyventojams.

Prasidėjus šildymo sezonui dėl 
įrengtos biokuro katilinės šilumos 
vartotojai mažesnių sąskaitų už 
šildymą vargu ar gali tikėtis, mat 
šilumos kainos pagal nustatytą 
tvarką bus perskaičiuojamos tik 
kitų metų pavasarį.

Šildymo sezonas Anykščiuose 
turėtų būti pradėtas jau ateinantį 
pirmadienį. 

Šauksmas. Nacionalinės žemės 
tarnybos (NŽT) darbuotojai ėmė 
šauktis prezidentės pagalbos - esą 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
pareigūnai pasitelkė šantažą. Ar gali 
būti, kad NŽT veiklą skaidrinti pa-
sišovusi naujoji jos vadovybė ne tik 
susiduria su įvairių interesų grupių 
spaudimu, bet ir tam kelią turinčios 
užkirsti STT, su kuria yra pasirašiu-
si bendradarbiavimo sutartį, šanta-
žu? Apie tai prakalbo trečiadienį į 
STT iškviestas ir ten tris valandas 
praleidęs NŽT Vilniaus skyriaus 
vedėjas Arvydas Juška. 

Karalienė. Kino ir teatro režisie-
rius Raimundas Banionis rengiasi 
kurti televizijos serialą apie kara-
lienę Barborą Radvilaitę ir svarsto, 
prasidės dėl to puolimas ar nepra-
sidės. Juk jo sumanymas pastatyti 
filmą apie Žalgirio mūšį buvo už-
gniaužtas net gerai neįsibėgėjus. 

Užgeso. Spalio 8 dieną užgeso 
unikali asmenybė - televizijos re-
žisierė, scenaristė, aktorė, filmų 
įgarsintoja, knygų autorė Galina 
Dauguvietytė. Kas dabar įsegs Bo-
riso Dauguviečio auskarą “Auksinių 
scenos kryžių” įteikimo ceremo-
nijoje? Kas gyvu žodžiu paliudys 
kultūrinę jo epochą? Kieno neblės-
tantis šarmas išgelbės blankiausią 
televizijos laidą ar pokalbių šou? 

Grybai. Pastarąsias dvi savaites 
šalies medikai aiškiai pajuto, kad 
miškuose gausu grybų - tiek apsi-
nuodijusių jais gydymo įstaigose, 
tiek skambinančiųjų pasikonsul-
tuoti su toksikologais gerokai pa-
daugėjo. Medikams teko gydyti ir 
žmones, nukentėjusius nuo gyvatės 
įkandimų. Apsinuodijimų informa-
cijos biuro vedėja, klinikinė toksi-
kologė Laima Gruzdytė teigė, kad 
pagal skambinančiųjų pasikonsul-
tuoti skaičių galima spręsti, jog šis 
grybų sezonas nėra labai grybingas. 
Jos žiniomis, sunkių ir mirtinų apsi-
nuodijimų kol kas nėra registruota. 
Keisčiausia, kad žmonės dažniau-
siai skambina pavalgę grybų, gerai 
besijaučiantys, tačiau staiga pama-
nę, kad gal kažkuris grybas galėjo 
būti negeras. 

Pašvaistė. Naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį klaipėdiečiai fiksavo 
neįprastą reiškinį - virš uostamies-
čio dangus nusidažė žalia spalva, 
nakties skliaute švytėjo šiaurės paš-
vaistė. Įspūdingą reginį nulėmė sau-
lėje vykusi magnetinė banga. Pasak 
Etnokosmologijos muziejaus vado-
vo Gunaro Kakaro, šiaurės pašvais-
tės neįmanoma prognozuoti, kaip ir 
saulėje vykstančių neramumų. 

Elektra. Dėl smarkiai pašo-
kusių elektros energijos kainų 
Nord Pool Spot biržoje savo ga-
mybą gerokai padidino Elektrė-
nų komplekse veikiantis kombi-
nuoto ciklo blokas. Užtikrinant 
elektros energijos tiekimo pati-
kimumą ketvirtadienį po vidur-
dienio blokas gamino 420 MW 
galia. Palyginimui, beveik visą 
laiką nuo balandžio vidurio iki 
šiol blokas veikė minimaliu pajė-
gumu - maždaug 235 MW galia. 
Aukštos kainos Lietuvos kainų 
zonoje formuojasi dėl smarkiai 
išaugusių elektros energijos kai-
nų Suomijoje. Be to, pasiūlą bir-
žoje mažina šiuo metu atliekami 
Latvijos ir Kaliningrado šilumi-
nių elektrinių remontai.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Milgedas Aleksandravičius, gi-
męs 1976 m., 2015-05-27 Anykš-
čiuose, Kęstučio g., vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus.Sunkus 
girtumas - 2,75 prom. 2015-08-26 
pagal LR ATPK 130 (2) str. atimta 
teisė vairuoti transporto priemones 
36 mėn. ir konfiskuota transporto 
priemonė. Pakartotinai vairavo bū-
damas neblaivus.

Rolandas Strolia, gimęs 1988 m., 
2015-07-27 Anykščiuose, Vilniaus 
g., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Lengvas girtumas - 1,23 
prom. 2015-08-10 pagal LR ATPK 
126 str. 1 d. paskirta 289  Eur bau-
da ir atimta teisė vairuoti transpor-
to priemones 12 mėn.   

Romas Velenius, gimęs 1962 m., 
2015-07-25 Anykščiuose, Lakštin-
galų g., vairavo automobilį būda-
mas neblaivus. Lengvas girtumas 
- 0,61 prom. 2015-08-10 pagal LR 
ATPK 126 str. 1 d.  paskirta 289 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn.   

Tadas Berniūnas, gimęs 1995 m., 
2015-07-27 Anykščių r., Surdegio 
k., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus ir neturėdamas teisės 
vairuoti.Vidutinis girtumas - 1,82 
prom. 2015-08-10 pagal LR ATPK 
129 str. paskirta 1 158 Eur bauda.       

Robertas Stankevičius, gimęs   
1961 m., 2015-05-04 Anykščių r., 
Skiemonių mstl., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus.Vidutinis girtu-
mas - 2,27 prom. 2015-06-26  pagal 
LR ATPK 126 str. 4 d.  paskirta 579 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 24 mėn.     

Andrius Dragūnas, gimęs 1991 
m., 2015-07-19 Anykščiuose, 
Sodų g., vairavo automobilį būda-
mas neblaivus ir padarė eismo įvy-
kį.Lengvas girtumas - 1,16 prom. 
2015-08-04 pagal LR ATPK 127 

Neblaivių vairuotojų sąraše - 23 pavardės
Anykščių rajono policijos komisariatas paskelbė vairuotojų, ku-

rie buvo nubausti už tai, kad už vairo sėdo neblaivūs, sąrašą.Šįsyk 
jame rekordiškai daug pavardžių – net 23.

str. 3 d.  paskirta 1 158 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 36 mėn.           

Algis Mačiulis, gimęs 1962 m., 
2015-07-20 Anykščių r., Ažuože-
rių k., vairavo automobilį būda-
mas neblaivus. Vidutinis girtumas 
- 1,77 prom. 2015-08-03 pagal LR 
ATPK 126 str. 4 d.  paskirta 579 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
trasnporto priemones 24 mėn.   

Justas Skubiejus, gimęs 1997 m., 
2015-07-19 Anykščiuose, Mindau-
go g., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Lengvas girtumas - 0,52 
prom. 2015-08-03 pagal LR ATPK 
126 str. 1 d. paskirta 289 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn.      

Rolandas Kaunietis, gimęs 1970 
m., 2015-08-03 Anykščiuose, 
Mindaugo g., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus. Lengvas girtu-
mas - 0,59 prom. 2015-08-03 pagal 
LR ATPK 126 str. 1 d. paskirta 289 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn.      

Mantas Kumelis, gimęs 1996 
m., 2015-01-25 Anykščiuose, Šei-
miniškėlių g., vairavo  automobilį 
būdamas neblaivus. Lengvas girtu-
mas - 0,49 prom. 2015-06-26 pagal 
LR ATPK 126 str. 1 d. paskirta 300 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 14 mėn.     

Sigitas Petrulis, gimęs 1963 m., 
2015-07-13 Anykščiuose, Mindau-
go g., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus.Vidutinis girtumas - 2,17 
prom. 2015-07-27 pagal LR ATPK 
126 str. 4 d. paskirta 579 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 24 mėn.      

Stasys Imbrasas, gimęs 1965 m., 
2015-07-13 Anykščių r., Budrių  
k., vairavo traktorių būdamas ne-
blaivus. Lengvas girtumas - 1,16 

prom. 2015-07-27 pagal LR ATPK 
126 str. 1 d. paskirta 289 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn.      

Marius Andrijauskas, gimęs 
1989 m., 2015-07-21 Anykščių r., 
kelyje Ažuožeriai-Pagiriai-Dabu-
žiai, vairavo automobilį būdamas 
neblaivus ir neturėdamas teisės 
vairuoti. Sunkus girtumas - 2,52 
prom. 2015-08-17 pagal LR ATPK 
130 (2) str. paskirtas 28 parų admi-
nistracinis areštas ir konfiskuota 
transporto priemonė. Pakartotinai 
vairavo būdamas neblaivus.

Deivina Musteikytė, gimusi 1990 
m., 2015-08-08 Anykščiuose, A. 
Vienuolio g., vairavo automobilį 
būdama neblaivi. Lengvas girtumas 
- 0,81 prom. 2015-08-17 pagal LR 
ATPK 126 str. 1 d.  paskirta 289 Eur 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 12 mėn.     

Ramūnas Strazdas, gimęs 1974 
m., 2015-07-30 Anykščiuose, Vil-
niaus g., vairavo automobilį būda-
mas neblaivus. Vidutinis girtumas 
- 2,08 prom. 2015-08-17 pagal LR 
ATPK 130 (2) str. atimta teisė vai-
ruoti transporto priemones 36 mėn. 
ir konfiskuota transporto priemo-
nė. Pakartotinai vairavo būdamas 
neblaivus.

Ernestas Ringys, gimęs 1984 m., 
2015-08-02 Anykščių r., Raguvė-
lės k., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus ir neturėdamas teisės 
vairuoti. Sunkus girtumas - 3,77 
prom. 2015-08-17 pagal LR ATPK 
130 (2) str. paskirta 1 200 Eur 
bauda  ir konfiskuota transporto 
priemonė        Pakartotinai vairavo 
būdamas neblaivus.

Jonas Simaška, gimęs  1967 m., 
2015-08-09 Anykščių r., Vaidlonių 
k., vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Sunkus girtumas - 3,5 
prom. 2015-08-24 pagal LR ATPK 
126 str. 4 d. paskirta 723 Eur bauda 
ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 30 mėn.      

Povilas Trečiokas, gimęs 1942 
m., 2015-08-16 Anykščiuose, Šal-
tupio g., vairavo automobilį būda-
mas neblaivus. Lengvas girtumas 
- 0,63 prom. 2015-08-24 pagal LR 
ATPK 126 str. 1 d.  paskirta 289 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn.   

Rolandas Kasteckas, gimęs 
1975 m., 2015-08-06 Anykščių r., 
Keblonių k., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus.Vidutinis girtu-
mas - 1,61 prom. 2015-08-24 pagal 
LR ATPK 126 str. 4 d. paskirta 579 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 24 mėn.      

Vaidotas Grikėnas, gimęs 1976 
m., 2015-07-31 Anykščių r., Mi-
kierių k., vairavo automobilį būda-
mas neblaivus. Vidutinis girtumas 
- 1,88 prom. 2015-08-25 pagal LR 
ATPK 126 str. 4 d. paskirta 579 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 24 mėn.      

Audrutis Mikeška, gimęs 1968 
m., 2015-08-04 Anykščiuose, Šei-
myniškėlių g., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus. Lengvas girtu-
mas - 0,9 prom. 2015-08-24 pagal 
LR ATPK 126 str. 1 d. paskirta 289 
Eur bauda ir atimta teisė vairuoti 
transporto priemones 12 mėn.     

Gintaras Peslikas, gimęs 1983 
m., 2015-03-23 Anykščių r., kelyje 
Čekonys-Debeikiai-Žalioji, vaira-
vo automobilį būdamas neblaivus 
ir padarė eismo įvykį.Vidutinis gir-
tumas - 1,85 prom.       2015-07-02 
pagal LR ATPK 130 (2) str. atimta 
teisė vairuoti transporto priemones 
42 mėn. ir konfiskuota transporto 
priemonė. Pakartotinai vairavo bū-
damas neblaivus.

Mindaugas Pivoriūnas, gimęs 
1993 m., 2015-04-12 Anykščių r., 
Svėdasų mstl., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus ir neturėdamas 
teisės vairuoti. Lengvas girtumas - 
0,92 prom. 2015-08-28 pagal LR 
ATPK 130 (2) str. paskirta 1 170 
Eur bauda ir konfiskuota transpor-
to priemonė. Pakartotinai vairavo 
būdamas neblaivus.      

-ANYKšTA
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savaitės citatos???

Ar norite, kad 
būtų pradėtas 
šildymo sezonas?

(Atkelta iš 1 p.)
Iš didmiesčių gauname 
per 5 milijonus

Graži gamta ir kultūrinių rengi-
nių gausa ekonomikos Anykščių 
savivaldybėje nepakelia. Rezul-
tatai rodo, kad Anykščių rajonas 
yra vienas iš didžiausių išlaikyti-
nių. Tyrimo, kurį atliko Lietuvos 
laisvosios rinkos institutas (LLRI) 
duomenimis, kai kuriose savival-
dybėse perskirstyto gyventojų paja-
mų mokesčio (GPM) suma sudaro 
net ketvirtadalį biudžeto. Anykščių 
rajono savivaldybė tvirtai įsitvir-
tinusi tarp labiausiai dotuojamų.  
Rajono biudžetą pinigine išraiška 
sudaro 12,8 milijono eurų įvairios 
savivaldybės pajamos, 4,1 mln. 
eurų GPM, kurį perveda Valstybi-
nė mokesčių inspekcija, o dar 5,1 
GPM atkeliauja po perskirstymo iš 
didmiesčių. Paskutinis skaičius – 
vienas iš didžiausių respublikoje. 

Daugiau pervedama tik Kelmės 
(5,7 mln.eurų) ir Šalčininkų (5,6 
mln.eurų) savivaldybėms. Iš di-
dmiesčių atkeliaujanti dotacija su-
daro 23 procentus Anykščių rajono 
biudžeto. Panašūs dotacijų skaičiai 
ir kitų buvusių Utenos apskrities 
savivaldybių. Geriausiai atrodo 
Visagino savivaldybė. Visagino 
biudžete dotacija sudaro tik 5 pro-
centus. Dar neblogais rezultatais 
gali pasigirti ir Utena, kurios biu-
džete dotacija dvigubai mažesnė 
nei Anykščių – 11 procentų. 

Valstybės politika neskatina 

Buvęs Anykščių meras Sigutis 
Obelevičius sako, jog išgyventi dėl 
tokios padėties neverta. 

„Iš esmės yra toks biudžeto san-
daros įstatymas, savivaldybėms iš 
viso tas pats, ar jos dotuojamos, 
ar ne – jei surenki pajamų dau-
giau negu planavai, viską pasiima 
į biudžetą. Iš kitos pusės, mūsų ra-
jonas didelis, kaimiškas, natūralu, 
kad išlaidų turime žymiai daugiau. 
Vien jau kelių priežiūra kiek kai-
nuoja. Prisideda taip pat gyventojų 

amžius, kiti dalykai, bet graužtis 
dėl to, kad esame tarsi ir išlaiky-
tiniai, neverta, aišku, pavadinimas 
nekoks, bet tokia yra valstybės po-
litika“,- sakė S.Obelevičius.  

Žada išlipti iš duobės

Dabartinis Anykščių meras Kęs-
tutis Tubis mano, kad rajonui pa-
vyks tapti mažiau priklausomu nuo 
išorės finansuotojų.

 „Ne taip viskas baisiai ir atrodo. 
Žinoma, dotacijas rajonas gauna, 
jos skiriamos valstybės deleguo-
toms funkcijoms atlikti. Kiekvie-
ną kartą didinant minimalų  darbo 
užmokestį ar bet kokį atlyginimų 
kilimą Vyriausybė finansuodavo 
ne visiškai. Antras dalykas – gy-
ventojai. Rajone gyvena daugiau 
žmonių, negu deklaravo gyvena-
mąją vietą. Iki šiol gaudavome nuo 
gyventojų pajamų mokesčio 73,8 
procento, o dabar gausime 75,9 
procento. Taigi, skaičiai išsilygins 
ir  neatrodysime taip baisiai. Ta-
čiau šie procesai pakankamai lėti. 
Ar išlipsime iš duobės? Tikrai iš-
lipsime“,- sakė K.Tubis  

Didmiesčiai sėdi skolose

Rajonų gyventojui, perskirsčius 
savivaldybių biudžetą, tenka vidu-
tiniškai po 130 eurų. Tiesa, Anykš-
čių gyventojai vidurkį viršija visu 
trečdaliu. Anykščių gyventojui po 
perskirstymo tenka 195 eurai. Tai 
irgi vienas iš blogiausių rezultatų, 
gausiau dotuojami yra tik Neringos 
(838 eurai), Kalvarijos ir Zarasų 
(208 eurai) gyventojai. Mažiausia 
išmoka tenka Panevėžio gyvento-
jui – 33 eurai.

Lietuvoje yra tik trys savival-
dybės donorės – Vilniaus miesto, 
Kauno miesto ir Klaipėdos mies-
to. Beje, dėl perskirstymo susida-
ro paradoksali situacija. Didžiųjų 
miestų gyventojams lieka mažiau 
lėšų nei rajonų gyventojams. Kitus 
šelpiančio Vilniaus miesto gyven-
tojui tenka 674 eurai savivaldybės 
biudžeto išlaidų, o šalies vidurkis – 

776 eurai (Anykščių savivaldybėje 
– 773 eurai).

 Įdomu ir tai, kad 2014 metais 
Anykščių savivaldybė gavo gero-
kai daugiau pajamų gyventojui, 
negu didmiesčiai. Sakykim, 2014 
m. Anykščių savivaldybės gyven-
tojas gavo 764 eurus, tuo tarpu 
Kauno gyventojas – vos 560, o 
Klaipėdos - 631 eurą. Taigi,  para-
doksalu, bet davėjui lieka mažiau 
nei gavėjui.

Lietuvos laisvosios rinkos insti-
tutas teigimu, toks perskirstymas 
sukelia ilgalaikių problemų - pini-
gus gaunančioms savivaldybėms 
mažėja paskatų ieškoti savarankiš-
kų  ekonominių, finansinių ir soci-
alinių problemų sprendimo būdų. 

Aišku, kad amžinai taip nebus, 
nes jau dabar didieji miestai burz-
da ir nenori išlaikyti mažesniųjų, 
be to, ir patys sėdi skolose, todėl 
tikėtina, kad ateityje dotacijų srau-
tas gali ženkliai sumažėti.

užuojauta

Dėl Valentino Vasiliausko 
mirties reiškiame nuoširdžią 
užuojautą velionio šeimai ir 
artimiesiems.

UAB „Anrestas“ darbuo-
tojai

Pageltę lapai rudenį 
nukrinta,
Pavasarį vėl bus žali.
Žmogus išėjęs nebegrįžta,
Palikęs ilgesį širdy...
Mirus broliui Valentinui, 

nuoširdžiausius paguodos 
žodžius skiriame seseriai Da-
nutei ŠAUČIŪNIENEI.

Bronius, Vytautas, Dana 
Vildžienė, Eugenija Ordienė

Anykščių savivaldybė – 
išlaikytinių sąrašuose

Anykščių meras Kęstutis Tubis sako,  kad jau 
kitąmet Anykščių savivaldybė gaus didesnį 
procentą iš gyventojų sumokamo pajamų 
mokesčio. 

Buvęs Anykščių meras Sigutis Obelevičius 
sako, kad graužtis dėl to, jog savivaldybė do-
tuojama, neverta. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

Svarbu, kad operacinėj 
nesikuklintų

Dalis VAIGINAS, ligoninės vyr. 
gydytojas, medikų muzikos šven-
tės organizatorius, apie anykštėnus 
medikus: 

„Žinau, kad ir Pirminės sveika-
tos priežiūros centre yra kūrybiš-
kų ir muzikalių žmonių, gydytoja 
Rita Laurinaitienė bažnyčios chore 
gieda... Bet tiek ji, tiek kiti rajono 
medikai, nepanoro prisijungti.  Gal 
per daug kuklūs“.

Būtent – Vilnius jau buvo

Žilvinas Pranas SMALSKAS, 
Kultūros tarybos narys, apie gali-
mybes: 

„Mieli komentatoriai, tapti Eu-
ropos kultūros sostine 2022 me-
tais yra visai realu, nes Vilnius jau 
buvo EKT sostine“. 

Žinote, greitai naujo 
mero reikės....

Renata GUDONIENĖ, Anykš-
čių verslo informacinio centro di-
rektorė, apie save:

„Aš nelabai gerai jaučiuosi bū-
dama lyderiu, vadovu. Jeigu to rei-
kia, aišku, galiu būti tuo lyderiu.“

Tik dainuojančiam atrodo, 
kad visi jo klauso

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
darbą Kultūros taryboje:

„Mūsų balso visi klauso, dėl to 
džiugu dirbti.“

Tai kodėl jie iki šiol 
nedirba policijoje?

Kęstutis TUBIS, meras, apie 
kultūros darbuotojus: 

„Kultūros darbuotojai labiausiai 
jaučia takoskyrą tarp skaidrumo ir 
ne.“

Renkite projektą „Dainuok 
ir tinkuok 2015“

Dijana PETROKAITĖ, Kultūros 
centro direktorė, apie tai, kad dėl 
remonto tenka atsisakyti kai kurių 
kultūros projektų“

„Estetinis vaizdas apriboja pro-
jektus. Ne vieną grupę turėjome, 
kuri norėjo tartis dėl bendrų pro-
jektų, tačiau žmonės, apėję patal-
pas, atsiprašo ir atsisako.“

Mokytis, mokytis... O tai kada 
klaidas bedaryti?

Antanas BAURA,  Žemės ūkio 
skyriaus vedėjas, apie patirtis: 

„Visada reikia mokytis iš pada-
rytų klaidų“.

Nijolė PRANCKEVIČIE-
NĖ, anykštėnė:

- Aš nenoriu, dar nėra taip 
šalta, kad savo kuklų atlygini-
mą tektų išleisti už neadekva-
čią šildymo kainą.

Audronė BEREZAUSKIE-
NĖ, anykštėnė:

- Aš asmeniškai gyvenu nuo-
savame name, tai šildymo se-
zoną pradėjau jau seniai. Dirbu 
bibliotekoje, norėtųsi, kad čia 
jau būtų šilčiau...

Elena BRAŽIŪNIENĖ, 
anykštėnė:

- Jau norėčiau, iš tiesų na-
muose vėsoka. Mokykloje, kur 
dirbu, tenka sėdėti apsigaubus 
storomis mantijomis, nėra gera 
dirbti.
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rievės

Linas BITVINSKAS

Krenta obuoliai ir lapai, 
politikams krenta reitingai, o ant 
europos – pabėgėliai. Procesas 
įdomus, pasisako visų rangų 
politikai šia tema, ji net nukonku-
ravo bulviakasį ir skandalus. Bet 
iš esmės kalbama apie tai, kaip 
priimant pabėgėlius gauti daugiau 
naudos ir patirti mažiau nuostolių. 
Retas politikas išdrįsta pažvelgti į 
problemą iš esmės. Maloni išimtis 
– anykštėnams gerai pažįstamas, 
vienas iš sąjūdžio šauklių ir 
vadovų Arvydas juozaitis.  „Be 
europą ištikusių nesėkmių, ją išda-

vė ir aukščiausio kalibro politikai. 
Europos Komisijos pirmininkas 
Žanas klodas junkeris viešai iš 
tribūnos es pavadino vištide. Be 
to, jis pasakė, kad europa nuseno 
ir jai reikia naujo kraujo. Tokie pa-
sisakymai iš pagyvenusio žmogaus 
lūpų skamba 
paranojiškai. 
Ž. k. junkerį 
renkant į euro-
pos komisiją, 
Didžioji Bri-
tanija pradėjo 
rimtai svarstyti 
apie išstojimą 
iš ES. ši vals-
tybė supranta, kad politikas žada 
iš europos padaryti kažkokį viralą, 
buljoną. O ko daugiau galime 
tikėtis iš Ž. k. junkerio aplinkos, 
kai ten rimtai sakoma: “Ačiū Die-
vui, mirštame!”, - kodėl europa, 
pirmiausia Vokietija,  staiga atvėrė 
vartus gaujoms be pasų ir vizų 
besiveržiančių jaunuolių, aiški-
na A.juozaitis.  Pagalvokite, ar 
galėtų taip miniomis įeiti į europos 
erdvę  rusai, baltarusiai? „Tai 
yra „atbėgėliai“, norintys tapti 
išlaikytiniais. Pažiūrėkite, kaip 

jie elgiasi Vakaruose. Šie žmonės 
ne prašo, o reikalauja. Po abiejų 
pasaulinių karų išlikusieji gyvi 
(daugelis mūsiškių) džiaugėsi, kad 
turi galimybę keleriems metams 
apsistoti pabėgėlių stovykloje. O 
šie? jie atvyksta kaip būsimi šalių 

šeimininkai. Ne 
„ištirpdami“ 
tose šalyse, 
prisitaikydami, 
o diktuodami 
savo religiją ir 
kultūrą“, – dėsto 
realistišką po-
žiūrį A.juozaitis. 

Negali ne-
sutikti. Iš kitos 

pusės daugelis lietuvos žmonių 
pasakytų, jog jų vaikai, anūkai 
buvo priversti išvykti į užsienį, nes 
čia negalėjo pragyventi. Važinėda-
mas po kaimus, pasikalbėdamas su 
žmonėmis visada atrandu tų, kurie 
išlydėjo savo vaikus. kadangi fak-
tiškai visose šeimose yra emigran-
tų, šie žmonės niekaip nesupras, 
kad lietuviai buvo išvaryti iš savo 
šalies , o į tą vietą politikai ir 
verslininkai atsigabena emigrantų, 
juos išlaiko. 

O kaip elgiamasi su savais? 
Pažįstu porą jaunų žmonių, kurie 
grįžo iš Anglijos su dviem vaikais. 
Galvojate jais kas nors rūpino-
si? jie ir jokių pašalpų negalėjo 
gauti visą vasarą. Galiausiai vyras 
pasakė, jog moka anglų kalbą ir 
kreipsis į europos institucijas dėl 
pažeidžiamų jo ir jo šeimos teisių, 
tik tada reikalai pajudėjo. 

Buvo padaryta ir tebedaroma 
viskas, kad tik lietuvis nustotų 
dirbti. Keista matyti verslinin-
ką, kuris skundžiasi, kad niekas 
pas jį dirbti neina už 450 eurų 
per mėnesį. „ištvirkino liaudį 
pašalpomis“,- virkavo versli-
ninkas. Aišku, jis nepasako kitos 
dalies – į darbą žmogų priimtų tik 
mėnesiui, o po to - eik kur nori. 
Taigi, ateina 450 eurų per mėnesį 
uždirbęs žmogus į „valdiškus 
namus“, ten paskaičiuoja, kad jis 
gavo pajamų, ir pusmetį jo vaikai 
negauna maitinimo, jis negauna 
pašalpų, nekompensuojamas šil-
dymas. lietuva ir taip garsėja kaip 
savižudžių kraštas, o valdžia dar 
nori, kad atsirastų ir ekonominiai 
savižudžiai – darbo mazochistai, 
nes už tai, kad žmogus dirbo, jį 

dar nubaudžia. Žinoma, ir versle 
būna nesėkmių, bet retas drąsuolis 
sąmoningai investuoja, žinodamas, 
kad bankrutuos. 

Atskira kalba žemės ūkis – karvių 
žmonės priversti atsisakyti, kiaulių 
jau negalima laikyti dalyje rajono 
dėl siaučiančio kiaulių maro. kas 
lieka? Avys ir triušiai. su kokiu 
patosu tarybiniais laikais buvo 
pasakojama apie jaunuosius triuši-
ninkus, nes jų auginama produkcija 
turėjo užlopyti mėsos trūkumą. Bet 
tai buvo anais laikais, o dabar? 
Dabar šie gyvūnai telieka augini-
mui, nes daugiau nebegalima nieko 
auginti. ir po viso to dar kažkas 
žiojasi apie tinginius kaime kalbėti?

Galbūt valdžia tikisi, kad atvykę 
mažaraščiai emigrantai tik dirbs ir 
nemokės susiskaičiuoti?  Manau, 
kad jie jau būdami savo šalyje 
išmoko suskaičiuoti, kas jiems 
apsimoka, o kas ne. Taigi, mano 
nuomone, veltui tikimasi pigios 
darbo jėgos. Vienas Alytaus versli-
ninkas žadėjo įdarbinti emigrantus 
ir mokėti jiems 600 eurų atlygi-
nimą. nejučia kirba klausimas, 
įdomu, kiek jis moka lietuviams 
darbuotojams?

Kultūros tarybos narių 
buvo prašoma nesikratyti 
siūlomų pareigų

Į posėdį trumpam užsuko ir rajo-
no meras Kęstutis Tubis, kaip pats 
paaiškino, tam, kad padėtų naujos 

Naujoji Kultūros taryba spręs – vyraus 
masiškumas ar ramus cirkuliavimas
Šią savaitę į pirmąjį posėdį susirinko naujos kadencijos rajono Kultūros taryba. Posėdyje išrink-

tas Kultūros tarybos pirmininkas bei jo pavaduotojas, kalbėta apie Anykščių siekius tapti 2022-ųjų 
metų Europos kultūros sostine.

kadencijos Kultūros tarybai išsirinkti 
pirmininką bei jo pavaduotoją.

„Mūsų balso visi klauso, dėl to 
džiugu dirbti“, - lyg tarp kitko pasi-
džiaugė meras K.Tubis.

Rajono vadovas pasiūlė Kultūros 
tarybos pirmininku rinkti muziejinin-

ką bei žurnalistą Tautvydą Kontrima-
vičių.

„Mes jam siūlėme aukštesnes ir pa-
trauklesnes darbo pareigas, tačiau jis 
nesutiko, nes nori būti labiau nepri-
klausomas“,- įdomių detalių atskleidė 
K.Tubis.

Pasak mero, T.Kontrimavičius 
nebūtų sutikęs vadovauti praėjusios 
kadencijos Kultūros tarybai, tačiau 
pamatęs naujosios sudėtį, priėmė tei-
giamą sprendimą.

Beje, pats Anykščių A.Baranausko 
ir A.Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus  projektų vadovu dabar 
dirbantis T.Kontrimavičius antradienį 
posėdyje nedalyvavo – jis buvo išvy-
kęs į užsienį.

14 tarybos narių vienbalsiai 
nusprendė, kad mero pasiūlyta 
T.Kontrimavičiaus kandidatūra yra 
pati tinkamiausia.

Kiek daugiau vargti teko ieškant, 
kas galėtų tapti T.Kontrimavičiaus 
pavaduotoju. Mero pavaduotojas 
Sigutis Obelevičius siūlė vadovautis 
lygių galimybių principu ir pavaduo-
tojo pareigas skirti moteriai.

Visų akys krypo į dvi Kultūros 
tarybos moteris: Anykščių A. Ba-
ranausko pagrindinės mokyklos 
mokytoją Dangirą Nefienę ir šiuo 
metu privačiu verslu užsiimančią 
buvusią ankstesniojo Anykščių 
mero S.Obelevičiaus patarėją Jur-
gitą Bugailiškienę. Ir viena, ir kita 
kandidatė demonstravo, kad tokių 
pareigų nenori – esą yra pernelyg 
užimtos.

Merui K.Tubiui paprašius „ma-
žiau kratytis“ siūlomų pareigų, 
T.Kontrimavičiaus pavaduotoja pa-
skirta J.Bugailiškienė.

Kultūros tarybos nariai ir vėl bal-
savo vienbalsiai, o mero pavaduoto-
jas S.Obelevičius netgi juokavo, jog 
balsavimas vyksta „tarsi prie Brežne-
vo“...

Naujos kadencijos Kultūros tary-
bą sudaro 15 narių, tarp jų  – mokslų 
daktarė ir profesorius.

Šios kadencijos taryboje nebeliko 
savivaldybei pavaldžių kultūros įstai-
gų vadovų, tačiau į ją deleguota daug 
biudžetinių rajono kultūros įstaigų 
vadybininkų ir projektų vadovų.

Iškilo rizika paminti rajono 
valdžios deklaruojamus principus

Posėdyje akcentuota, kad Kultū-
ros taryba privalės vadovautis viešu-
mo bei skaidrumo principais. Ar tai 

pavyks padaryti, suabejojo net kai 
kurie tarybos nariai.

„Kultūros darbuotojai labiau-
siai jaučia takoskyrą tarp skaidru-
mo ir ne“,- pastebėjo rajono meras 
K.Tubis, primindamas, kad skai-
drumo ir viešumo principai šios 
kadencijos rajono valdžiai – vieni 
svarbiausių.

Anykščių muzikos mokyklos 
pedagogas Stanislovas Aglinskas 
atkreipė dėmesį, kad nemažai Kul-
tūros tarybos narių rengia įvairius 
projektus ir teikia juos, siekdami 
gauti savivaldybės finansavimą, to-
dėl mero akcentuojamų principų esą 
laikytis gali būti ir sudėtinga.

Meras K.Tubis tokiais atvejais 
suinteresuotiems Kultūros tarybos 
nariams patarė nuo bet kokių jų ku-
ruojamų projektų aptarinėjimo bei 
vertinimo nusišalinti.

Pasirinkimo neturėjo

Naujos sudėties Kultūros taryba 
neprieštaravo tam, kad Anykščiai  
siektų 2022-ųjų metų Europos kultū-
ros sostinės titulo.

Kultūros tarybos pirmininko pa-
vaduotoja Jurgita Bugailiškienė 
sakė, kad vienas iš Lietuvos miestų 
bet kuriuo atveju gaus šį titulą, todėl 
„Anykščiai negali to nenorėti“.

Esą net jei Anykščiams ir nepa-
vyktų, savivaldybė jau būtų laimė-
toja, mat būtų parengta kultūros 
strategija, išryškintos stiprybės bei 
silpnybės.

O Kultūros taryba, anot 
J.Bugailiškienės, „spręstų, ar Anykš-
čiams orientuotis į masiškumą, ar į 
ramų cirkuliavimą.“

„Kaip supratau, pasirinkimo ne-
beturime. Reikėtų pradėti nuo savia-
nalizės“, - nutarė Kultūros tarybos 
narys, Kauno valstybinio muzikinio 
teatro bosas Tomas Ladiga.

Tarp interneto komentatorių – 
Kultūros tarybos narys

Naujos sudėties Kultūros taryba šią 
savaitę aktyviai buvo aptarinėjama 
naujienų portale anyksta.lt Į diskusi-
jas įsitraukė kai kurie jos nariai.

Šios kadencijos Kultūros taryboje nebeliko savivaldybei pavaldžių kultūros įstaigų vadovų, tačiau į 
ją deleguota daug biudžetinių rajono kultūros įstaigų vadybininkų ir projektų vadovų.

„Viskas gerai“: „Parodyk savo draugus ir pasakysiu, kas esi. Tubis susisodino vidutinybes. jokio ryškesnio, 
charizmatiškesnio asmens. Tikėjausi matyti režisierius A.Matelį, V. V.landsbergį, prof. A.Tylą, prof. Avižienį, dizai-
nerę k.kruopienytę, rašytoją R.Vanagą, redaktorę G.Šmigelskienę, signatarę i.Andrukaitienę, kelių.merų patarėją 
Bronę lukaitienę, j.Biliūno mokytoją Oną jakimavičienę ir, žinoma, nuostabųjį skulptorių stiogą. 

kaip matote, Anykščiai gali pasiūlyti išsilavinusių, savo srityje daug pasiekusių žmonių, dėl kurių pavardžių 
nebūtų niekam gėda. ir, kas svarbiausia, tai tikrai būtų laisvi, nepriklausomi, baimės prarasti darbą nekaustomi 
žmonės. Taip pat jie tiesiogiai susiję su Anykščiais. Tikėčiau jų kultūros politika, nes tai nesusitepę, orūs žmonės.“

„Taigi“: „juokinga tikrai. Vietoj direktorių susodino biudžetinių įstaigų vadybininkus ir projektų rašytojus ir 
vaidina skaidrumą.“

„Kaip pažiūrėsi“: „Vadybininkai paprastai būna plėšresni už direktorius.“
Žilvinas Pranas Smalskas: „Mieli komentatoriai, tapti europos kultūros sostine 2022 metais yra visai realu, nes:
- 2022 metais europos kultūros sostine taps vienas miestas iš liuksemburgo ir vienas iš lietuvos;
- Vilnius jau buvo ekT sostine;
- Dabar pretenduos kiti miestai, kuriuos vertins ne pagal gyventojų sk.;
- kaip atrodysim, jei laimės koks Rokiškis ar Marjiampolė, o mes net nepateiksim paraiškos...
- Mielieji, visą energiją sutelkime ne pykčiui, bet pozityvui ir AnYkŠČiAi BUs eks22“.
„Nu...“ : „Manau, dar daugiau šansų turėtų kokie Troškūnai, kavarskas, o dar labiau - Traupis. ko čia smul-

kintis?“
„Anykštėnas“: „kažkokios utopinės viltys. norėti niekam neuždrausta, tik ar realu, kai “akis bado” netvarka 

labiausiai matomose vietose? kodėl valdantieji nenori sekti tiek Utenos, Druskininkų, kupiškio, Birštono ir kt. 
Gerai tvarkomų miestų (merų) pavyzdžiu? O pasvajoti galima, bet...“

(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

...Lietuva ir taip garsėja 
kaip savižudžių kraštas, o 
valdžia dar nori, kad atsi-
rastų ir ekonominiai savi-
žudžiai – darbo mazochis-
tai, nes už tai, kad žmogus 
dirbo, jį dar nubaudžia...
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 SVARSTyKLėS
Svarstyklės (rugsėjo 24 – spalio 23). Svarstyklėms patinka der-

lingos žemės, kur išvystyta žemdirbystė. Toks kraštovaizdis ati-
tinka jos estetinį skonį. Vertėtų nukeliauti į Savoją, Elzasą bei 
Austriją, galbūt Japoniją.

Daiva GOŠTAUTAiTĖ
daiva.g@anyksta.lt

etiketas

Šventinių atvirukų 
Švenčių etiketas. Išsiųskite atviru-

kus visiems, kuriuos norite pasveikin-
ti. Tačiau dėl laiko ar biudžeto  apri-
bojimų ne visada galime sau tai leisti. 
Todėl, jei norite sutrumpinti sąrašą, 
siųskite sveikinimus tik tiems žmo-
nėms, kurių šiuo šventiniu periodu ne-
besutiksite, teigia Ariana Rastauskaitė, 
tarptautinio protokolo ir etiketo kon-
sultantė. Jeigu nesate tikri, ar gavėjas 
švenčia Kalėdas, Chanuką, Kvanzą, ar 
jis išpažįsta kitą religiją su jos tradici-
jomis, geriausia sveikinimą formuluoti 
neutraliai, pavyzdžiui, „Su šventėmis“ 
arba „Linksmų švenčių“. Kadangi šiais 
laikais vis daugiau žmonių mąsto apie 
ekologiją, tokiems savo rato žmonėms 
išsiųskite aplinką tausojančius elektro-
ninius atvirukus. Tačiau siųsdami e-at-
virukus būtinai adresuokite kiekvieną 
asmeniškai ir venkite nuasmenintų 
elektroninių sveikinimų.

Skonis ir kokybė. Svarbiausia – 
pasirinkti kokybišką atviruką, nes taip 
parodysite, kad savo klientus ir kole-
gas išties vertinate. Aplaidžiai parink-
tas atvirukas gali sudaryti nuomonę, 
kad vystyti verslą su tokiu klientu 
buvo nenaudinga, kad jis nevertas net 
menkutės jūsų investicijos ar pastan-
gų.  Nereikėtų rinktis atviruko, kuria-
me per daug ryškūs žiemos, religijos 
ar politikos motyvai – gerą įvaizdį 
visuomet susikurti padės atvirukai, 
pirkti iš labdaros organizacijų. 

Sveikimo kortelės. Sveikinimo 
kortelės dizainas turėtų atspindėti 
jūsų verslo įvaizdį: galima panaudoti 
logotipą, būdingas spalvas ar pan. Vis 
dėlto atvirukas neturėtų atrodyti kaip 
reklaminis  bukletas. Popierinius atvi-
rukus išsiųskite iš anksto. Taip būsite 
tikri, kad jums nereikės skubėti ir jau-
dintis paskutinėmis prieššventinėmis 
dienomis, o adresatai juos gaus dar 
prieš šventes! 

Neužmirškite kreiptis vardu. 
Sveikinimo atviruke būtinai įrašyki-
te gavėjo vardą, kaip tai darytumėte 
įprastame laiške. Pridėkite ką nors 
asmeniško. Būtų gražu, jei atviruke 
prie įprasto atspausdinto sveikinimo 
„Linksmų švenčių“ prieš pasirašyda-
mi pridėtumėte dar ir asmeninę žinu-
tę. Pasirašykite atvirukus. Neužmirš-
kite po sveikinimu pridėti savo ranka 
rašyto parašo. Siunčiant atviruką nuo 
visos šeimos, pirmiausia rašomas 
vardas asmens, su kuriuo adresatą 
sieja artimiausi ryšiai. Pavyzdžiui, 
jeigu Rita siunčia kalėdinį atviruką 
geriausiai draugei nuo savo šeimos, 
jis turėtų būti pasirašytas taip: „Rita, 
Juozas, Laura ir Tadas Kairiai“. Vai-
kams pradėjus gyventi savarankiškai, 
paprastai jie nebeįtraukiami į šventi-
nio atviruko sveikintojų sąrašą. 

Adreso užrašymas ant voko. Jei 
siunčiate atviruką porai, galite rašyti 
„Ponui ir Poniai Jankauskams“ arba 
„Jurgiui ir Gretai Jankauskams“. Taip 
pat galite adresuoti atviruką sutrum-
pinę vardus iki inicialų, pavyzdžiui, 
„J. ir G.Jankauskams“. Bet kuriuo 
atveju, nesvarbu, kurį šabloną pasi-
rinksite, naudokite vienodą sistemą 
tiek gavėjo, tiek siuntėjo adresams 
užrašyti. Įtraukite adresato sutuok-
tinio vardą. Jeigu siunčiate šventinį 
atviruką verslo partneriui į namus, 
įsitikinkite, kad ant voko užrašėte ir 
jo sutuoktinio vardą. 

Nepamirškite atgalinio adreso. 
Patikrinkite, ar užrašėte atgalinį adre-
są ant šventinio sveikinimo voko. Jei 
siunčiate išsamų šventinį laišką, kuria-
me apžvelgiate savo praėjusius metus, 
geriausia jį adresuoti tik artimiems 
draugams ir šeimai – tiems, kuriems 
tikrai rūpi, ką jūs nuveikėte šiemet.

Paruošė A.Š.

- Svarstyklės – pleputės iš 
prigimties, jos gali ilgai pilstyti 
iš tuščio į kiaurą. Beje, tarp jų 
daug tokių, kurios tiesiog nepa-
kelia vienatvės.

- Tikrai nesutinku. Aš daug 
komfortabiliau jaučiuosi tyloje. 
Prisimenu savo močiutės žodžius, 
kad niekas nesigaili, kad per ma-
žai kalbėjo, visi gailisi, kad plepė-
jo per daug. Su šiuo posakiu aš ir 
gyvenu.

O kas yra vienatvė? Jeigu tai lai-
kas sau, laikas, praleistas su kny-
ga, nemanau, kad tai yra vienatvė. 
Vieni galbūt yra tie, kurie nieko 
neturi – draugų, artimųjų, kolegų. 
Aš turiu viską, tad tikrai jokios 
vienatvės nejaučiu. Nors mano 
draugu tapti sunku, nesakau, kad 
keliu jiems kažkokius itin aukštus 
reikalavimus, bet tai turi būti laiko 
patikrintas žmogus. Ir antrą šansą 
savo draugams visada duodu, ne 
tik antrą – ir trečią, ir penktą... Juk 
klysti žmogiška.

Melo nebūna nei balto, 
nei juodo

Anykščių verslo informacinio centro direktorė Renata Gudo-
nienė gimtadienį švęs spalio 15-ąją. Ji sako astrologinių progno-
zių neskaitanti ir tik ruošdamasi interviu apie Svarstyklių ženklo 
žmonėms neva būdingas savybes susimąstė, ką reiškia gimti po 
šiuo ženklu. „Logiška būtų manyti, kad Svarstyklės – tai žmonės, 
kurie svyruoja tai į vieną, tai į kitą pusę. O kaip greitai aš apsi-
sprendžiu? Metai ir patirtys nebeleidžia ilgai svarstyti ir rinktis, 
sprendimus priimu čia ir dabar“.

-Moteris Svarstyklės puikiai 
žino visus savo privalumus ir 
trūkumus, moka, ką reikia, pa-
slėpti ar pabrėžti. Dažniausiai 
jos atrodo stulbinamai netgi su 
paprastučiais džinsais.

- Anksčiau buvo labai svarbu 
drabužiai, išvaizda, svarbu, ką pa-
sakys žmonės. Dabar man jau kiti 
prioritetai. Tik, aišku, kiekviena 
moteris privalo atrodyti tvarkin-
gai, švariai, tai ne tik Svarstyklių 
bruožas.

Vieną moterišką silpnybę turiu – 
tai kvepalai. Tai liudija daug lenty-
nėlėje išrikiuotų buteliukų, tačiau 
vienų mėgstamiausių neturiu. Gal 
tai ir Svarstyklėms būdingas bruo-
žas – vieną dieną naudoju vienus, 
kitą – kitus. Daug priklauso nuo 
nuotaikos...

Beje, dar mėgstu pasivaikščioti 
po gėlių parduotuves... Man svar-
bu namų estetika, stengiuosi, kad 
ir vaza su gėlėmis ant stalo stovė-
tų, ir ant sienos paveikslas kabėtų, 

nesakau, kad man tai absoliučiai 
pavyksta, bet labai stengiuosi kurti 
gražią, jaukią aplinką. Pavyzdžiui, 
servetėlių galiu ieškoti ilgai - kol 
priderinsiu prie indų spalvos...

- Svarstyklės nuolat plėšosi 
tarp karjeros ir šeimos, nori, kad 
vienodai viskas sektųsi. Jų dar-
bingumas dažnai svyruoja – vie-
ną dieną jos gali kalnus nuversti, 
kitą – jau svajoja apie atostogas.

- Darbas man vis dėlto yra prio-
ritetas. Gal būtų kitaip, jeigu vaikai 
būtų maži, reikalautų nuolatinio 
dėmesio, o dabar sūnus jau yra 
savarankiškas, tad darbui galiu ati-
duoti ir atiduodu daug savęs. 

Kartais būna taip, kad atrodo, 
jog darbas einasi tarsi iš pypkės, 
o kartais sėdi prie projekto ir taip 
nesidirba, nėra minčių. Nemanau, 
kad tai tinginystė – gal nuotaika ne 
ta, gal mintys klaidžioja kažkur ki-
tur. Kai man nesidirba, aš pasiimu 
knygą ir paskaitau, tai man grąžina 
darbingumą. O kartais išeinu pasi-
vaikščioti.

- Temperamentingas ženklas, 
pasmerktas amžinoms paieš-
koms: balanso, harmonijos, pa-
togios progos, tinkamo žodžio, 
tiesiausio kelio.

- Vis kyla kartelė. Pavyzdžiui, 
susitvarkai kiemą – praeina kiek 
laiko, jau norisi kažką tobulinti. 
Sustatai baldus namie, žiūrėk, ir vėl 
ateina momentas viską pakeisti. Man 
visada norisi dar geriau padaryti.

Stengiuosi kiekvieną darbą at-
likti maksimaliai gerai, o jau kaip 
pavyksta, taip pavyksta. 

Vaikystėje svajojau būti arba gy-
dytoja, arba teisininke. Mano sva-
jonę įgyvendino sūnus – jis baigęs 
teisę, ir aš juo be galo didžiuojuo-
si. Truputėlį su pavydu žiūriu į jį ir 
galvoju, „o gal dar ne vėlu?“ Tik 
sūnus sako, kad jau vėlu...

- Svarstyklės greitai įpranta 
regėti save aplinkinių akimis, 
vertina save pagal tai, ką apie jas 
mano kiti.

- Nesutikčiau su tuo. Svarbi nuo-
monė man tik tų žmonių, kuriuos 
aš pati gerbiu ir vertinu, kurie man 
yra autoritetas. Jaunystėje, aišku, 
buvo svarbu, ką kaimynė pagalvos 
apie mano sijoną.

Aš priimu kritiką, draugų netgi 
prašau pasakyti tiesą, nieko taip 
nekenčiu kaip melo. Jau geriau bet 
kokia tiesa, bet tik ne melas. Jeigu 
man žmogus atėjęs sako, kad šian-
dien man tiesiog nesidirba, negaliu 
kažko padaryti, aš nesupyksiu tai 
išgirdusi. Vadinasi, žmogus turi sa-

vigarbos pasakyti tiesą. Tik, aišku, 
tai negali tapti įpročiu.

O ir pati nebijau išsakyti kitiems 
pagrįstos, objektyvios kritikos. 
Stengiuosi, kad ta kritika ne su-
žlugdytų žmogų, o jam padėtų. 

- Kadangi Svarstyklės – kom-
promisų genijai, geriausiai jau-
čiasi dirbdami komandinį dar-
bą.

- Man komanda yra labai svarbu. 
Aš nelabai gerai jaučiuosi būdama 
lyderiu, vadovu. Jeigu to reikia, 
aišku, galiu būti tuo lyderiu. Man 
daug mieliau dirbti su lygiaverčiais 
žmonėmis - tais, kuriuos aš galiu 
vadinti kolegomis visomis prasmė-
mis.

Draugų kompanijoje irgi būna 
panašiai. Jeigu kažkas eis šokti ar 
dainuoti, eisiu ir aš, bet centrine 
ašimi aš nemėgstu būti.

- Jos geriau pameluos, nei įžeis 
kitą žmogų, bet kartais aplinki-
niams rodo per mažai žmogiškos 
šilumos ir nuoširdaus dėmesio.

- Reikėtų klausti draugų, kolegų, 
artimųjų, ar pakanka jiems mano 
dėmesio. Aš nuo mažens buvau 
įpratusi rūpintis kitais. Ir dabar ga-
liu prie žmogaus prieiti paklausti, 
kaip jam sekasi, ar viskas gerai. 
Toks elgesys man labai natūraliai 
atrodo.

O tas melas... Jo nebūna nei bal-
to, nei juodo. Tai tiesiog melas.

- Svarstyklių ženklo vaikui bū-
dingas stiprus teisingumo jaus-
mas, jis jausis blogai, jei su kaž-
kuriuo iš jo brolių ar seserų bus 
pasielgta blogai.

- Vaikystėje bet ką nuspręsti man 
buvo sunku. O sesuo išmokė raci-
onalumo, greitos reakcijos. Būda-
vo, parduotuvėje sako: „Tai kokius 
saldainius perki – šituos ar šituos? 
Šitą suknelę perkam ar šitą?“ Ji ne-
turėjo kantrybės su manimi žaisti, 
nors buvo už mane jaunesnė.

O su broliu mes abu esam Svars-
tyklės. Aš jį gerai jausdavau, ir jis  
mane. 

Beržinės košės negavau nieka-
da. Užaugau liberalioje šeimoje, 
kurioje tėvai toleravo mūsų pasi-
rinkimus, turėjom begalinį jų pa-
sitikėjimą.

- Mama Svarstyklės labai 
mėgsta teisingumą ir tvarką, 
todėl vaikų triukšmas namuose 
dažnai ją išveda iš kantrybės.

- Jeigu netvarka veda iš kantry-
bės, tai imu ir susitvarkau. Sūnui 
stengiausi būti liberali mama. Jei-
gu tik jis sakydavo tiesą, leisdavau 
labai daug.

Mano receptas
- Tiek mano mamos, tiek mano firminis patiekalas yra bulvių plokštai-

nis. Esmė yra tame, kad jis kepamas per naktį ir būtinai krosnyje. Pritar-
kuoji bulvių, įdedi mėsos (labai skanu dar įdėti kiaulės kojytės, ausytės), 
įpili karšto pieno, druskos šiek tiek – ir būtinai viskas turi būti sudedama 
ne į aliuminį puodą, bet ir senovinį katiliuką. Na, ir pašauni į krosnį. Jeigu 
vakare kokią aštuntą tuos puodus sudedi, tai ryte jau apie dešimtą galima 
šeimą kviesti prie stalo. Ant plokštainio užsideda pluta, kurią nuėmus jis 
tiesiog tirpsta burnoje.

4 detalės apie Renatą GUDONIENĘ

Šalis...
„Meksika. Ten vaizdai tikrai kaip iš atviruko. Kai pirmą kartą pamačiau 

tą nuostabią gamtą, spalvas, net sustingau nuo grožio. Pojūtis buvo toks 
tarsi tu būtum kine, o gal numirus ir atsidūrus rojuje... O visiškai nepatiko 
Indija...“

Posakis...
„Mano metai man leidžia...“

Augintinis... 
„Šiuo metu neturiu jokio augintinio, bet nemėgstu kačių. Prioritetą 

teikčiau žuvytėms...“.

Knyga...
„Vieno gimtadienio proga gavau S.Kubelkos knygą „Šiandien madam 

pareis vėliau“. Ir ji man patiko. Dabar skaitau Dianos Mickevičienės kny-
gą „Visos mano Indijos“ ir užduodu sau klausimą, kodėl ta šalis man taip 
nepatiko“.

Verslo informacinio centro direktorė Renata Gudonienė labiau 
linkusi tikėti likimu, nei tuo, kad savo gyvenimą žmogus „nusi-
kala“ pats. „Pavyzdžiui, visada sakiau, kad gyvensiu tik Žemai-
tijoje, iš kur esu kilusi, bet jokiu būdu ne Aukštaitijoje. Visaip 
bandžiau savo gyvenimą „pakreipti“, kad taip ir atsitiktų, bet 
nepavyko – pernai supratau, kad Aukštaitijoje gyvenu jau ilgiau 
nei Žemaitijoje“, – sakė pašnekovė.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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Robertas Petrauskas grįžta į
komentatoriaus kėdę saulė MARcinkeViČiūTĖ

Kokios sporto varžybos be komentatoriaus? ypač jei kalbame 
apie visą Lietuvą iš proto vedantį krepšinį ir ilgą laiką varžybas 
komentavusį Robertą Petrauską. Sirgalių numylėtinis grįžta ko-
mentuoti didžiojo krepšinio, taip pat ir Kauno „Žalgirio“ kovas 
Eurolygoje, bei tarptautinių Vilniaus „Lietuvos Ryto“ ir Klaipėdos 
„Neptūno“ rungtynių. Tiesa, jo balsas „persikelia“ į internetą bei 
mobiliuosius įrenginius, o tiksliau į Tonybet.lt lažybų svetainę. 

- Robertai, sirgaliai buvo 
nusivylę, kad nebegirdės 
Jūsų komentavimo sporto 
varžybose. Netgi rašė palai-
kymo peticijas, prašymus 
socialiniuose tinkluose. Jūs 
grįžtate, bet  ne į tradicinę te-
leviziją?

- Taip. Pirmiausiai džiaugiuo-
si, kad visgi neteks atitrūkti nuo 
krepšinio. Jau po truputį buvau 
pradėjęs dėliotis kitokius pla-
nus, tačiau sulaukęs „Tonybet“ 
pasiūlymo ir toliau tęsti ko-
mentatoriaus darbą, negalėjau 
jo atsisakyti. Per daug myliu 
krepšinį ir sportui neabejingus 
žmones. Šis darbas man teikia 
didžiulį malonumą, todėl džiau-
giuosi, kad galėsiu ir toliau ko-
mentuoti.

O dėl formos – „Tonybet“ 
visuomet garsėjo dėmesiu 
Lietuvos krepšiniui bei pasižy-
mėjo moderniais sprendimais.  
Šiemet bendrovė žengia itin 
didelį žingsnį sudarydama ga-
limybes sporto aistruoliams 
šalia lažybų bei įvairios sta-
tistikos dar ir matyti tiesiogiai, 

kas vyksta aikštelėse. Tikriems 
sporto gerbėjams nuo to tik pa-
togiau – viskas vienoje vietoje. 

Kaip dažnai sėsite prie mi-
krofono? Ar planuojate ko-
mentuoti ir kitų lygų ar spor-
to varžybas?

Aš startuosiu komentuoda-
mas lietuvių kovas Eurolygoje 
bei Europos Taurės varžybose. 
Tačiau jau planuojame, jog prie 
komandos prisijungs ir daugiau 
žinomų šalies komentatorių. 
„Tonybet“ lažybų gyvai skiltyje 
nuolat pasiekiami tūkstančių 
mačų lažybų pasiūla, o šalia 
jų sporto varžybų planuojama 
rodyti daugiau nei 20 tūkstan-
čių. Ne tik krepšinio. Neliks nu-
skriausti nei kitų didžiųjų spor-
tų – teniso ar futbolo gerbėjai, 
nei tie, kurie mėgsta lažintis ir 
domisi ledo rituliu, rankiniu ar 
kitomis sporto šakomis.  

- 20 tūkstančių įvairių spor-
tų transliacijų skamba tikrai 
įspūdingai. Bet ar galės tuo 
naudotis visi gerbėjai? Ar 
nebus tai tik turtingų miestų 
gyventojų „privilegija“?Asmeninio archyvo nuotr.

Technologijos dabar itin pa-
žengusios. Taigi, visos paslau-
gos ir tuo pačiu mano komenta-
rų transliacijos bus pasiekiamos 
bet kurio lietuvio kompiuteryje. 
Maža to, viskas puikiai veikia ir 
planšetėse ar mobiliuosiuose 
telefonuose. Taigi, nepraleisite, 
tarkime, lemiamų Žalgirio meti-
mų, net būdami kelyje ar, tarki-
me, užtrukę darbe. Manau, kad 
tai labai patogu.

Žinoma, „Tonybet“ yra lažybų 
bendrovė, todėl galimybės nau-
dotis visomis jų paslaugomis 
sudaromos tik pilnamečiams. 
Lažintis bei stebėti sporto var-
žybų eigą galės visi registruo-
ti „TonyBet“ klientai be jokio 
abonentinio mokesčio, pakaks 
savo paskyroje turėti nors vie-
ną eurą. Sąskaitos papildymo 
sąlygos taip pat labai papras-
tos: ją bendrovės klientai gali 
pasipildyti ne tik internetu, 
bet ir visose prekybos centro 
„Maxima“ kasose bei loterijos 
„Perlas“ terminaluose.

- Ačiū už pokalbį. Linkime 
darbingo sezono.

Statybos riboja veiklą

Paklausta apie renovaciją, 
Anykščių kultūros centro direktorė 
Dijana Petrokaitė atsiduso: „Na, ką 
čia beprikomentuosi, patys matote, 
dirbam amžinose statybose...“. 

2007 metais buvo sutvarkyta do-
kumentacija renovacijai, o po metų 
pradėti kultūros centro pastato re-
novacijos darbai. Tada prasidėjo 
krizė. „Tačiau, jei nebūtume tada 
startavę, turbūt dabar iš viso niekas 
nevyktų, – mano D. Petrokaitė, – iš 
tiesų sunku dirbti, nes statybos bet 
kokiu atveju apriboja veiklą, jos 
kokybę. Šitiek repeticijų vyksta, 
o patalpos nerenovuotos... Turime 
koncertų salę, posėdžių salę, jos - 
ir repeticijoms, ir darbui. Renginių 
daugybė“.

Renovacija turėjo būti baigta 
dar 2011 metais, o darbus atlieka 
anykštėnai – UAB „Anrestas“, ku-

Amžina renovacija: už šildymą moka, 
bet šildytuvai veikia sigita PiVORienĖ

sigita.p@anyksta.lt

Anykščių kultūros centro renovacijos darbus galima pavadinti amžiaus statybomis. Renovacija, 
prasidėjusi 2008-aisiais ir jau kainavusi per 4 mln. eurų, vis dar tęsiasi ir neaišku, kada baigsis.

rie samdosi subrangovus.

Atsisako bendradarbiauti 

D.Petrokaitė apgailestavo, kad 
dėl amžino remonto tenka atsisakyti 
kai kurių kultūros projektų.

„Estetinis vaizdas apriboja pro-
jektus. Ne vieną grupę turėjome, 
kuri norėjo tartis dėl bendrų pro-
jektų, tačiau žmonės, apėję patal-
pas, atsiprašo ir atsisako. aš juos 
suprantu. Žinoma, norime, kad kuo 
daugiau žmonių čia apsilankytų, 
bet estetinis vaizdas iš tiesų labai 
nekoks... Tuoj prasidės teatrų festi-
valis, judėjimas nuolat yra“, – apie 
darbo sąlygas renovuojamame pas-
tate pasakojo Kultūros centro direk-
torė. 

Darbai viduje nevyksta

Anykščių kultūros centro fasa-

das – renovuotas, atrodo, pasak 
D.Petrokaitės, išties šiuolaikiškai:  
„Iš priekio atrodo viskas tvarkoje, o 
iš kitos pusės vidinės patalpos ne-
beatitinka šiuolaikinių reikalavimų, 
yra morališkai pasenusios ir veiklą 
tikrai apriboja. Tikimės, kad bent 
iš lauko mus pagaliau „apsiūs“, ti-
kimės šilčiau gyventi. Už šildymą 
mokame daug, o šildytuvų vis tiek 
reikia. O kada pajudės renovacija 
viduje, tikrai negaliu pasakyti. La-
bai norėtųsi jos sulaukti“, – kalbė-
jo D.Petrokaitė ir pridūrė, kad šiuo 
metu labiausiai reikalinga normali 
posėdžių salė, nes ji galėtų būti skir-
ta ne tik repeticijoms – salę būtų ga-
lima nuomoti konferencijoms, pa-
sibuvimams, klubams – įvairioms 
veikloms. 

„Kai kurie džiaugiasi ir tokia 
sale, čia vyksta senjorų poilsio va-
karai, jie patenkinti tuo, ką gauna, 
nes daugiau neturi kur eiti. Bet no-

risi, kad, kaip kultūros centre, žmo-
nės būtų priimti žmoniškai“, – sakė 
D. Petrokaitė. 

Teptukų teks griebtis patiems?

D.Petrokaitės teigimu, gyvenimas 
statybų aikštelėje – visiems ne į nau-
dą: į Kultūros centrą susirenka ne 
vienas šimtas žmonių, renginių per 
savaitę būna apie 10. „Negaliu ne-
priimti į koncertų salę renginių, nes 
turime siūlyti kultūros paslaugas, 
galų gale reikia kažkiek ir užsidirb-
ti. Koridoriuose parketas iškilotas, 
plytos sudėtos. Į salę yra tik trys įė-
jimai, kai susirenka daugiau žmonių, 
jaučiamas didžiulis diskomfortas. 
Labai blogai, kad neturime rūbinės 
pirmame aukšte. Čia šiuo metu „ba-
zuojasi“ statybininkai. Neatitinka 
reikalavimų ir kasa. Tad kai prasidės 
kitas etapas ir pradės tvarkyti vidų, 
pradėsime būtent nuo rūbinės, kasos, 
posėdžių salės, „Verpeto“ salės“, – 
apie tai, ko labiausiai trūksta Kultū-

ros centre, pasakojo direktorė. Ji dar 
pridūrė: „Patys renovacijos metu ne-
siimame tvarkytis ar dažyti patalpų. 
Tikimės, kad pagaliau šventė ateis ir 
į mūsų kiemą“.

Kiek lėšų bus skirta kitais 
metais, neaišku

Anykščių kultūros centro pastato 
rekonstravimas prasidėjo 2008 m. 
(2008-07-31 rangos darbų sutartis 
Nr.13). Rekonstrukcijos darbų ge-
neralinis rangovas – UAB „Anres-
tas“. 

Darbai vykdomi pagal 
„G.Janulytės-Bernotienės studija 
AN 1954“ parengtą techninį pro-
jektą. Bendra projekto rekonstruk-
cijos darbų kaina – 4 546 878,77 
Eur. Objektą finansuoja Kultūros 
ministerija (Valstybės investicijų 
programa) ir savivaldybė. Valstybės 
investicijų programa - 80 proc. ir 
savivaldybės biudžetas – 20 proc. 

2015-10-01 atlikta darbų už 2 
263 803,47 Eur. 2015 metams skir-
ta lėšų iš Valstybės investicijų pro-
gramos 144 810,00, iš savivaldybės 
biudžeto 103 000,00 Eur. Kiek bus 
skirta lėšų 2016 m., kol kas nėra 
aišku.

Ši programa ir finansavimas – 20-
čiai kultūros centrų renovuoti. 

Dalis fasado jau sutvarkyta – toji, kuri labiausiai matosi žmonėms. Kita Kultūros centro pusė tvar-
koma dabar.  

„Kai prasidės kitas etapas ir pradės tvarkyti vidų, pradėsime bū-
tent nuo rūbinės, kasos“, – sakė Kultūros centro direktorė Dija-
na Petrokaitė. Šios patalpos kol kas atrodo taip.     

Autorės nuotr.
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pirmadienis 2015 10 12

sekmadienis 2015 10 11

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus (k). 
6.50 Stilius (k). 
7.40 Šventadienio mintys. 
8.05 Gimtoji žemė.  
8.30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
9.00 „Alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 1“. 
9.15 „Padūkėliai marsupilamiai 2“. 
9.40 „Šervudo padauža Robinas 
Hudas“. 
10.00 Gustavo enciklopedija
10.30 Mūsų gyvūnai.  
10.55 Brolių Grimų pasakos. 24 
s. Skiautinė. 
12.00 „Brazilijos laukinės gamtos 
įdomybės. 1 d. Pavojingas pa-
saulis“. 
12.55 Lotynų Amerikos platybėse. 
5 d. Andai. Pasaulis debesyse“. 
13.50 „Auksinė Agatos Kristi 
kolekcija. Mis Marpl 1. 4.50 iš 
Padingtono“. N-7 
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios.  
16.15 Istorijos detektyvai.  
17.00 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
18.00 Keliai. Mašinos. Žmonės.  
18.30 Šiandien.  
19.00 Klausimėlis.lt. (k). 
19.30 Savaitė.  
20.30 Panorama. 
21.00 „Pavojingi jausmai“. 
21.55 „Balzakas“. N-14  
23.40 „Brazilijos laukinės gamtos 
įdomybės. 1 d. Pavojingas pa-
saulis“ (k). 
0.35 „Lotynų Amerikos platybėse. 
5 d. Andai. Pasaulis debesyse“ 
(k). 
1.30 „Auksinė Agatos Kristi 

kolekcija. Mis Marpl 1. 4.50 iš 
Padingtono“ (k).
3.05 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
4.00 Savaitė (k). 
4.50 „Pavojingi jausmai“ (k). 
5.40 Klausimėlis.lt. (k).

 
6.30 „Mažieji Tomas ir Džeris I“. 
6.55 „Eskimų mergaitės nuotykiai 
Arktyje“. 
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Dora ir draugai“.  
7.45 „Keista šeimynėlė“.  
8.10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
8.35 „Tomo ir Džerio šou“. 
9.00 Sveikatos ABC. 
9.30 Mes pačios.  
10.00 „Kapitonas Zumas“. 
11.45 „Tokia jau mano dalia“. N-7 
13.55 „Gyvenimo šukės“. N-7 
16.00 Bus visko.  
17.00 Ne vienas kelyje. 
17.30 Teleloto. 
18.30 Sekmadienio žinios su 
„Alfa“.  
19.30 Lietuvos balsas.  
21.55 „Bėgančios kortos“. N-14 
23.45 „Tikras teisingumas 2. 
Slėptuvė“. N-14 
1.35 „Balsuok už mane“ (k). N-14

7.00 „Beibleidai. Metalo meistrai“. 
N-7  
7.30 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
8.30 „Legenda apie Korą“. N-7  
9.00 Statybų TV.  
9.30 Padėkime augti. 
10.00 Svajonių sodai. 
11.00 „Piteris Penas“. 
12.35 „Inspektorius Gadžetas“. 
14.05 „Gyvenimo bangos“. N-7 

16.45 „Ekstrasensų mūšis“. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 X Faktorius. 
21.30 „Patrulių zona“. N-14 
23.40 „Nužudyti Bilą 2“. N-14

7.00 Statyk! (k).
7.30 Lietuvos galiūnų čempionato 
4 etapas (k). 2015 m.
8.30 Tauro ragas. N-7 
9.00 Autopilotas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
10.00 Sveikatos kodas. 
11.00 FAILAI X.  
12.00 „BBC dokumentika. 
Gyvūnų planeta“. 
13.30 Sveikinimai.  
16.00 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7 
18.00 Mistinės istorijos. N-7 
19.00 „Kedrų įlanka 3“. N-7 
21.00 „Kultas“. N-14 
23.00 „Vanilinis dangus“. N-14 
1.40 „Mitiajaus pasakėlės“. N-7  
2.45 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 
10.30 „Surikatų namai“. 
11.00 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“.
11.30 „Gyvenimas su liūtais“. 
12.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai. 
13.00 „Mylėk savo sodą“. 
14.00 „Superauklė“. N-7
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
16.00 „Būrėja“.
16.35 „Lenktynininkas Ho“. N-7
18.50 „Derenas Braunas. Įvykiai“. 
N-7 

20.00 „Vangelija“. N-7
21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisarė Lindholm. Išmesta 
mergina“. N-7 
22.55 „Sukrečiantis skrydis“. N-7 
0.55 „Didžiosios Britanijos” vieš-
butis“.

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Kai aš mažas buvau (k). 
7.30 Dainų dainelė 2014. 
9.00 Pažvelk į profesiją kitaip (k). 
9.30 ARTS21 (k). 
10.00 „Po laukinę gamtą 1 d. 
Nuotykis Serengetyje. Filmuojant 
laukinius gyvūnus“. 
10.30 „Kijevo senovė. Meno 
pasaulis. Michailas Bulgakovas. 
Miestas“. 
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.  
11.45 Legendos (k). 
12.30 Mūsų miesteliai. Leckava.  
13.15 Mokslo ekspresas.  
13.30 Šventadienio mintys. 
14.00 „Ugnies medžioklė su 
varovais“.  
16.25 „Haudis Gaudis“. 
16.50 „Padūkėliai marsupilamiai 
2“ (k). 
17.15 Rusų gatvė. Žinios. (sub-
titruota). 
17.45 Žinios. Orai (k). 
18.00 „Maestro. Saulius 
Sondeckis“.  
20.00 Gintarinės batutos meistrai.  
20.30 Kultūra.  
20.45 Durys atsidaro.  
21.15 Euromaxx (k). 
21.45 Visu garsu.  
22.30 Naktinis ekspresas (k). 
23.00 Bliuzo vakaras.  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dabar pasaulyje.  

1.00 Festivalis „Benai, plaukiam į 
Nidą 2015“ 
2.35 Lietuvių dokumentika (k). 
3.35 „Ugnies medžioklė su va-
rovais“. 

5.30 Beatos virtuvė (k).  
6.20 Sveikatos ABC. 
6.45 Valanda su Rūta (k).  
8.00 Mes pačios (k).  
8.30 KK2 (k). N-7 
10.30 Arčiau mūsų.  
11.30 Dviračio šou (k).  
12.30 Statyk! (k).  
12.55 Tauro ragas (k). N-7 
13.25 Apie žūklę (k). 
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 24 valandos (k). N-7 
15.30 Yra, kaip yra (k). N-7 
18.30 24 valandos (k). N-7 
19.30 „Patobulinti automobiliai“. 
20.30 „Ufologų pasakojimai“. 
21.00 Miesto skoniai. 
21.30 Dabar pasaulyje. Savaitė.  
22.00 Tauro ragas (k). N-7 
22.30 Autopilotas (k).  
23.00 Valanda su Rūta (k).  
0.15 Nuo... Iki... (k).  
0.55 Mes pačios (k).  
1.25 Ne vienas kelyje (k).  
1.55 Mano kiemas (k).  
2.25 KK2 (k). N-7 
4.10 Dviračio šou (k). 

6.45 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7  
7.45 Aukščiausia pavara. 
9.00 Tavo augintinis. 
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Iš peties. N-7  
11.00 „Pasaulio įspūdingiausi...“ 
12.00 Adrenalinas. N-7  
12.30 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7  

13.30 Jokių kliūčių! N-7  
14.30 Gražiausi žemės kampeliai. 
15.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7  
16.00 Iš peties. N-7  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
19.00 „Formulės – 1“ pasaulio 
čempionato Didžiojo Rusijos prizo 
lenktynės.  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Strečas“. N-14  
0.15 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14 
2.05 „24 valandos“. N-14
 

7.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
8.30 Kaimo akademija.  
9.00 Šiandien kimba. 
9.30 Vantos lapas.  
10.00 Kelionių vėjai.  
10.30 „Genijai iš prigimties“. 
11.10 Mūsų miškai. 
12.10 Nacionalinė loterija.  
12.15 „Iššūkis“. N-7 
14.30 Ginčas. N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Ginčas (tęs.). N-7 
17.00 Žinios. 
17.30 „24/7“.  
18.30 „80-ieji“. N-7 
19.00 Žinios. 
19.30 Viskas. Aišku. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 Kaimo diena. 
21.35 „Bręstantis blogis“. 
N-14 
22.45 „Ar žinai, kad?...“.  
22.50 „Bręstantis blogis“. 
N-14 
0.00 „Ar žinai, kad?...“. 
0.05 „Nužudyti zombį“. S 
2.00 „24/7“. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7 
11.05 Keliai. Mašinos. Žmonės 
(k). 
11.35 Istorijos detektyvai (k). 
12.30 Savaitė (k). 
13.30 Klauskite daktaro (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.25 Klausimėlis.lt.  
16.40 „Kaip atsiranda daiktai 6“.  
17.05 „Berlyno policija 3“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre.  
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Europos futbolo čem-
pionato atrankos rungtynės. 
Lietuva - Anglija.
23.40 Trumposios žinios.  
23.45 „Kova su terorizmu“.
0.30 Europos futbolo čempiona-
to atrankos rungtynių apžvalga. 
1.05 Trumposios žinios.  
1.10 „Berlyno policija 3“ (k). N-7 
2.00 Trumposios žinios (k). 
2.05 Klausimėlis.lt (k). 
2.20 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Nacionalinė paieškų tar-
nyba (k). 
5.10 Istorijos detektyvai (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“. 
N-7 
8.50 „ Sugrįžęs iš praeities“ (k). 
N-7
10.55 „Alvinas ir burundukai 2“ (k).
12.40 „Tomo ir Džerio šou“ (k).
13.05 „Agentas Šunytis“. 
13.35 „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios.
19.30 KK2. N-7 
20.20 Nuo... Iki....  
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“ . N-7  
21.30 Žinios. 
22.10 „Galutinis tikslas 3“. N-14 
0.00 „Dalasas“. N-7 
0.55 „Detektyvė Džonson“. N-7 
1.50 „Mentalistas“. N-7

6.55 „Simpsonai“. N-7 
7.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
8.25 „Ponas Jangas“. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Medikai“. N-7
11.00 „Sukčiai“. N-7 
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Kerštinga meilė“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Tobula kopija“. N-7 
20.00 Pavojingi aukštakulniai. N-7 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kerštas“. N-7  
23.30 „Melas ir paslaptys“. N-14 

0.30 „CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius“. N-14  
1.25 „Tėvynė“. N-14  
2.15 „Naujokė“. N-7 
2.40 „S dalelių paslaptys“. N-7 

6.45 Sveikatos ABC. 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.30 Labai juokinga laida.
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
21.30 „Keista Bendžamino Batono 
istorija“. N-7
0.55 „Mentalistas“ (k). N-7
1.50 „Prokurorų patikrinimas“ (k). 
N-7 
3.00 Bamba TV. S

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.05 „Du su puse vyro“. N-7 
11.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (k). 
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 
13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.00 „Stebukladarys“ (k). N-7
15.00 Penki ingredientai.  
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 

18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.55 „Mentalistė“. N-7 
21.00 „Tegyvuoja meilė!“. N-14 
23.50 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7 
0.45 „Nikita“. N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k).  
7.25 „Namelis prerijose“ (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba.
12.00 „Po laukinę gamtą.1 d. 
Nuotykis Serengetyje. Filmuojant 
laukinius gyvūnus“ (k). 
12.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk (k). 
13.00 OKT spektaklis „Miranda“ 
(k). 
15.00 Vienas eilėraštis. 
15.15 Gustavo enciklopedija. 
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 Gimtoji žemė.  
18.00 IQ presingas (k).
18.30 „Šerlokas 1. Aklas bankinin-
kas“. N-7 
20.00 Atspindžiai.  
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Muzikos valanda. Koncertas 
„Bel canto“.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Euromaxx.  
22.30 „Kai sutiksi aukštą tamsia-
plaukį“ (k). N-7 
0.10 Trumposios žinios (k). 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios (k). 
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
Keliautojo užrašai. Dainuoja cho-
ras „Jauna muzika“. 
1.30 Trumposios žinios (k). 
1.35 Muzikos pasaulio žvaigždės. 

Groja Petras Geniušas. 
2.15 XX Pažaislio muzikos festi-
valis (k). 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7  
4.15 Žagarės vyšnių festivalis 
2015 (k). 
5.05 Bliuzo vakaras (k).

6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.  
6.30 Tauro ragas. N-7  
7.00 Apie žūklę. “.
7.30 „Nuostabiausia diena pa-
saulyje“. 
9.30 Žinios. 
10.25 Nuo... Iki... (k).  
11.05 Valanda su Rūta.  
12.20 Mes pačios.  
12.50 Ne vienas kelyje (k).  
13.20 Autopilotas.  
13.50 Apie žūklę (k).  
14.20 Yra, kaip yra. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7 
16.30 Dviračio šou (k). 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.05 „Beverli Hilsas 90210“. N-7  
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7 
9.00 Universitetai.tv 
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7  
11.30 „Kaulai“. N-7  
12.30 „6 kadrai“. N-7  
13.30 „Univeras“. N-7  
14.30 Teleparduotuvė. 
15.00 Nepaprastos lenktynės. N-7  
16.00 „Bruklino taksi“. N-7  

17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Amerikietiška siaubo isto-
rija“. N-14  
23.00 „Veidrodžiai 2“. S  
0.50 „Čyčo ir Čongo animacinis 
filmas“. N-14 
2.15 „24 valandos“. N-14

6.30 „Laukinis pasaulis“.  
7.30 Žinios (k). 
8.00 Kaimo akademija.  
8.35 Vantos lapas.  
9.05 Šiandien kimba.  
9.35 „Iššūkis“. N-7 
11.45 Dalyvaujam!  
12.00 Svarbi žinia.  
12.05 Dalyvaujam! (tęs.).  
12.50 Mūsų miškai.  
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Mūsų miškai (tęs.).  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Iššūkis“. N-7 
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 „Iššūkis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Kaimo akademija.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.42 Mano Europarlamentas. 
18.50 „Miškinis“. N-7 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 Užmirštas grožis.  
21.30 Nuoga tiesa. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.12 Mano Europarlamentas. 
23.20 Vaivos pranašystės. N-7 
0.20 „Bręstantis blogis“. N-14 
1.25 Reporteris. 

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Mūsų gyvūnai (k). 
11.35 Nacionalinė paieškų tarnyba 
(k). 
12.30 „Kova su terorizmu“ (k). 
13.30 Klauskite daktaro (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva.  
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva.  
16.00 Žinios.  
16.25 Klausimėlis.lt.
16.40 „Kaip atsiranda daiktai 6“. 
17.05 „Berlyno policija 3“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
19.30 Emigrantai.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“.  
22.25 Trumposios žinios.  
22.30 Tikri vyrai.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 „Šlovės dienos“. N-7 
0.20 Trumposios žinios.  
0.35 „Berlyno policija 3“ (k). N-7 
1.20 Trumposios žinios (k). 
1.25 Klauskite daktaro (k). 
1.50 Trumposios žinios (k). 
1.55 Mūsų gyvūnai (k). 
2.20 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Tikri vyrai (k). 
5.05 Emigrantai (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 

6.55 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k).  
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 „Tokia jau mano dalia“ (k). 
N-7
10.55 „Kapitonas Zumas“ (k). 
12.40 „Tomo ir Džerio šou“ (k). 
13.05 „Agentas Šunytis“.  
13.35 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7 
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7  
20.20 Pagalbos skambutis. N-7  
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 „Apsuptyje“. N-14 
0.20 „Dalasas“. N-7 
1.15 „Sekso magistrai“. N-14 
2.25 „Mentalistas“. N-7 

6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
8.25 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Medikai“. N-7  
11.00 Ekstrasensai tiria. N-7 
12.00 Pavojingi aukštakulniai. N-7  
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Kerštinga meilė“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Tobula kopija“. N-7  
20.00 Prieš srovę. N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.30 „Kobra 11“. N-7  
23.35 „Nuodėmių daktaras“. N-14 

0.35 „CSI kriminalistai“. N-14  
1.30 „Tėvynė“. N-14  
2.25 „Naujokė“. N-7 
2.50 „S dalelių paslaptys“. N-7
 

6.15 „Policija ir Ko“. N-7 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7
9.15 „Mistinės istorijos“ (k). N-7 
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Akivaizdu, bet neįtikėtina. 
21.30 „Gaudynės“. N-14 
23.15 „Gyvi numirėliai“. N-14 
0.10 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.05 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.15 Bamba TV. S 

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.05 „Du su puse vyro“. N-7 
11.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (k). 
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 
13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.00 „Vangelija“ (k). N-7
15.00 Penki ingredientai. 

15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.55 „Mentalistė“. N-7 
21.00 „Degantis žmogus“. N-14 
23.55 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7
0.50 „Nikita“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k). 
7.25 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Euromaxx. DW kultūros ir 
gyvenimo būdo žurnalas (k). 
12.30 Rusų gatvė. Žinios (subti-
truota, k). 
13.00 Muzikos valanda. 
Koncertas „Bel canto“ (k). 
14.00 Mokslo ekspresas. 
14.15 Brolių Grimų pasakos. 24 
s. „Skiautinė“ (k). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 Istorijos detektyvai.  
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas.  
19.15 „Lietuvos idilė pagal Joną 
Švedą“. 
20.00 Septynios Kauno dienos. 
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Keisčiausi pasaulio gin-
klai. 3 d. Sumaniosios bombos 
paieškos“. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 „Balzakas“. N-14 

0.10 Trumposios žinios (k). 
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios (k). 
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
1.35 Trumposios žinios (k). 
1.40 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
2.00 „Šerlokas 1. Aklas bankinin-
kas“ (k). N-7 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7 
4.15 XX Pažaislio muzikos festi-
valis (k). 
5.30 IQ presingas (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Mano kiemas (k). 
11.30 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Beatos virtuvė.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7 
16.30 Dviračio šou (k). 
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou.  
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.05 „Beverli Hilsas 90210“. N-7  
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7 
9.00 Tavo augintinis.  
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 
12.30 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 

N-7 
16.00 „Bruklino taksi“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
22.00 „Kolibrio efektas“. N-14
0.05 „Užstrigusi paauglystėje“. 
N-14  
2.10 „24 valandos“. N-14 
 

7.10 Reporteris.  
7.55 Mano Europarlamentas. 
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Vaivos pranašystės. N-7 
9.35 „Miškinis“. N-7 
10.40 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
11.45 Muzikinis gimtadienis.  
12.00 Svarbi žinia.  
12.05 Muzikinis gimtadienis (tęs.).  
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Muzikinis gimtadienis (tęs.).  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 Dar pažiūrėsim.  
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7 
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Mano Europarlamentas. 
16.25 „Genijai iš prigimties“.
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Reporteris.  
18.42 „Ar žinai, kad?...“.  
18.50 „Miškinis“. N-7 
19.55 Dar pažiūrėsim.  
20.30 „Akis už akį“. N-7 
21.30 Patriotai. N-7 
22.30 Reporteris. 
23.20 Nuoga tiesa. N-7 
0.20 „Bręstantis blogis“. N-14 
1.25 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
11.35 Emigrantai (k). 
12.30 Nacionalinė ekspedicija 
„Nemunu per Lietuvą“ (k).  
13.30 Klauskite daktaro (k). 
14.00 Žinios.  
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.30 „Kaip atsiranda daiktai 6“.
16.55 „Senis“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien. 
19.30 Gyvenimas.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 Auksinis protas.  
22.45 Trumposios žinios.  
22.50 Klausimėlis.lt.  
23.25 Trumposios žinios.  
23.30 „Šlovės dienos“. N-7 
0.20 Trumposios žinios. 
0.25 „Komisaras Reksas“ (k). N-7
1.20 Trumposios žinios (k).
1.25 Klauskite daktaro. 
1.50 Trumposios žinios (k).
1.55 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k). 
2.20 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k).
4.20 Auksinis protas (k). 
5.30 Klausimėlis.lt (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7  
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 „Agentas Šunytis“.  
13.35 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7.  
18.30 Žinios.  
19.30 KK2. N-7  
20.20 Su cinkeliu. N-7  
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. N-7 
21.30 Žinios. 
22.10 „Baisūs nusikaltimai“. N-14 
0.35 „Dalasas“. N-7 
1.30 „Sekso magistrai“. N-14 
2.35 „Mentalistas“. N-7

6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
8.25 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Medikai“. N-7  
11.00 „Rezidentai“. N-7  
12.00 Prieš srovę. N-7  
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7  
15.30 „Kerštinga meilė“. N-7  
16.30 TV Pagalba. N-7  
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Tobula kopija“. N-7  
20.00 Svogūnų Lietuva.  N-7  
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 

21.30 TV3 vakaro žinios.  
22.25 Vikingų loto.  
22.30 „Kleitono bazė“. N-14  
0.35 „Elementaru“. N-7 
1.30 „Tėvynė“. N-14 
2.25 „Naujokė“. N-7  
2.50 „S dalelių paslaptys“. N-7

6.15 „Policija ir Ko“. N-7 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.15 „Mistinės istorijos“. N-7 
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.30 Išgyvenk, jei gali.
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Seksas ir miestas“. N-14
0.25 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.20 „Prokurorų patikrinimas“ (k). 
N-7 
2.30 Bamba TV. S

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.05 „Du su puse vyro“. N-7 
11.00 „Sodininkų pasaulis“ (k).
11.35 „Žiedų ritmai“ (k).  
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 

13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.00 „Būrėja“ (k).
14.35 Penki ingredientai. 
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.55 „Mentalistė“. N-7 
21.00 „Midsomerio žmogžudystės 
IV. Mirties sodas“. N-14 
23.15 „Pabaiga“. 
0.10 „Gyvenimas pagal Harietą“. 
N-7
1.05 „Nikita“ (k). N-7
 

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos him-
nas. 
6.05 Etnokultūros ratas.  
6.30 Kūrybos metas.  
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k).  
7.25 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas (k). 
12.30 Septynios Kauno dienos 
(k). 
13.00 Istorijos detektyvai (k). 
13.45 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai.  
14.35 Muzikos pasaulio žvaigždės 
(k). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.40 „Namelis prerijose“. 
17.10 Linija, spalva, forma (k). 
17.55 „Šlovės dienos“ (k). N-7 
18.40 Kultūrų kryžkelė. Trembita. 
18.55 Europos krepšinio taurės 
turnyro rungtynės. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Stambulo 
„Galatasarajus“.  
21.00 „Keisčiausi pasaulio ginklai. 
4 d. Nacių karo mašinos“. 
21.50 DW naujienos rusų kalba. 

22.00 Mokslo sriuba.  
22.30 „Mano liūdna meilės istori-
ja“. N-14 
0.20 Trumposios žinios (k). 
0.25 Dabar pasaulyje.  
0.55 Trumposios žinios (k). 
1.00 Muzikos pasaulio žvaigždės.. 
1.30 Trumposios žinios (k). 
1.35 „Maestro. Saulius Sondeckis“ 
(k). 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7 
4.15 Festivalis „Benai, plaukiam į 
Nidą 2015“ (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.05 Statyk!.  
11.30 Apie žūklę (k).  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Bus visko.  
13.20 Yra, kaip yra (k). N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.50 KK2. N-7 
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.00 „Beverli Hilsas 90210“. N-7 
8.00 „Nepaprastos lenktynės“. N-7 
9.00 Adrenalinas. N-7 
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 
12.30 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  

15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7 
16.00 „Bruklino taksi“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7  
22.00 „Trys įtemptos dienos“. 
N-14  
0.30 „Apgaulė“. N-14  

7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Užmirštas grožis. N-7 
9.35 „Miškinis“. N-7 
10.40 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
11.45 Dar pažiūrėsim.  
12.00 Svarbi žinia. 
12.05 Dar pažiūrėsim (tęs.). 
12.25 Viskas. Aišku. N-7 
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Viskas. Aišku (tęs.). N-7 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 „80-ieji“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7 
15.00 Svarbi žinia. 
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios.
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.37 Mano Europarlamentas. 
18.45 Europos taurė 2015/2016. 
Vilniaus „Lietuvos rytas“ - 
Stambulo „Bešiktaš“.  
20.30 Dar pažiūrėsim.  
21.30 Sąmokslo teorija. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 Patriotai. N-7 
0.20 „Bręstantis blogis“. N-14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas“. N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Misija. Vilnija (k). 
11.35 Gyvenimas (k). 
12.30 Stilius (k).
13.15 Klausimėlis.lt (k). 
13.30 Klauskite daktaro (k).  
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios.  
15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.30 „Kaip atsiranda daiktai 6“.
16.55 „Senis“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro. 
18.30 Šiandien.  
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.05 Dėmesio centre. 
21.29 Loterija „Perlas“. 
21.30 LRT forumas. Karas Sirijoje 
ir pabėgėlių krizė Europoje - pa-
sekmės ir išeitys. 
22.55 Trumposios žinios. 
23.00 Durys atsidaro. 
23.30 Trumposios žinios.  
23.35 Istorijos detektyvai (k). 
0.25 Trumposios žinios (k). 
0.30 „Komisaras Reksas“ (k). N-7 
1.20 Trumposios žinios (k). 
1.25 Klauskite daktaro (k). 
1.50 Trumposios žinios (k). 
1.55 Misija. Vilnija.(k). 
2.20 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Gyvenimas (k). 
5.10 Stilius (k).

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Agentas Šunytis“ (k). 
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
(k) 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 24 valandos (k). N-7 
9.55 Yra, kaip yra (k). N-7.  
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 „Agentas Šunytis“.  
13.35 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.  
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 Yra, kaip yra. N-7
18.30 Žinios. 
19.30 Valanda su Rūta.  
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“. N-7 
21.30 Žinios.  
22.10 „Išrinktųjų medžioklė“. N-7 
0.25 „Dalasas“. N-7  
1.20 „Sekso magistrai“. N-14 
2.25 Sveikatos ABC (k).

6.55 „Simpsonai“. N-7  
7.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
8.25 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7  
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Medikai“. N-7  
11.00 „Rezidentai“. N-7 
12.00 Svogūnų Lietuva. N-7 
13.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.
13.30 „Simpsonai“. N-7 
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 
15.30 „Kerštinga meilė“. N-7 
16.30 TV Pagalba. N-7 
18.30 TV3 žinios. 
19.30 „Tobula kopija“. N-7 
20.00 Farai. N-7 
21.00 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
21.30 TV3 vakaro žinios.  

22.30 „Nesusekamas“. N-14 
0.35 „Kaulai“. N-7 
1.30 „Tėvynė“. N-14 
2.25 „Naujokė“. N-7 
2.50 „S dalelių paslaptys“. N-7

6.15 „Policija ir Ko“. N-7 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.15 „Žurovas“. N-7
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 „Mentalistas“. N-7 
19.25 „Policija ir Ko“. N-7 
20.30 Labai juokinga laida. 
21.00 Farai. N-14 
21.30 „Staiga trisdešimties“. N-7
23.35 „Gyvi numirėliai“. N-14 
0.50 „Mentalistas“ (k). N-7 
1.45 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
2.55 Bamba TV. S

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
11.00 „Mylėk savo sodą“ (k).  
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 
13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.00 „Būrėja“ (k).

14.35 Penki ingredientai. 
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7
19.55 „Mentalistė“. N-7 
21.00 „Prieblanda. Velnio tiltas“. 
N-14
23.10 „Sekso magistrai“. N-14 
0.20 „Neištikimieji. Išdavystės 
istorijos“. N-14 
1.15 „Nikita“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas. 
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k). 
7.25 „Namelis prerijose“ (k).  
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Mokslo sriuba (k). 
12.30 „Keisčiausi pasaulio gin-
klai. 3 d. Sumaniosios bombos 
paieškos“ (k). 
13.20 „Maestro. Saulius 
Sondeckis“ (k). 
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 LRT Kultūros akademija 
(k). 
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė. Menora. 
19.15 „Šlovės dienos“ (k). N-7 
20.00 Pažvelk į profesiją kitaip.  
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Legendos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Naktinis ekspresas.  
22.30 Aš - laidos vedėjas.  
23.45 Vasaros MEDIA studija.  
0.15 Dabar pasaulyje.  

0.45 Trumposios žinios (k). 
0.50 Muzikos pasaulio žvaigždės. 
1.35 Trumposios žinios (k). 
1.40 „Mano liūdna meilės istorija“ 
(k). N-14 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7  
4.15 „Prieš parskrendant į žemę“ 
(k). 
5.05 Istorijos detektyvai (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k). 
11.05 Autopilotas (k).  
11.30 Mes pačios (k).  
11.55 KK2 (k). N-7 
12.30 Pagalbos skambutis. N-7 
13.05 Valanda su Rūta. 
14.20 24 valandos. N-7 
15.20 Dviračio šou (k).  
15.55 Nuo... Iki....  
16.30 Dviračio šou (k).  
17.00 Info diena. 
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Dviračio šou. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Info diena (k). 

7.00 „Beverli Hilsas 90210“. N-7 
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7 
9.00 Vienam gale kablys.  
9.30 „Kobra 11“. N-7 
10.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
11.30 „Kaulai“. N-7 
12.30 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7 
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 Nepaprastos lenktynės. 
N-7 
16.00 „Bruklino taksi“. N-7  

17.00 „Kobra 11“. N-7  
18.00 „Kaulai“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 „Rezidentai“. N-7 
22.00 „Adrenalinas“. N-14 
23.45 „Kruvina muzika“. N-14  
1.20 „Specialioji jūrų policijos 
tarnyba“. N-14  
2.10 „24 valandos“. N-14 

7.10 Reporteris.  
7.55 Mano Europarlamentas. 
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Nuoga tiesa. N-7 
9.35 „Miškinis“. N-7 
10.40 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
11.45 Ginčas. N-7 
12.00 Svarbi žinia.   
12.05 Ginčas (tęs.). N-7 
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Ginčas (tęs.). N-7 
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 „80-ieji“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 Mano Europarlamentas. 
16.25 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios. 
17.20 Lietuva tiesiogiai.  
18.00 Reporteris.  
18.42 „Ar žinai, kad?...“. 
18.50 „Miškinis“. N-7 
19.55 „80-ieji“. N-7 
20.30 „Akis už akį“. N-7 
21.30 Vaivos pranašystės. N-7 
22.30 Reporteris.  
23.20 „Užmirštas grožis“. N-7 
0.20 „Bręstantis blogis“. N-14 
1.25 Reporteris. 

6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Labas rytas, Lietuva. 
9.00 Žinios.
9.15 „Komisaras Reksas 12“. 
N-7
10.05 „Senis“. N-7
11.05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
11.35 Specialus tyrimas (k). 
12.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (k). 
13.30 Klauskite daktaro (k). 
14.00 Žinios. 
14.15 Laba diena, Lietuva. 
15.00 Žinios. 
15.05 Laba diena, Lietuva. 
16.00 Žinios.  
16.30 „Kaip atsiranda daiktai 6“.  
16.55 „Senis“. N-7 
18.00 Klauskite daktaro.  
18.30 Šiandien.  
18.50 Duokim garo! 
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama.  
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Muzikinis projektas „Vario 
audra“. 
22.40 Trumposios žinios. 
22.45 „Šuniui po uodega“. N-7 
0.20 Trumposios žinios (k). 
0.25 „Komisaras Reksas“ (k). 
N-7 
1.20 Trumposios žinios (k). 
1.25 Klauskite daktaro (k). 
1.50 Trumposios žinios (k). 
1.55 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (subtitruota, k). 
2.20 Laba diena, Lietuva (k). 
4.15 Trumposios žinios (k). 
4.20 Muzikinis projektas „Dainų 
daina“ (k). 

6.30 „Šegis ir Skūbis Dū“. 
6.55 „Agentas Šunytis“ (k).  
7.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ 
(k). 
7.50 „Volkeris, Teksaso reindže-
ris“. N-7 
8.50 Pagalbos skambutis (k). N-7  
9.35 „K11. Komisarai tiria“. N-7 
11.05 Tikras gyvenimas.  
13.05 „Agentas Šunytis“. 
13.35 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
14.00 „Ponia Dila“. N-7 
16.30 Labas vakaras, Lietuva.  
17.15 24 valandos. N-7  
18.30 Žinios. 
19.30 KK2 penktadienis. N-7 
21.00 „Praktikantai“. N-7 
23.25 „Pasienis“. S 
1.35 „Baisūs nusikaltimai“ (k). 
N-14

6.55 „Simpsonai“.  
7.55 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
8.25 „Moterys meluoja geriau“. 
N-7 
8.55 „Meilės sūkuryje“. 
10.00 „Medikai“. N-7 
11.00 „Rezidentai“. N-7 
12.00 Farai. N-7 
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 
13.30 „Simpsonai“. N-7  
14.30 „Mažoji nuotaka“. N-7 
15.30 „Kerštinga meilė“. N-7 
16.30 Vilnius gyvai. 
18.30 TV3 žinios.  
19.30 „Aladinas“.  
21.15 „Beždžionių planetos suki-
limas“. N-7  
23.25 „Diatlovo perėja. dingusi 
ekspedicija“. S  
1.20 „Kleitono bazė“. N-14 
 

6.15 „Policija ir Ko“. N-7 
7.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k). 
N-7 
8.15 „Policija ir Ko“ (k). N-7 
9.15 „Žurovas“ (k). N-7 
10.20 „Kalbame ir rodome“. N-7 
11.20 „Prokurorų patikrinimas“ 
(k). N-7 
12.35 „Muchtaro sugrįžimas“ 
(k). N-7 
14.35 „Amerikos talentai“. 
15.35 „Prokurorų patikrinimas“. 
N-7 
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“. N-7 
18.00 Info diena.  
18.25 Labai juokinga laida (k). 
19.00 Amerikietiškos imtynės. N-7 
21.00 Savaitės kriminalai. N-7  
21.30 „Mirtinas ginklas 3“. N-7
23.45 „Sausas įstatymas. Atviras 
karas“. N-14 
2.10 Prokurorų patikrinimas“ (k). 
N-7 
3.20 Bamba TV. S

6.15 „Karadajus“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 „Skūbis Dū. Paslapčių 
biuras“. 
9.10 „Džonis Testas“. 
9.35 „Nugalėtoja“. 
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
11.00 „Tabatos salonas“ (k). N-7  
12.05 „Mentalistė“ (k). N-7 
13.05 „Pavogtas gyvenimas“. N-7 
14.00 „Būrėja“ (k). 
14.35 Penki ingredientai. 
15.30 „Nikita“. N-7 
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“. 
18.00 „Senojo Tilto paslaptis“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“. N-7 
19.55 „Mentalistė“. N-7 

21.00 „Bekas 3. Mergaitė rūsyje“. 
N-14 
22.55 „Paslaptingas langas“. N-7 
0.55 „Nikita“ (k). N-7

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Mūsų miesteliai. Pajavonys. 
1 d. (k). 
7.00 „Kaip atsiranda daiktai 6“ (k). 
7.25 „Namelis prerijose“ (k). 
9.00 Labas rytas, Lietuva (k). 
11.30 Žinios. Ukraina. 
11.45 DW naujienos rusų kalba. 
12.00 Naktinis ekspresas (k). 
12.30 Pažvelk į profesiją kitaip (k). 
13.00 „Keisčiausi pasaulio ginklai. 
4 d. Nacių karo mašinos“ (k). 
13.45 Dainų dainelė. 2014. (k).
15.15 Gustavo enciklopedija.  
15.45 „Namelis prerijose“. 
17.15 Žinios. Ukraina. (k). 
17.30 Visu garsu (k). 
18.15 Kai aš mažas buvau.  
19.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis. 
19.15 „Ekspedicija“. 
20.15 Mokslo ekspresas (k). 
20.30 Labanaktukas.  
21.00 Kultmisijos.  
21.50 DW naujienos rusų kalba. 
22.00 Muzikos savaitė. 
22.30 Lietuvos baleto artisto 
Jono Katakino 65-osioms gimimo 
metinėms.  
23.25 „Lietuvos idilė pagal Joną 
Švedą“ (k).  
0.15 Dabar pasaulyje.  
0.45 Trumposios žinios (k). 
0.50 Koncertuojanti Europa. 
1.40 Trumposios žinios (k). 
1.45 IQ presingas (k). 
2.15 Aš - laidos vedėjas (k). 
3.30 „Akis už akį 2“. N-7 

4.15 Mokslo ekspresas (k). 
4.30 Septynios Kauno dienos (k). 
5.00 Atspindžiai (k). 
5.30 Vasaros MEDIA studija (k).

6.00 Info diena (k).  
10.00 Žinios.  
10.40 Dviračio šou (k).  
11.10 Tauro ragas (k). N-7 
11.40 Ne vienas kelyje.  
12.10 Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu (k).  
12.40 Statyk! (k).  
13.05 Nuo... Iki... (k).  
13.40 Pagalbos skambutis (k). 
N-7 
14.20 24 valandos. N-7 
15.15 Mes pačios (k).  
15.40 Valanda su Rūta (k).  
17.00 Info diena.  
19.00 Info verslas.  
19.30 Info interviu.  
20.00 Info kriminalai.  
20.30 Info pasaulis.  
21.00 Mano kiemas.  
21.30 Dabar pasaulyje. 
22.00 Info diena (k). 

7.05 „Beverli Hilsas 90210“. N-7  
8.00 Nepaprastos lenktynės. N-7 
9.00 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai.  
9.30 „Kobra 11“. N-7 
11.30 „CSI kriminalistai“. N-7 
12.30 „Rezidentai“. N-7 
13.30 „Univeras“. N-7
14.30 Teleparduotuvė.  
15.00 „Nepaprastos lenktynės“. 
N-7 
16.00 „Bruklino taksi“. N-7 
17.00 „Kobra 11“. N-7
16.00 „Bruklino taksi“. N-7  
17.00 „Kobra 11“. N-7  

18.00 „Elementaru“. N-7  
19.00 „CSI kriminalistai“. N-7  
20.00 „Univeras“. N-7  
21.00 Farai. N-14  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „Nutildyti šauklį“. N-14
0.45 Eurolygos rungtynės. 
Zielonos Goros „Stelmet“ - Kauno 
„Žalgiris“. 
2.25 „24 valandos“. N-14

7.10 Reporteris.  
8.00 Lietuva tiesiogiai.  
8.35 Patriotai. N-7 
9.35 „Miškinis“. N-7 
10.40 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“. N-7 
11.45 Sąmokslo teorija. N-7 
12.00 Svarbi žinia.  
12.05 Sąmokslo teorija (tęs.). 
N-7 
12.50 Dalyvaujam!  
13.00 Svarbi žinia.  
13.05 Dalyvaujam (tęs.).  
14.00 Svarbi žinia.  
14.05 „80-ieji“. N-7 
14.35 TV parduotuvė. 
14.50 „Miškinis“. N-7 
15.00 Svarbi žinia.  
15.05 „Miškinis“ (tęs.). N-7 
16.00 Žinios. 
16.20 „Genijai iš prigimties“.  
17.00 Žinios. 
17.20 „Viskas apie gyvūnus“. 
18.00 Reporteris.
18.50 „Miškinis“. N-7 
19.55 „80-ieji“. N-7 
20.30 Muzikinis gimtadienis.  
22.30 „Ar žinai, kad?...“ 
22.40 „Tylos įžadas“. N-14 
0.45 „Ar žinai, kad?...“. 
0.55 „Nužudyti zombį“. S 
2.35 „Tylos įžadas“. N-14

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Bėdų turgus (subtitruota, 
k). 
6.50 Specialus tyrimas (k). 
7.45 „Mažasis princas“.  
8.10 „Animalija“. 
8.35 „Padūkėliai marsupilamiai 
2“. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.  
9.30 Žinios.  
9.35 Labas rytas, Lietuva. 
10.30 Žinios.  
10.35 Labas rytas, Lietuva. 
11.30 Žinios. 
11.35 Labas rytas, Lietuva.  
12.00 „Pietinių jūrų žvejai. 1 d. 
Lamaleros banginių medžio-
tojai“. 
12.55 „Nematomos karalystės. 
2 d. Paslaptingi miškai“. 
13.50 „Šerloko Holmso nuoty-
kiai. Paskutinis vampyras“. N-7 
15.40 Mokslo ekspresas. 
16.00 Žinios.  
16.15 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu.  
16.45 Sveikinimų koncertas. 
18.30 Šiandien.  
18.50 Bėdų turgus.  
19.40 Stilius.  
20.25 Loterija „Perlas“. 
20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas 
„Dainų daina“.  
22.45 „Kubietiškas šėlsmas“. 
N-7 
0.25 „Pietinių jūrų žvejai. 1 d. 
Lamaleros banginių medžioto-
jai“ (k). 
1.20 „Nematomos karalystės. 2 
d. Paslaptingi miškai“ (k).
2.10 „Šerloko Holmso nuo-

tykiai. Paskutinis vampyras“ 
(k). N-7 
3.55 Bėdų turgus (k). 
4.40 Specialus tyrimas (k). 
5.30 Durys atsidaro (k).

6.30 „Mažieji Tomas ir Džeris 
I“.  
6.55 „Eskimų mergaitės nuoty-
kiai Arktyje“.  
7.20 „“Nickelodeon“ valanda. 
Dora ir draugai“. 
7.45 „Keista šeimynėlė“. 
8.10 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“. 
8.35 „Tomo ir Džerio šou“. 
9.00 „Ponas Bynas“. 
9.30 „Pingviniuko Lolo nuoty-
kiai 2“. 
10.00 „Skraidančių beždžionė-
lių antplūdis“. 
11.50 „Šėtoniškasis Nikis“. N-7 
13.55 Pričiupom! N-7
14.00 „Gyvenimo šukės“. N-7 
16.00 Beatos virtuvė.  
17.00 Lietuvos superšefas. 
18.30 Žinios.  
19.30 „Alvinas ir burundukai 3“. 
21.15 „Hankokas“. N-7 
23.05 „Kelyje 2. Alaus tenisas“. 
N-14 
1.00 „Išrinktųjų medžioklė“ (k). 
N-7

7.00 „Beibleidai. Metalo meis-
trai“. N-7  
7.30 „Vėžliukai nindzės“. 
8.00 „Ančiukas Donaldas ir 
draugai“. 
8.30 „Legenda apie Korą“. N-7 
9.00 Mitybos ir sporto balan-
sas.  
9.30 Mamyčių klubas.  

10.00 Skonio lenktynės. 
10.30 Gardu Gardu.  
11.00 „Brolis Lokys“. 
12.45 „Slibinas Goriničius ir 
Dobrinia Nikitičius“. 
14.05 „Gyvenimo bangos“. N-7  
16.45 Ekstrasensų mūšis. N-7  
18.30 TV3 žinios. 
19.25 Eurojackpot. Loterija.  
19.30 Didysis magijos šou. N-7  
21.00 „Išlikęs gyvas“. N-14 
23.30 „Transsiberija“. N-14 
1.40 „Nesusekamas“. N-14

7.05 „Amerikos talentai“ (k).
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.  
10.00 „Penktoji pavara“. 
11.00 Pasaulio galiūnų čem-
pionų lygos etapas Latvijoje. 
2015 m. 
12.00 Arčiau mūsų.  
12.30 Aš myliu kaimą.
13.00 Išgyvenk, jei gali (k).
14.00 „Mitiajaus pasakėlės“. 
N-7
15.55 „Muchtaro sugrįžimas“. 
N-7 
17.00 „Žurovas“. N-7
18.00 Mistinės istorijos. N-7
19.00 Labai juokinga laida (k).
19.30 Muzikinė kaukė.
22.15 „Grėsminga žemė“. N-14
0.25 „Žinau, ką veikei aną 
vasarą“. N-14
2.25 „Mitiajaus pasakėlės“ (k). 
N-7
3.00 Bamba TV. S

6.20 „Didingasis amžius“. N-7 
8.15 Teleparduotuvė.  
8.45 Daktaras Ozas. Šeimos 
gydytojo patarimai. N-7 

10.30 „Surikatų namai“. 
11.00 „Trento ir laukinių kačių 
nuotykiai“.
11.30 „Gyvenimas su liūtais“.  
12.00 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai.
13.00 „Sostinės keksiukai“.
13.30 „Sodininkų pasaulis“.  
14.00 „Superauklė“. N-7 
15.00 „Griežčiausi tėvai“. 
15.55 „Būrėja“. 
17.00 „Stebukladarys“. N-7 
18.00 „Su kuo, po galais, aš 
susituokiau?“. N-7 
19.00 „Eliza“. N-7 
21.00 „Paslaptys“. N-14 
23.30 „Tylos siena“. N-14
1.15 „“Didžiosios Britanijos“ 
viešbutis“. 

 KULTŪRA
6.00 Lietuvos Respublikos 
himnas. 
6.05 Muzikos pasaulio žvaigž-
dės (k). 
6.45 Kai aš mažas buvau (k). 
7.30 Duokim garo!  
9.00 Kultūrų kryžkelė (k).
10.00 Krikščionio žodis (subti-
truota, k). 
10.15 Kelias. 
10.30 „Kijevo senovė. Meno 
pasaulis. Dramblio kaulo 
bokštas“. 
11.00 Žinios. Ukraina. 
11.15 Didžioji Lietuva. Lietuvių 
kalbos istorija.  
11.45 LRT Kultūros akademija. 
12.30 „Vasara baigiasi rudenį“. 
14.00 OKT spektaklis 
„Hamletas“.  
16.50 „Padūkėliai marsupila-
miai 2“ (k). 
17.15 Atspindžiai (k). 
17.45 Žinios. Orai (k). 

18.00 Muzika gyvai. Kristupo 
vasaros festivalis 2015.  
19.15 „UB Lama“. 
20.15 Kelias į namus. Guoda 
Gedvilaitė. 
20.45 IQ presingas. 
21.15 ARTS21. Meno ir kultū-
ros žurnalas (ARTS21). 
21.45 Koncertuojanti Europa. 
22.30 Naktinis ekspresas (k).
23.00 Muzikos valanda. 
Koncertas „Bel canto“ (k).  
0.00 Panorama (k). 
0.30 Dabar pasaulyje.  
1.00 Žagarės vyšnių festivalis 
2015.  
2.05 Mokslo sriuba (k). 
2.30 Muzikos savaitė (k). 
3.00 Kultmisijos (k). 
3.45 IQ presingas (k). 
4.15 Etnokultūros ratas (k).

6.00 Info diena (k).  
14.00 Teleparduotuvė.  
14.30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu (k).  
15.00 Apie žūklę (k). 
15.30 KK2 (k). N-7 
17.30 Dviračio šou (k). 
19.30 „Patobulinti automobi-
liai“. 
20.30 „Miesto skoniai“. 
21.30 Dabar pasaulyje.  
22.00 Yra, kaip yra (k). N-7 
1.00 24 valandos (k). N-7 
3.00 Bus visko (k).  
3.50 Valanda su Rūta (k).  
5.05 Mes pačios (k). 

7.00 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7  
8.00 Richardo Hammondo 
greitieji apmokymai. N-7  

9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 Universitetai.tv.  
10.00 Iš peties. N-7  
11.00 „Pasaulio įspūdingiausi.“ 
12.00 Praeities žvalgas. N-7  
12.30 „Po pasaulį su Anthony 
Bourdainu“. N-7 
13.30 Jokių kliūčių! N-7  
14.30 Aukščiausia pavara. 
16.00 Iš peties. N-7  
17.00 Lietuvos krepšinio lygos 
rungtynės. Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Kėdainių „Nevėžis“.  
19.00 „Hačiko. Šuns istorija“.
20.45 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
21.00 Be stabdžių. N-14  
21.30 TV3 žinios.  
22.30 „“Delta“ būrys 2. 
Kolumbietiškoji grandis“. N-14  
0.45 „Karaliaus kalba“. N-7
        

7.25 Kelionių vėjai. 
7.55 Šiandien kimba.  
8.25 „Neprilygstamieji gyvū-
nai“. N-7 
9.30 „Viskas apie gyvūnus“. 
10.30 Vaivos pranašystės. N-7 
11.30 „Detektyvas Morsas“. 
N-7 
13.30 „Iššūkis“. N-7 
14.30 Muzikinis gimtadienis.  
16.00 Žinios. 
16.20 Muzikinis gimtadienis 
(tęs.).  
17.00 Žinios. 
17.30 Dalyvaujam!  
18.30 „Moterų svajos apie 
tolimus kraštus“. N-7 
21.00 Žinios. 
21.30 Ginčas. N-7 
23.30 „Ar žinai, kad?...“. 
23.35 „Tvirtovė 2: Sugrįžimas“. 
N-14

3 mėn.
EUR

Paštų skyriuose:
„Anykšta“ 18.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 15.00
„Anykšta“ šeštadieniais 12.00

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose, www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt. 

Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58; (8-605) 96555 .

Prenumeratos kainos

Atsiimant laikraštį „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, Gedimino g. 32  
parduotuvėse arba „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir pensininkams 12.00
„Anykšta“ šeštadieniais 9.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu) 8.69

                                                                                   2 numeriai

„Aukštaitiškas formatas“ 2.31

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

P r e n u m e r u o k i t e  i k i 
m e t ų  p a b a i g o s

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

Uenos r. tech nikos spor to klu bas, Anykščių filialas
ORGANIZUOJA A, B,c,cE,D  ka te go rijos

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

Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos.
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Iškritus vienam ar keliems 
dantims, žmogaus burnoje prasi-
deda nepastebimi pokyčiai, ku-
rie vyksta palaipsniui – per kele-
tą mėnesių ar metų, todėl danties 
netekęs žmogus dažniausiai jų 
iškart nepastebi. Nesiėmus at-
kurti trūkstamų dantų, galima 
susidurti su rimtomis bėdomis. 

Virškinimo problemos 

Žmogaus organizmas – tai har-
moninga sistema, energiją gau-
nanti su maistu. Dėl to, dantys 
- svarbus maisto virškinimo sis-
temos elementas, nes, prieš nu-
ryjant bet kokį maistą, jį reikia 
gerai susmulkinti. Tam reikalingi 
visi ar bent dauguma dantų, nes, 
iškritus keliems, nebegalime nei 
atsikąsti, nei tinkamai sukramty-
ti maisto. Palaipsniui kyla grės-
mė skrandžiui, kuris nepajėgia 
apdoroti rupaus maisto ir ilgai-
niui tai gali sukelti gastritą ar net 
opą. Žinoma, žmonės prisitaiko 
kramtyti ir keliais likusiais dan-
timis arba atsisako kieto maisto, 
tačiau valgyti vien tik košes – 
menkas malonumas.   

Sunkesnis gydymas

Kita problema, kuri kyla ne-
tekus vieno ar kelių dantų yra 
tokia, kad į trūkstamo danties 
vietą pamažu ima svirti greta 
esantys dantys. Jiems iškrypus, 
susidaro nišos, kurias būna sun-

Dantų netektis gali tapti viso organizmo problema
Ką darytumėte netekę priekinio danties? Tikriausiai, kuo skubiau kreiptumėtės į odontologą, kad 

greičiau jį atkurtų. Pirmiausia – dėl išvaizdos. Tačiau netekę kurio nors krūminio danties per daug 
neskubate vietoj jo įstatyti naujo, nes juk nesimato, o kramtyti irgi galite. Odontologai įspėja: dantų 
trūkumas – nėra tik estetinė problema, nes uždelsus gali tapti rimtu sveikatos sutrikimu ir nemažu 
psichologiniu išbandymu.  

ku išvalyti ir kuriose lengviau 
kaupiasi apnašos ir bakterijos, o 
dantys greičiau genda. Uždelsus 
atkurti trūkstamą dantį iškritu-
siojo vietoje, vėliau teks tiesin-
ti pasvirusius 
gretimus dantis. 
Tokia procedūra 
užtruks ilgiau ir 
bus brangesnė. 
Per ilgai lau-
kiant, ilgainiui 
ima tirpti ar retė-
ti apkrovos nete-
kusi žandikaulio 
vieta. 

„Žinoma, ne-
tekus dalies 
dantų, rimtesnės 
problemos neat-
siranda per mė-
nesį ar metus, 
tačiau po pen-
kerių metų pra-
sideda radikali 
žandikaulio at-
rofija, dėl kurios 
vėliau darosi su-
dėtingesnė implantacijos proce-
dūra“, – pastebi implantuojantis 
gydytojas Simonas Bankauskas, 
MALO CLINIC | DPC vado-
vas. 

Bedančiai greičiau sensta

Diskomfortas burnoje – tai pir-
moji  problema, jaučiama netekus 
vieno danties, tačiau netekus dau-
giau dantų, pasikeičia net veido 

bruožai. Atrofuojantis žandikau-
liams, į priekį atsikiša smakras, 
įdumba skruostai, sumažėja rau-
menų tonusas. Jei iškrenta prieki-
niai dantys, bruožai pakinta itin 

ženkliai. Lūpos 
tampa tarsi per 
didelės, įdumba, 
pagilėja nosies, 
lūpų ir smakro 
raukšlės, sutrin-
ka veido pro-
porcijos. Dėl 
šių veido po-
kyčių žmogus 
atrodo senesnis. 
Staigus išorinis 
senėjimas, be 
abejo, sutrikdo 
asmens psicho-
loginę būseną. 
Žmogus nebe-
sišypso, vengia 
kalbėti ir aps-
kritai atsiribo-
ja nuo sociali-
nio gyvenimo. 
Neretai tokie 

žmonės užsidaro namuose tarp 
keturių sienų. Ir tai suprantama, 
nes dantys atlieka svarbią funkci-
ją kalbant – tariant garsus į juos 
atremiamas liežuvis. Kai dantų 
nebėra – pradedama švepluoti, 
nevalingai švilpčioti, spjaudytis, 
kai kuriuos garsus ištarti tampa 
labai sunku. 

„Svarbu suprasti, kad dantys 
yra neatskiriama žmogaus fi-
zinės ir psichologinės darnos 

dalis. Jei jų netenkame – iškyla 
grėsmė ne tik mūsų sveikatai, 
bet ir visaverčiam socialiniam 
gyvenimui“, - sako implantuo-
jantis gydytojas Simonas Ban-
kauskas. 

Nauji dantys per dieną

Šiuolaikinė implantologija 
leidžia išspręsti prarastų dantų 
problemas daug paprasčiau ir 
greičiau. MALO CLINIC | DPC 
vadovas S. Bankauskas papasa-
kojo, kad klinikoje naudojami 
implantai, kuriais dantis galima 
atkurti vos per vieną dieną. 

Į ką tik pašalinto danties ša-
knies vietą sriegiamas implantas 
ir ant jo iš karto tvirtinamas lai-
kinasis dantis.

„Laikinojo danties išvaizda ir 
funkcijos nesiskiria nuo nuolati-
nio – gražiai atrodo, juo iš karto 
galima kramtyti, o po kelių mė-
nesių laikinasis dantis pakeičia-
mas nuolatiniu“, – sako gydyto-
jas S.Bankauskas. 

Implantas paprastai įsriegia-
mas per 10–15 minučių, o bendra 
procedūros trukmė priklauso nuo 
individualaus atvejo sudėtingu-
mo. Po šios procedūros pacientui 
suteikiama implanto gamintojo 
viso gyvenimo garantija.

Vos keturi implantai

MALO CLINIC | DPC Lietu-
voje taiko unikalų metodą „visi 
ant keturių“, kurio metu visi vie-
no žandikaulio dantys tvirtinami 
vos ant keturių implantų. Nau-
dojant šį metodą, vietoje tradi-
ciškai sriegiamų 6–8 implantų, 
naudojami tik keturi. Tai iš es-
mės keičia visą gydymo eigą, 
sutrumpina procedūrų laiką ir 
mažina kaštus. Šis būdas leidžia 
nenaudoti sudėtingų kaulo pri-
auginimo procedūrų. Vieno vi-
zito pas gydytoją metu įsriegia-
mi implantai ir ant jų tvirtinami 
nauji, patogūs, tvirti ir kramty-
mo funkciją visiškai atkuriantys 
laikini arba net ir nuolatiniai 
dantys. Taip gydyti galima bet 
kokio amžiaus žmones. 

Pirmieji Lietuvoje

MALO CLINIC | DPC pirmieji 
Lietuvoje pradėjo naudoti skruos-
tikaulinius implantus viršutinio 
žandikaulio dantims atkurti. Tra-
diciškai tokiai procedūrai reikia 
priauginti viršutinio žandikaulio 
kaulą. Tai yra sunkiau kontroliuo-
jama procedūra, kuriai būtina spe-
ciali priežiūra. Siekiant išvengti to-
kių sudėtingų procedūrų ir galimų 
komplikacijų, buvo sukurti specia-
lūs skruostikauliniai implantai, ku-
riuos naudojant sumažėja galimų 
komplikacijų rizika ir sutrumpėja 
gijimo laikas. Šie skruostikauliniai 
implantai yra ilgesni nei įprastiniai 
ir tvirtinami skruostikaulyje, kuris 

yra pakankamai kietas tam, kad at-
laikytų kramtymo krūvį.

Gydymas miegant

Nemažai vaikų ir suaugusiųjų 
dėl įvairių priežasčių bijo gydy-
tis dantis.  

MALO CLINIC | DPC dan-
tų klinika jautriems pacientams 
ir vaikams siūlo gydyti dantis 
taikant sedaciją arba bendrąją 
nejautrą. Sedacija – tai saugus 
sąmonės prislopinimas, naudo-
jant raminamuosius vaistus. Me-
dikamentais pacientui sukelia-
ma būsena, leidžianti nekreipti 
dėmesio į nemalonias odonto-
logines procedūras. Procedūros 
metu pacientas  nurimsta, atsi-
palaiduoja, nebejaučia įtampos 
ir baimės, tampa mieguistas ar 
net užmiega. 

Pasak MALO CLINIC | DPC 
vadovo, sedacija ypač efektyvi tais 
atvejais, kai reikia atlikti didesnę 
ar ilgesnę procedūrą, pavyzdžiui, 
implantuojant. Sąmonė gali būti 
slopinama ir itin jautriems paci-
entams, kurie iš anksto labai ne-
rimauja dėl būsimos procedūros. 
Jie nenori žinoti, kas vyksta įvairių 
odontologinių procedūrų metu ir 
jausti chirurginių intervencijų. Kai 
kurie negali ramiai išsėdėti odon-
tologo kėdėje ilgesnį laiką, kiti turi 
stiprų pykinimo, žiaugčiojimo ir 
springimo jausmą, žemą skausmo 
slenkstį ar labai jautrius dantis. 

Gyventojai sugedusiais danti-
mis – tai viena didžiausių šiuo-
laikinės visuomenės problemų, 
o vystantis medicinos techno-
logijoms, dantų implantavimas 
netolimoje ateityje taps įprasta 
ir būtina gydymo procedūra. 

MALO CLINIC | DPC 
teikiamos paslaugos  

Implantacija•	
Anestezija•	
Protezavimas•	
Endodontinis gydymas ir  •	
pergydymas
Chirurginės	procedūros•	
Ortodontinis gydymas•	
Terapinis	dantų	gydymas•	
Periodonto ir burnos   •	
gleivinės	ligų	gydymas
Profesionali burnos higiena•	
Rentgenologiniai tyrimai•	
Dantų	balinimas,		 	•	
papuošalai,	kapos
Vaikų	dantų	gydymas	bei		•	
profilaktika

MALO CLINIC | DPC va-
dovas, gydytojas Simonas 
Bankauskas teigia, kad dan-
tų būklė gali lemti žmogaus 
savivertę ir socialinio gyve-
nimo kokybę.

MALO CLINIC | DPC klinikoje naudojami implantai, kuriais dantis galima atkurti vos per vieną 
dieną.

Asociatyvi nuotr.

SVEIKATOS ABC
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„Saugokit save sūneliai“

Absoliučiai daugumai karininkų 
mes nerūpėjome – jie pas savo sraig-
tasparnius eidavo kaip į eilinį nor-
malų darbą, į kareivius žiūrėjo kaip į 
normalius žmones, kuriems nereikia 
kvaršinti galvų, jei jie patys karinin-
kams gyventi netrukdo.

Mes rūpėjome tik eskadrilės vadui 
ir praporščikui, kurio pareigos pažo-
džiui išvertus „kuopos viršila“. Idi-
otiška formuluotė. Kodėl viršila, jei 
jis praporščikas, ir kodėl kuopos, jei 
20 žmonių formuotė geriausiu atveju 
gali būti būriu?

Kuopos viršila teoriškai turėjo rū-
pintis mūsų buitimi, bet ja mes rūpi-
nomės patys. Pagal grafiką eidavome 
dirbti į garnizono valgyklą, nustatytu 
lauku joje ir valgydavome. Tas mus 
globojęs praporščikas buvo patologi-
nis vagis su sta-
tybiniu profiliu. 
Šalia garnizono 
teritorijos jis sta-
tėsi vilą, kartais 
mus išsivesdavo 
joje padirbėti. 
Panašu, kad visas 
namas pastaty-
tas iš pavogtų ir 
rankomis suneštų 
medžiagų – nau-
dotos gal 67 rūšių plytos, skirtingi 
lentgaliai, kiekvienas stogo dangos 
lapas skirtingas... Tas kariškis ėmė 
viską, kas tik gali praverti „prie ūkio“ 
ir niekad nėjo į namus tuščiomis ran-
komis. Kartą jam specialiai paruošė-
me „dovaną” – prisysiojome skardi-
nę nuo dažų, uždarėme ir padėjome 
kazarmos kampe. Į patalpą įėjęs pra-
porščikas skvarbiai apžvelgė erdvę, 
surado skardinę, pateliūskavo ir ją 
atidarė. Mes žvengdami sprukome į 
lauką, jis – staugdamas iš paskos.

Eskadrilės vadu buvo 38-erių metų 
papulkininkis. Mūsų akimis – bepro-

Kaip mes išsivaikščiojome... 
Kai iš mokamojo dalinio perkėlė į veikianti karinį dalinį Ka-

liningrade, patekau visai į kitą pasaulį. Jokios tvarkos, jokių ri-
kiuočių, jokio režimo ir jokios drausmės. Sraigtasparnių eskadri-
lėje buvo gal koks 150 karininkų ir praporčikų ir tik 20 kareivių. 

tiškai senas žmogus. Papulkininkis, 
kaip ir didelė dalis žemesnio rango 
mūsų eskadrilės lakūnų, buvo karia-
vęs Afganistane. Esminis jo reikala-
vimas kareiviams – į miestą neiti su 
kareiviška uniforma ir neįsivelti ten į 
konfliktus su kitais kariškiais ar mili-
cija. „Saugokit save, sūneliai“, – pro 
tvoros plyšį į  Kaliningradą keliaujan-
čius kareivius laimindavo eskadrilės 
vadas. Mes vadą beprotiškai gerbėm 
ir pagarbą jam visada atiduodavom 
ir atsistodavom jį pamatę, nors šito 
Kaliningrado eskadrilėje niekas ne-
reikalavo.      

 
„Diedovščyna“ – kariuomenės
pamatai

Į Kaliningrado dalinį atvykome 
trys jauni kareiviai. Keli to paties šau-
kimo, tik pusmetį tarnavę kareiviai 
eskadrilėje jau buvo iki mūsų. Sovie-
tinėje kariuomenėje buvo du metiniai 

šaukimai – ru-
deninis ir pava-
sarinis. Kareivio 
branda buvo 
skaičiuojama 
pusmečiais – tik 
po metų tarny-
bos kareivis tap-
davo „čerpaku“ 
(„samčiu“), po 
pusantrų metų – 
„seniu“ po dvie-

jų metų - dembeliu“ (DMB – demo-
bilizacija, skelbiama krašto apsaugos 
ministro įsakymu). Pirmąjį tarnybos 
pusmetį kareiviai turėdavo „ducho“ 
(dvasia, o gal kvapas) statusą, o an-
trąjį būdavo vadinami „svisty“ („švil-
pukai“). Ir vieni, ir kiti buvo vienodai 
beteisiai... 

Pirmąjį mūsų buvimo Kaliningrade 
vakarą visi „svistai“ buvome išrikiuo-
ti, „čerpakai“ mus daužė kumščiais, o 
„seniai“ oriai stebėjo procesą. Links-
moji dalis, jog iš trijų mūsų „čerpakų“ 
du buvo visiški nelaimėliai, susisukę 
inteligentai plonais pirštukais. Smū-

giuoja toks vargšas tau į krūtinę ir 
pats cypia, nes jam rankytę skauda. 
Tie abu inteligentai nuo mūsų muši-
mo vis turėdavo atsikvėpti, nes juos 
pačius vis pasikviesdavo „seniai“ 
ir solidžiai jiems užvažiuodavo, su-
prask: „Ne taip smūgiuoji, va, kaip 
reikia“.  Pirmosiomis dienomis, au-
klėjamajam procesui mus rikiuodavo 
kone kas vakarą. Paskui vis rečiau 
ir rečiau...  Kai šalia nebūdavo se-
nių, abu „čerpakai-botanikai“ mano 
šaukimo kareivių akivaizdžiai vengė 
– mūsų buvo gal 10 ir dauguma - tvir-
ti kaimiečiai. Tačiau „čerpakų“ ne-
skriaudėm – viena vertus, supratom, 
kad jų „darbas toks“, kita vertus, jei 
paliesi „čerpaką“, tai paskui tave „se-
niai“ suspardys...

Jaunų kareivių mušimas atrodytų 
vulgarus ir visai beprasmis. Juolab 
kad paprastai niekas neaiškino, ko-
dėl tave muša, mušdavo ir tiek. Taip 
reikia, toks gyvenimas... Tik dabar 
bėgant metams supratau, kad muši-
mas ir „diedovščyna“ buvo sovieti-
nės kariuomenės tvarkos pagrindas. 
K a r i n i n k a m s 
nereikėjo sukti 
galvos dėl mūsų, 
nes patys save 
valdėme. Kazar-
mos ir jų aplin-
ka visada buvo 
švari, lovos pa-
klotos, drabužiai 
– tvarkingi. Ir tą 
tvarką diktavo ne karininkai, o „die-
dovščynos“ mechanizmas. „Seniai“, 
kad patvirtintų savo statusą, duoda-
vo užduotis „čerpakams“, o šie, kad 
patys negautų į skūrą, turėdavo versti 
dirbti jaunus kareivius. Jei ne „diedo-
vščyna“, būtume mirę iš nuobodulio 
ar nuo choleros...

„Diedovščyna“ neslėgė, ją priė-
miau kaip natūralų reiškinį. Kartais 
net būdavo įdomu ir juokinga. Aps-
kritai kariuomenėje esančių žmonių 
santykiai ne visai kaip žmonių, gal ir 
ne kaip gyvulių, gal kažkas per vidurį 
tarp žmonių ir gyvulių. Kartą valgy-
kloje susipykau su armėnu iš kito da-
linio. Buvom jau bepradedą muštis, 
bet procesą pamatė azerbaidžaniečiai. 

Viskas baigėsi masinėmis armėnų ir 
azerbaidžaniečių muštynėmis, kurio-
se nedalyvavau. Paskui iki tarnybos 
pabaigos garnizone buvau šių dviejų 
Užkaukazės tautų nesantaikos simbo-
liu – armėnai stengdavosi prie manęs 
prikibti, o azerbaidžaniečiai užstoti. 
Atrodo, kad armėnai ir kabindavosi 
prie manęs tik tada, kai netoli būdavo 
azerbaidžaniečių... Kiekvieną kartą 
masinėse muštynėse, kurių formalia 
priežastimi būdavau aš, dalyvaudavo 
po 10-15 kiekvienos iš šių tautų at-
stovų. O aš po pirmųjų jų tarpusavio 
smūgių tapdavau niekam neįdomus ir 
nereikalingas.

Pramogos...

Kol buvome „svistai“, nepratarna-
vę metų, neturėjome teisės į pramo-
gas. Nors „negauti į galvą“ taip pat 
buvo pramoga...  O kai mūsų „seniai“ 
iškeliavo namo, galėjome ieškotis 
įvairesnių laisvalaikio praleidimo 
formų. Laisvalaikį leidome labai kul-
tūringai: sportas, menas, pasėdėjimai 

k u l t ū r i n g o s e 
kompanijose.

Eskadri lė je 
buvome trys to 
paties šaukimo 
lietuviai – 207 
cm ūgio žemai-
tis, vadintas, ži-
noma, „Mažyliu“ 
arba tiesiog skai-

čiais 207, ir vidutinio ūgio sportiškas 
pasvalietis. Mes labai mėgome žaisti 
krepšinį trys prieš tris, bet mūsų tri-
julę visas garnizonas ignoravo. Teko 
žaisti stalo tenisą (stalas buvo kazar-
moje) arba futbolą. Vasarą futbolą 
žaisti neįdomu, o žiemą – malonu-
mas. Sulįsdavome pro langą į klubą 
(atseit kultūros namus) ir lošdavome 
futbolą. Per kiekvieną žaidimą bent 
pora „futbolininkų“ pasitempdavo 
raiščius, mat futbolą žaisdami avė-
davom kareiviškais paradiniais bate-
liais. Pjaustėm jų kulnus, kad labiau 
primintų sportbačius, bet šios opera-
cijos negelbėjo. Linksmiausia, kad 
visi turėjom ir sportbačius (kedus), 
tačiau šie buvo skirti žygiams į mies-

tą, futbolo jais nežaidėm. Taupėm. 
Kazarmos sandėliuke buvo daug 

vėliavų, transparantų, būgnų ir akor-
deonų. Kartais pasidabinę turimais 
atributais žygiuodavom ir skanduo-
davom „Lenin-Partija-Komsomol“. 
Kas didesnę kvailystę sugalvodavo, 
pvz. nusirengti nuogai ir apsijuosti 
vėliava, tas būdavo didžiausias šau-
nuolis. Tiesa, mūsų „demonstracijos“ 
vykdavo griežtai kazarmoje, lauke 
išsidirbinėti bijojome.

Išeidavome ir į miestą kultūringai 
pasėdėti. Viena iš nuvalkiotų atrak-
cijų – grįžtant namo maldauti, kad 
troleibuso vairuotoja pavežtu iki da-
linio. Jos teisindavosi, kad troleibusas 
negali važiuoti ten, kur nėr elektros 
laidų, o mes tradiciškai tikindavom, 
kad šioje žemėje viskas perkama ir 
viskas parduodama. Kartą bičiulis 
lietuvis, grįžęs po kultūringo pasėdė-
jimo mieste, buvo susiruošęs nušauti 
budintį karininką. „Ne aš būsiu, jeigu 
šitas šuva iki ryto išgyvens“, – beveik 
rankomis liesdamas karininką gesti-
kuliavo bičiulis ir vis ieškojo savo šau-
tuvo. Laimei, kad jo pasąmonė buvo 
nusprendusi idėjas tą kartą reikšti tik 
lietuviškai... „Na, pasigėrė, degtukus 
pametė, ieško dabar. Visiems būna“, 
– ne visai tiksliai, ko draugas nori, 
išverčiau budinčiam kariškiui. Beje, 
budinčių karininkų, kurie teoriškai 
besikeisdami kiaurą parą budėjo ka-
zarmoje, praktiškai budinčių beveik 
neatsimenu – jie arba jau tik pradėję 
budėjimą būdavo tokie pervargę, kad 
iš karto eidavo miegoti, arba eidavo 
kažkur pervargti, o paskui krisdavo į 
lovą. 

Mes buvome dideli estetai. Kar-
tais iškylaudavome gamtoje. Prie pat 
mūsų kazarmos stūksojo apleistas 
statinys be sienų, tik su perdangomis. 
Į antrą aukštą pakildavome laiptais, o 
ant stogo reikėjo lipti specialiai tam 
tikslui pritvirtinta stora viela. Viršuje 
augo samanos, berželiai... 

Pasipjaustai ten lašinių, pasipils-
tai degtinės ir romantiškai žvelgi į 
tolį. Gražiausia, kai regi apačioje 
vaikštančius visokius kapitonus ir 
majorus, o jie tavęs nemato ir net ne-
nutuokia, kad apleisto pastato stogas 
yra tapęs savižudžių irštva... Kodėl 
savižudžių? Ogi kelias atgal tik vie-
nas – čiuožiant viela į antrąjį apleisto 
pastato aukštą.   

Bus daugiau

...eskadrilės vadu buvo 
38-erių metų papulkininkis. 
Mūsų akimis – beprotiškai 
senas žmogus. Papulki-
ninkis, kaip ir didelė dalis 
žemesnio rango mūsų es-
kadrilės lakūnų, buvo ka-
riavęs Afganistane...

...kariuomenėje esančių 
žmonių santykiai ne visai 
kaip žmonių, gal ir ne kaip 
gyvulių, gal kažkas per vi-
durį tarp žmonių ir gyvu-
lių...

Kaliningradas - Vidmantas Šmigelskas ir 207 centimetrų ūgio 
žemaitis, vadintas “Mažyliu”. 

VĮ ANYKŠČIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SKELBIMAS
VĮ Anykščių miškų urėdija skelbia nereikalingo ar netinkamo naudoti valstybės turto pardavimą 

viešame prekių aukcione, kuris vyks 2015-10-27 10 val. adresu: Vilniaus g. 101, Anykščiai.

Parduodama:

Eil. 
Nr. Turto pavadinimas Kiekis, vnt. Vieneto kaina, 

EUR be PVM
1 Barstytuvas smėlio-druskos „Pietch“ (2012 m.) 1 5280,00

2 Automobilis Mitsubishi L200 (2005 m.) 1 2000,00

3 Automobilis UAZ 3303, bortinis (1991 m.) 1 500,00

Už aukcione parduotą valstybės turtą atsiskaitoma po aukciono urėdijos kasoje arba pavedi-
mu per 3 darbo dienas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais nuo 8 iki16 
val., prieš tai suderinus laiką telefonu (8 381) 58090.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 3 Eur.

Norėdamas varžytis aukcione, aukciono dalyvis privalo sumokėti 200 Eur vertės užstatą. 
Užstatas grąžinamas nelaimėjus aukciono; laimėjus aukcioną, įskaitomas į turto kainą; negrą-
žinamas – laimėjus aukcioną ir neatsiskaičius už turtą.

Nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2015-11-03 10 val., trečiasis – 2015-
11-10 10 val.

Aukciono rengėjas – viršininkas V. Šaučiūnas, tel. (8-381) 5-80-90.
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„Sovietmečiu būdavo meno 
saviveiklos apžiūros, – kalbėjo 
Anykščių ligoninės vyr. gydytojas, 
– o aš su šia mintimi daug metų 
gyvenau ir ryžausi šventę atgaivin-
ti. Prikalbinau Anykščių kultūros 
centro direktorę Dijaną Petrokaitę, 
ji susidomėjo, turbūt ir projektėlį 
parašė, o Kultūros taryba kažkiek 
renginį finansavo“.   

Renginyje dalyvaus daugiau 
nei 10 kolektyvų. „Kolektyvai at-
važiuos ir iš didžiųjų medicinos 
įstaigų – iš Kauno klinikų atvyks 
du kolektyvai: choras ir moterų an-
samblis, žinomas ir tebegyvuojan-
tis Kauno Kalniečių poliklinikos 
ansambliukas, medikai iš Vilniaus, 
Plungės, Klaipėdos“, – vardijo 
šventės organizatorius. 

D.Vaiginas, pats dainuojantis 
įvairiuose renginiuose, nusprendė 
įkalbėti ir kitus medikus parodyti 
savo talentus. Tačiau anykštėnai 
prie šios iniciatyvos prisijungti 

Anykštėnams koncertuos 
šalies medikai
Šiandien, šeštadienį, Anykščių kultūros centre vyks Lietuvos 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų mėgėjų meno šventė 
„Muzikos sparnu“, kurioje koncertuos medikai.

Šios šventės iniciatorius – Lietuvos ligoninių asociacijos prezi-
dentas Dalis Vaiginas, kuris yra ir Anykščių rajono ligoninės vy-
riausiasis gydytojas, „Anykštai“ sakė, kad tokia medikų savivei-
klininkų šventė nepriklausomoje Lietuvoje yra pirmoji. 

nepanoro – iš viso rajono medi-
kų scenoje pasirodys tik pats D. 
Vaiginas. „Žinau, kad ir Anykš-
čių Pirminės sveikatos priežiūros 
centre yra kūrybiškų ir muzikalių 
žmonių. Šai gydytoja Rita Lauri-
naitienė bažnyčios chore gieda... 
Bet tiek ji, tiek kiti rajono medikai, 
nepanoro prisijungti.  Gal per daug 
kuklūs“, – sakė šventės organiza-
torius D.Vaiginas.

Žinia apie muzikos šventę buvo 
išplatinta visoms gydymo įstai-
goms – ir poliklinikoms, ir pirmi-
nės sveikatos priežiūros centrams, 
savivaldybės gydytojams, asocia-
cijoms. „Kai kurie nesutiko daly-
vauti, nes per vėlai sužinojo, teigė, 
kad ilgai nerepetavę, nekoncerta-
vę“, - aiškino D.Vaiginas. 

Beje, prieš renginį medikams bus 
surengta ekskursija po Lajų taką, o 
į koncertą, kuris vyks 15 valandą 
Kultūros centre, sumokėję 2 eurus, 
galės ateiti visi norintys.

Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas, Anykščių rajono ligo-
ninės vyriausiasis gydytojas Dalis Vaiginas, pats mėgsta dainuoti.

jono jUneViČiAUs nuotr.

sigita PiVORienĖ
sigita.p@anyksta.lt

nuolat atvažiuojantį iš Rusijos, nors 
ir turintį mūsų šalies pilietybę? 

Vitalijus mano, kad su paprastais 
žmonėmis yra gerai - pirmiausia 
pasisveikina lietuviškai, o po to jau 
atsiradus šiokiam tokiam kontaktui 
kalba rusiškai ir niekas nesirauko.
Bet kartą keičiant lietuvišką pasą, 
jame gi lietuviškiausia forma įrašy-
ta ir vardas, ir pavardė, tarnautojos 
elgesys pasirodė keistas. Su ja kal-
bėjosi rusiškai ir ji staiga užklausė 
- kam tas pasas, jei lietuviškai “nė 
bum bum”? Atsakė, kad atvažiuoja 
čia aplankyti giminių ir tėčio kapo. 
O tada dar geriau: “O ko gi jūs ne-
kalbate lietuviškai? Neturite sąlygų, 
gyvenate už Maskvos, bet kalbą 
tai reikia mokėti”... Įskaudino - dar 
paklausęs, kodėl ji taip, juk ir pati 
augusi sovietiniais laikais, tai turėtų 
suprasti. 

Mūsų krašte gi viskas puiku, visur 
susikalba, visur bičiuliškai, pamalo-
nino kukurūzų labirinte, kur pasiti-
kęs jaunuolis rusiškai beveik nekal-
bėjo - atsiprašė ir tuoj pat pakvietė 
puikiausiai šnekantį kolegą. Užsuko 
prie kadaise tėvuką į platųjį pasaulį 
išvežusio geležinkeliuko, jau prieš 
pat kelionę į Klyną. 

Kelionė tolima - 1100 kilometrų, 
bet juos gerai spausdamas įveikia 
per vienuolika valandų. Tikras skra-
jūnas šis aviacijos karininko sūnus, 
branginantis lietuviškąją tapatybę.

Lietuva: brangi ir neprarasta Raimondas GUoBIS

Praėjusio amžiaus vėtros, likimo posūkiai išblaškė mūsų kraš-
tiečius po visą pasaulį - vieni į Rytus, kiti į Vakarus, dar kiti - į 
Afriką, Islandiją ar net Australiją, ir į tokius pakraštėlius, kad 
nei nepagalvotum.

 Mano herojus - tvirtas, gyvenimo meile trykštantis, ryžtingas,  
kariškų manierų vyrukas, kuris įžengęs į stotį pasisveikino lietu-
viškai, o prabilo rusiškai - Vladislovas Valikonis iš Klyno.

Tarsi patvirtindamas savo lietuvišką kilmę Vladislovas Valikonis 
su šeima nusifotografavo prie Vytauto Didžiojo paveikslo.

Autoriaus nuotr. 

dislovas pasiliko Rusijoje. Pasuko 
tėvuko pėdomis, tapo karininku, bet 
kai Rusijos kariuomenėje prasidėjo 
suirutė, pasitraukė į atsargą ir dabar 
darbuojasi vairuotoju šeremetjevo 
oro uoste, tenka kasdien važinėti į 
darbą 80 kilometrų, bet tai nestebina 
- plati šalis. Išliko atmintyje lietuviš-
ki žodžiai, tą kalbą ir supranta. 

Kai tėvukas mirė, vykdydami jo 
valią, atvežė ir palaidojo Troškūnuo-
se, giminės kape – panteone, kur ilsi-
si trys kartos, net trylika savųjų. 

Vitalijus nuolatos atvažiuoja į tė-
voniją, šiemet atkeliavo su visa šei-
ma: žmona Julija, dukra Anastazija ir 
dar visai nedideliu sūneliu Antanu. 

Mergina paklausta, kaip ta mūsų 
Lietuva, tiesiog nežemiškai nušvito 
laiminga šypsena. Taip, jai viskas čia 
patiko, ji sužavėta gamta, ta žaluma, 
miškais. Neįtikėtinas jai pasirodė 
žmonių geranoriškumas, nesuvai-
dintas nuoširdumas, viskas taip, kad 
net galvojanti kada nors apsigyventi 
savo senelio tėvynėje.  

Kaip Lietuvoje žvelgia į žmogų 

Istorija visai proziška - Vaidlonių 
kaime gimęs, Troškūnų vidurinėje 
mokęsis vyruko tėvas Antanas Vali-
konis sovietiškai nusiteikusio kari-
nio rengimo mokytojo pasakojimų 
sužavėtas patikėjo, kad karininko 
gyvenimas nuostabus. To gražbylio 
suvilioti į karo mokyklas tais metais 
išvyko su kartoniniais lagaminėliais 
keli troškūniečiai. Greitai dauguma 
susivokė, kad ten ne pyragai, metė, 
o štai A.Valikonis pasiliko. Baigė 
Tambovo aviacijos technikos karinę 
mokyklą, 1964 m. tapęs leitenantu, 
tarnavo Estijoje, Čiukotkoje, po to 
Klyne, kur ir pasiliko visam gyve-
nimui. Vladislovas džiaugsmingai 
prisiminė, kaip su tėvuku kiekvieną 
vasarą atvažiuodavo į jo tėviškės 
vienkiemį, pas senelius, pas ten gy-
venantį dėdę Bronių. Pamena vieną 
kelionę apie 1991 m., kuomet buvo 
nepaprasta pervažiuoti sieną, kaip 
lindo iš Baltarusijos miško kele-
liais.

Augo kartu su broliu Vitalijumi, 
kuris dabar gyvena Šiauliuose, o Vla-
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įvairūs

parduoda

SKELBIMAI

PARDUODAME STATyBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Biologinis nuotekų valymo įrenginys 4 asmenų 
šeimai  - nuo 1043 Eur.

Tel. (8-686) 78355

CE Sertifikatas, 15 metų garantija

KLOJA TRINKELES
Kelių ir aikštelių įrengimas.

Trinkelių klijavimas.

Lauko laiptų įrengimas.

Tel. (8-648) 11907.

“Namudė” perka sody-
bas, sodybvietes, gyvena-
muosius ir poilsio namus, 
pirtis, žemės ir miško skly-
pus, dirbamą žemę.

Gali būti su skolomis. 
Kaimeliuose, vaizdingose vietovėse ir 
miškuose prie upių, upelių, tvenkinių, prie 
ežerų didmiesčiuose, priemiesčiuose. 
Tarpininkams sąžiningai atsilyginsime.

Greitai parduodame. Konsultuojame. 
Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumen-
tus. Padedame spręsti teisminius ginčus.
info@namude.lt, Kupiškio g. 19, Utena

(8-698) 51269

Nekilnojamasis turtas

7,5 ha žemes ūkio paskirties 
žemę Ramaškių kaime 1500 Eur/
ha.

Tel. (8-698) 35044.

8,5 arų sklypą su dviem pasta-
tais Anykščių centre. Visos komu-
nikacijos. Kaina 23 000 eurų. 

Tel. (8-675) 47714.

Garažą. 
Tel. (8-659) 37382.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-619) 85338.

Malkas.
Tel. (8-633) 56477.

Malkas kaladėlėmis (alksnis, 
beržas). Biokurą, čipsus. Turi sau-
suolio.

Tel. (8-645) 19855.

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

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

Pasiūlymas sutaupyti! Gera berži-
nių, uosinių briketų kaina. 

Tel. (8-698) 55663.

Anglis 50-200 mm nuo 150 Eur, 
durpių briketus nuo 90 Eur, pjuvenų 
briketus nuo 130 Eur. Sveria kliento 
kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Gyvuliai

Paršelius, bekonus.
Tel. (8-674) 41305.

Skubiai - trijų veršių juodą karvę.
Tel.: (8-605) 34020, 
(8-381) 55109.

Trijų veršių karvę ir telyčią.
Tel. (8-605) 10432.

Telyčią.
Tel. (8-655) 17345.

Kita

Bulves, kopūstus, burokėlius. Veža 
į namus.

Tel. (8-680) 37227.

Bulves, maistines. Avižas apie 10 t.
Tel. (8-678) 73465.

Valgomąsias ir pašarines bulves. 
Atveža. 

Tel. (8-630) 59656.

Ūkininkas - kiaulių skerdieną, pu-
selemis 40 - 60 kg, kiaulieną svilintą. 
Gali atvežti.

Tel. (8-607) 12690.

Šiltnamius (polikarbonatiniai, cinkuo-
to rėmo). Greitas pristatymas, konsul-
tuoja dėl montavimo, gali pastatyti. 

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

Išsinuomotų 1 kambario butą. 
Tel. (8-604) 02050. 

Ieško 2 kambarių buto geroje 
miesto vietoje, su vaizdu pro lan-
gus. 2 arba 3 aukštas. Gali būti ir 
be remonto. Siūlyti visus varian-
tus.

Tel. (8-677) 73210.

Brangiai išsinuomotų arba pirk-
tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Baldų gamyba ir remontas

Nestandartinių baldų gamyba: 
virtuvės, miegamojo, prieškamba-
rio, vaikų kambario, slankiojamos 
sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Pigiai gamina spintas stumdo-
momis durimis, virtuvės, miega-
mojo, kitus baldus pagal individu-
alius užsakymus.

Tel. (8-676) 80295.

Paslaugos

Privačios psichologo konsulta-
cijos. Priima individualiai ir poras 
- šeimas.

Išsamesnė informacija tel. 
(8-686) 87466.

Šuniukų ir kačiukų kirpykla 
Utenoje. 

Registracija tel.: (8-616) 00568, 
(8-614) 32530.

Autoservisas remontuoja au-
tomobilius. Ruošia techninei ap-
žiūrai. Kompiuterinė automobilio 
diagnostika. Elektrinės dalies re-
montas.

Adresas: Mindaugo 23A, 
Anykščiai.

Tel. (8-682) 12052.

Elektros kabelių, lauko vanden-
tiekio ir kanalizacijos tinklų prastū-
mimas uždaru būdu nekasant 
grunto. 

Tel. (8-683) 72277.

Kvalifikuota apdailininkė, dirbanti 
su verslo liudijimu, atlieka remon-
to ir apdailos darbus. Važiuoja į 
kaimo vietoves.

Tel. (8-615) 47417.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS! Spalio 11 d. (sekmadie-
nį) prekiausime paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis ir 
gerai kiaušinius dedančiomis vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur), turėsime gaidžiukų, spec. lesalų, prekiau-
sime kiaušiniais (tel. 8-608 69189): Svirnuose 7.00, 
Kavarske 7.10, Janušavoje 7.15, Dabužiuose 7.25, 
Kuniškiuose 7.35, Troškūnuose 7.55,Juostininkuose 
8.05, Raguvėlėje 8.15, Svėdasuose 15.40, 
Grikepeliuose 15.50, Čekonyse 16.00, Debeikiuose 
16.10, Rubikiuose 16.20, Burbiškyje 16.30, 
Anykščiuose (ūk. turguje) 16.45, Kurkliuose 17.10, 
Staškūniškyje 17.20.

80 mm profilio langai
už 70 mm profilio kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Dažo namus, gamybinės paskir-
ties patalpas, darbai atliekami beo-
re Amerikos gamybos įranga, grei-
tai, pigiai ir kokybiškai. 

Tel. (8-679) 90305.

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.

UAB 2 Vymonta gamina plienines 
stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir 
cinkuotos - alucinkio skardos, daro 
lankstinius. Parduoda gamintojo 
kainomis.

Panevėžys, Kerbedžio g. 21, tel.: 
(8-606) 11964, (8-687) 97797.

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

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

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sistemų 
montavimas. Suteikia garantija. 

Tel. (8-699) 81270.

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

Tel. (8-647) 48473.

Atlieka kasimo darbus mini ekska-
vatoriumi.

Tel. (8-650) 63678.

Įrengia nuotekų surinkimo talpas 
gelžbetoniniais rentiniais (1,5 m, 2,2 
m pločio, sandarūs, įlieti į betono 
pagrindą, smaluoti). Kasa tranšėjas 
vandentiekiui, jungia hidroforus.

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

Kasimo darbai mini ekskavatoriu-
mi: vandentiekis, kanalizacija, dre-
nažas, pamatai. Kanalizacijos valy-
mo įrenginiai. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Juostiniu gateriu pjauna medieną. 
Atvyksta į namus.

Tel. (8-680) 81222.

Nemokamai surenka didmaišius, 
chemijos bakelius, nuo šienainio 
naudotą plastiką. Išduoda pažy-
mas. 

Tel. (8-613) 73722.

Siūlykite pretendentus 
Anykščių rajono savivaldybės 

Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijai 
Anykščių rajono savivaldybė kviečia kultūros ir švietimo institucijas, 

nevyriausybines organizacijas,  kultūros profilio įmones, fondus, kūrybines sąjungas, 
meno tarybas, žiniasklaidos institucijas, profesionalius menininkus, meno mėgėjų 
kolektyvus ir organizacijas, fizinius asmenis siūlyti pretendentus Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijai.

Kultūros premija skiriama Anykščių krašto (rajono) asmeniui, bendruomenės 
narių grupei, kolektyvui arba savo kilme anykštėnui už 5 (penkerių) paskutinių metų 
reikšmingus darbus krašto (rajono) kultūrai.   

Paraiškas su pretendentų pavardėmis ir jų kultūrinės veiklos aprašymu iki 
š. m. lapkričio 2 d. prašome teikti užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta 
„Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybai“,  adresu: Anykščių rajono 
savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai arba šiuo adresu 
perduoti „Vieno langelio“ darbuotojui.

Informaciją teikia Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė 
Audronė Pajarskienė, tel. (8 381) 5 80 47; mob. 8 682 38 107.

Anykščių r. savivaldybės informacija
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VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(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.

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

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

Obuolių supirkimas 
Didesnį kiekį gali paimti iš namų. 
Adresas: Kalno 4, Anykščiai.
Tel. (8-601) 21323.

Perkame grikius. Kaina 
nuo 400 EUR/t plius PVM 
(Kaina priklauso nuo kiekio!). Didesnį kiekį 
galime paimti (virš 15 t). AKCIJA: NUO 
SPALIO	 MĖN.	 01	 D.	 IKI	 10	 D.	 GRIKIŲ	
VALYMAS NEMOKAMAI! 

Tel.: 8-611-44130.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

Šiandien Jūsų metai sužydėjo 85-iais žiedais
Čia visko būta: saulės, vėjo,
Daug praradimų ir vilčių...
Nuėjot prasmingą ir ilgą kelią,
Pavargo rankos nuo sunkių darbų...
Priimkit šiandien degančią ugnelę iš savo anūkų, proanūkų ir vaikų širdžių.

Mielą mamą ir močiutę Bronislavą ŠLIŽIENĘ, gyvenančią Kavarsko 
miestelyje, jubiliejaus proga sveikina 

duktė Stasė, sūnus Drąsutis, anūkai ir proanūkiai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, užjautusiems palydint 
į paskutinę kelionę Bronių VITKEVIČIŲ. Ačiū, brangieji. 
Telaimina Jus Dievas.

Žmona ir vaikai

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, artimiesiems, kaimy-
nams, draugams už pagalbą, užuojautą palydint į paskutinę 
kelionę mylimą žmoną, mamą Marijoną NAVIKIENĘ.

Vyras Pranas ir dukra Remigija su šeima

Perka
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

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

Tel. (8-651) 39039.

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

Tel. (8-676) 41155.

Brangiai - apleistas ir apaugu-
sias krūmais žemės. 

Tel. (8-656) 77315.

Žemę arba mišką nuo 3 ha iki 50 
ha skubiai, atsiskaito iškart. 

Tel. (8-648) 20000.

Brangiai - mišką visoje Lietuvoje. 
Atlieka medienos transportavimo 
darbus su “Volvo” FH12.

Tel. (8-650) 16017.

Žemės ūkio paskirties žemę. 
Domina didesni plotai, gali būti su 
mišku.

Tel. (8-650) 80515.

Skubiai - ŽŪ žemę 15-20 ha. 
Mokėtų iki 2000 Eur/ha. 

Tel. (8-612) 26219.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ka išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-684) 44444.

Skubiai - sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamąjį turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai, technika

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

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

Tel. (8-646) 17715.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus. Utilizuoja, atsi-
skaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš kar-
to, sveria elektroninėmis svarsty-
klėmis.

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

Kita

Brangiai - gintarinius šlifuotus 
karolius (iki 3000 Eur), gabalus, 
sages, apyrankes, pakabukus, 
vėrinius, kt. gintarinius dirbinius. 

Tel. (8-674) 61640.

Ąžuolo giles.
Tel. (8-659) 78361.

Bendrovė - grūdus.
Tel. (8-680) 85841.

“Agrojavai” Kupiškyje geromis kainomis superka grūdus:
Maistiniai kviečiai - nuo 130 iki 150 Eur/t.+PVM;

Pašariniai kviečiai - 125 Eur/t. + PVM;
Rapsas - 340 Eur/t. + PVM;
Miežiai - 120 Eur/t. + PVM;
Pupos - 145 Eur/t. + PVM;

Kvietrugiai - 110 Eur/t. + PVM;
Žirniai - 200 Eur/t. + PVM;
Rugiai - 105 Eur/t. + PVM.

Prašome paskubėti, kol supirkėjai neatkrovė laivų, po to kainos kris.
Teirautis tel.: (8-686) 73067 direktorius, (8-686) 75511 supirkimas.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulininkystės darbuotojai ir melžėjos. 
Tel. (8-682) 97420.

siūlo darbą

Įmonei reikalingi 
tolimųjų reisų vairuotojai.

Pastovūs maršrutai: 

Italija-Rusija.
Laiku mokamas atlyginimas.

Tel. (8-698) 43683.

Gerai apmokamas darbas 
sandėliuose pas patikimą darb-
davį Vokietijoje - vienoje didžiau-
sių logistikos įmonių. Suteikiamas 
būstas su visais patogumais.

Reikalingi darbo nebijantys 
žmonės.

Skambinkite: (8-666) 11127

Siūlome darbą 
operatoriams(-ėms)-
paruošėjams(-oms) 

laidų gamybos įmonėje. 
Kreiptis darbo dienomis nuo 
9.00 iki 17.00 val. telefonu: 
(8-662) 18734

Vyr. redaktorė

Reikalingi miško ruošos darbi-
ninkai.

Tel.: (8-698) 82555, 
(8-616) 93661.

Tel.: 8 610 21793
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Anykštėnės
Amiliutės
nutikimai

Piešė Rūta MARTORAnA
Eiliavo Linas BITVINSKAS

mėnulis

Danielius, Pranciškus, Gilvy-
das, Butautė, Danys.

šiandien

spalio 11 d.

spalio 12 d.

spalio 10 - 12 d. delčia.

Germanas Rimgaudas, Dau-
gvydė, Zinaida, Zina.

Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas.

anekdotas

oras

+7

-3

Iš arTI

Daržovės nepateisina
 Amiliutės vilčių

Ach, ruduo, auksinis metas -
Ant žolės šalnelės ledas.
Tik bėda jau ligos graso,
Reikia pasiruošt į trasą.

Daug daržovių parduotuvė
Didelėj lentynoj turi.
Ji štai perka ir gamina -  
Vitaminų ruošia miną.

Jei ateina kosulys,
jį petražolėm varys,
Burokėliais štai nuo gripo
Narsiai ginasi nuo ryto.

Tik ją pavedė daržovės -
Piktas karštis ją nukovė.
kam jėgas su jom ji švaisto,
Mato, neapseis be vaistų. 

Vasara moliūgams buvo bloga 

Paklausta, kaip kilo mintis auginti 
moliūgus, P.Krivickienė sakė: „Dau-
giau turbūt eksperimentuojam – pra-
dėjom auginti, o paskui tas noras ėmė 
augti. Pernai moliūgai užaugo labai 
dideli, šiais metais irgi nemaži, jų yra 
daug rūšių“. 

Sėklas moliūgų augintoja, pasiro-
do, perka irgi ne iš bet kur. „Anūkė 
gyvena Olandijoje, tai ji sėklų at-
siuntė, dar iš Vokietijos gavome. Iš 
vokiškų sėklų turbūt didesni išauga, 
bet yra ir mūsiškių, kurias mėgstam, 
pasėjam. Net nežinau tų rūšių pavadi-
nimų, kokių šiemet prisėjom“, – pa-
sakojo klaibūnietė. 

Moteris teigė visada norinti, kad 
moliūgai kuo gražesni užaugtų. „Vy-
ras paglosto, pašneka, užtat ir auga, 
– juokėsi P. Krivickienė, – tik šiemet 
prasčiau, nes pas mus priesmėlio 
žemė, nedaug šulinyje vandens tu-
rėjom, nes jo reikia dar ir gėlytei, ir 
agurkui... Iš pradžių net nebeliejom, 
buvom nevilty, kad nieko iš jų nebe-
bus. Bet paskui pradėjo augti, dar tru-
putį paliejom ir viskas užaugo“. 

Nenaudoja trąšų

Pašnekovė teigė, kad moliūgų sė-
klų tiesiai į dirvą niekada nesėja: pir-
miausia jas reikia sudaiginti kamba-
ryje. Tą daro P. ir P. Krivickų dukra. 

„Aišku, norim, kad užaugtų labai 
dideli. Per radiją neseniai girdėjom, 

Rekordinio dydžio moliūgus 
dovanoja sigita PiVORienĖ

sigita.p@anyksta.lt

Klaibūniečiai Palmira ir Povilas Krivickai jau trečius metus stebina savo pomėgiu: pora augina 
moliūgus. Išaugina jų ne vieną ir ne du, o kelias dešimtis pačių įvairiausių: nuo nedidukų patisonų 
iki milžinų moliūgų. Kokio dydžio buvo galingiausias pernykštis moliūgas, ponia Palmira sakė ne-
žinanti, o štai šiųmetinio galiūno apimtis – net 1 m 80 cm. 

kad yra kažkokie mikroelementai, 
kuriuos įterpia į žemę, jie nekenkia, 
ne taip, kaip trąšos. Taip žmonės gal 
ir pasiekia tuos rekordus. Esam buvę 
Vokietijoje Erfurte, kur matėm rekor-
dinius moliūgus. Mes to nesiekiam, 
nors būtų gerai, kad išaugtų tona (juo-
kiasi). Pas mus kaip Dievas duoda, 
taip ir auga, jokių trąšų nenaudojam. 
Visą žemę nubarstom pelenais, net 
mėšlu netręšiame. Turime nedidelį 
sklypą, ten dar ir bulves auginame“, 
– apie daržovių auginimo ypatybes 
pasakojo moteris. 

Moliūgai – į sriubas

P.Krivickienės pasiteiravus, kur 
deda tiek daug sodo gėrybių, moteris 
teigė moliūgų jokiais būdais neparda-
vinėjanti: „Išaugintus moliūgus išda-
linam, jokiais būdais neparduodam. 
Išdaliname draugams, dukters drau-
gams – vieni į Panevėžį iškeliauja, kiti 
– į Kauną. Buvo moliūgų ir iš Anykš-
čių žmonės atvažiavę. Pernai buvom 
į aukcioną nuvežę, bet juokais... Dėl 
įdomumo juos auginame“.

Moliūgai – vertingi savo maistinė-
mis medžiagomis, tad P.Krivickienė 
sakė taip pat iš jų šį bei tą pasigami-
nanti. „Ypatingų receptų iš moliūgų 
nežinau, nors vis pasiskaitau. Verdu 
trintas sriubas su skrebučiais, blynu-
kus kepu. Moliūgus rupia tarka su-
tarkuoju, paverdu, įpilu truputį pieno. 
Ataušinu, įmušu kiaušinį, tada drus-
kytės, miltų ir viskas. Girdėjau per ra-

diją, kad galima ir džiovinti, bet kažin. 
Daug užšaldau: sutarkuoju, į maišelį 
ir į šaldymo kamerą. Vėliau juos dedu 
į sriubas“, – savo pamėgtais receptais 
iš moliūgų dalijosi pašnekovė. 

Reikia šilumos ir drėgmės

Mėgstamiausių moliūgų pavadini-
mo P.Krivickienė teigė negalinti pri-
siminti, bet jie žalios spalvos ir, anot 
moters, yra vadinami ananasiniais. 
Pernai šios daržovės buvo užderėju-
sios ypač didelės, jomis buvo susi-
domėjusi ir viena didžiųjų Lietuvos 
televizijų. „Pernai daug lijo, o toje 
vietoje, kur augo moliūgai, buvo už-

tvinę. Moliūgas – šilumą ir drėgmę 
mėgstantis augalas. Juos reiktų šilčiau 
laikyti, reikia patalpų, reikia jėgų. Sa-
kiau, viskas, nebeauginsiu. Bet įdomu 
„prablaivinti“ gyvenimą kaime, kelis 
daigus pasisodinsiu ir kitais metais“, 
– apie mėgstamą užsiėmimą kalbėjo 
klaibūnietė.

Klaibūnuose – ir egzotika

Moliūgai, pasak P.Krivickienės, 
užauga pagal orą. „Ne mes juos augi-
nam, o gamta. Kad ir morkos – kitos 
rūšies vis kitokios morkos. Mes iš to 
paties moliūgo sėklų antrą kartą ne-
sėjam, nes tokie nebeužauga. Perkam 
naujas. Bandėm, bet esi negarantuo-
tas, kad pavyks, – paslaptimis dalijosi 
moteris, – moliūgus reiktų ir prižiū-
rėti, o mes leidžiam jiems augti kiek 
nori. Reiktų viršūnes karpyti, reikia 
su jais laiko pažaisti. Mes – ne pro-
fesionalai“.

Šiemet Krivickai pasėjo ir kivanų, 
egzotiškų „raguotųjų melionų“ iš Af-
rikos, šie panašūs į spygliuotus agur-
kus, sunokę būna ryškiai geltonos 
spalvos. „Iš vieno daigo užaugo visas 
karutis vaisių! Dukra rado internete, 
kad jie labai skanūs, juos užsienyje 
labai vertina. Pabandėm paragauti, 
bet skonis kaip surūgusio agurko, gal 
nesunokę“, – pasakojo P. Krivickie-
nė.

Auginti padeda visa šeima

Didžiąją dalį moliūgų daigų išaugi-
na P. ir P. Krivickų duktė kambaryje, 
sėklas pasėja dar ankstyvą pavasarį. 
„Turim vieną dukterį ir vieną anūkę, 
kuri gyvena Olandijoje, tai mes labai 
glaudžiai bendraujam, vieni kitus pa-
laikom ir paremiam. aš pati esu klai-
būnietė, paskui gyvenau Panevėžyje, 
bet teko čia atvažiuot globoti tėvų. 
Jiems mirus, čia ir likau, nors sakiau, 
kad iš karto grįšim į Panevėžį. Pami-
lom kaimą, čia gera bendruomenė, 
nebėra kaip išvažiuoti. Nuvažiuojam 
ir į Panevėžį, ten turim butą. Nebega-
lėsim vandens iš šulinio atsinešti, grį-
šim į miestą“, – apie gyvenime kaime 
ir pomėgį auginti moliūgus pasakojo 
P.Krivickienė.

Šitiek moliūgų šiais metais Klaibūnų laukuose užaugino Palmira Krivickienė su vyru Povilu. 

Šiemet klaibūniečiai pasisėjo egzotiškųjų kivanų, kilusių iš Afri-
kos. Jie dar vadinami „raguotaisiais melionais“.    

Ramunės MUsTeikienĖs nuotr.

Petro žmonai atsibodo, kad vy-
ras kasdien geria ir ji nutarė pasi-
tarti su vietiniu kunigu. 

- Atveskite jį pas mane. Aš jį pa-
krikštysiu ir jis taps nauju žmogu-
mi, - tarė kunigas. 

Kitą dieną Petras atėjo į bažny-
čią. Kunigas jį tris kartus panardi-
no vandenyje ir tarė: 

- Aš tave krikštiju Tėvo, Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios vardu. Tu 
dabar esi naujas kūrinys. Senas 
dingo. Daugiau nebegersi. Tavo 
naujas vardas yra Jokūbas. 

Jokūbas grįžo namo ir kaip kie-
kvieną vakarą užsimanė išgerti 
alaus. Nuėjo į virtuvę, iš šaldytuvo 
išsitraukė butelį alaus. Prisipylė 
puodą vandens, tris kartus panardi-
no butelį vandenyje ir tarė: 

- Aš tave krikštiju Tėvo, Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios vardu. Tu 
dabar esi naujas kūrinys. Senasis 
dingo. Tavo naujas vardas - Obuo-
lių sultys...


